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Kejadian

1
1Bahwa pada mulanya dijadikan
Allah akan langit dan bumi.

2Maka bumi itu sunyi dan senyap
gelaplah di muka lautan dan Ruh Allah
pun terlayang-layang di atas muka air
itu.
3Maka firman Allah: "Hendaklah ada
terang." Lalu terangpun jadilah.
4Maka dilihat Allah akan terang itu
baiklah adanya lalu diceraikan Allah
terang itu dengan gelap.
5Maka dinamai Allah akan terang itu
siang dan akan gelap itu malam maka
petangpun ada dan pagipun ada yaitu
satu hari.
6Maka firman Allah: "Hendaklah ada
suatu bentangan pada sama tengah
air itu dan hendaklah diceraikannya air
dengan air."
7Maka dijadikan Allah bentangan itu
serta diceraikan-Nya air yang di bawah
bentangan itu dengan air yang di atas
bentangan maka jadilah demikian.
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8Lalu dinamai Allah akan bentangan itu
langit maka petangpun ada dan pagipun
ada yaitu hari yang kedua.
9Maka firman Allah: "Hendaklah segala
air yang di bawah langit itu berhimpun
kepada suatu tempat dan hendaklah
tampak daratan." Maka jadilah demikian.
10Lalu dinamai Allah akan daratan itu
tanah dan akan perhimpunan segala air
itu dinamai-Nya laut maka dilihat Allah
bahwa baiklah adanya.
11Maka firman Allah: "Hendaklah tanah
itu menimbulkan rumput dan sayur yang
berbiji dan pokok buah-buahan yang
berbuah menurut jenisnya yang berbiji
dalamnya di tanah itu." Maka jadilah
demikian.
12Maka tanahpun mengeluarkan
rumput dan sayur yang berbiji menurut
jenisnya dan pokok yang berbuah yang
berbiji dalamnya menurut jenisnya maka
dilihat Allah bahwa baiklah adanya.
13Maka petangpun ada dan pagipun
ada yaitu hari yang ketiga.
14Maka firman Allah: "Hendaklah ada
beberapa penerang dalam bentangan
langit supaya diceraikannya siang
dengan malam dan hendaklah ia menjadi
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tanda dan ketentuan masa dan hari dan
tahun.
15Dan hendaklah yaitu menjadi
penerang pada bentangan langit akan
menerangkan bumi." Maka jadilah
demikian.
16Maka dijadikan Allah akan kedua
penerang yang besar itu yaitu penerang
yang terbesar itu akan memerintahkan
siang dan penerang terkecil itu akan
memerintahkan malam dan lagi segala
bintangpun.
17Maka ditempatkan Allah akan dia
dalam bentangan langit akan memberi
terang di atas bumi.
18Dan akan memerintahkan siang dan
malam dan akan menceraikan terang itu
dengan gelap maka dilihat Allah semua
baiklah adanya.
19Maka petangpun ada dan pagipun
ada yaitu hari yang keempat.
20Maka firman Allah: "Hendaklah segala
air melimpahkan beberapa kejadian yang
bernyawa dan hendaklah burung-burung
terbang di atas bumi dalam bentangan
langit."
21Maka dijadikan Allah akan segala
kejadian di laut yang besar-besar itu
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dan segala kejadian bernyawa yang
melata yang melimpah di dalam air
menurut jenisnya dan segala burung
yang bersayap menurut jenisnya maka
dilihat Allah semua baiklah adanya.
22Maka diberkati Allah akan dia dan
firman-Nya: "Hendaklah kamu berbiak
dan bertambah-tambah serta memenuhi
segala air yang di dalam laut itu dan
hendaklah burung-burung itu pun
bertambah-tambah di atas bumi."
23Maka petangpun ada dan pagipun
ada yaitu hari yang kelima.
24Maka firman Allah: "Hendaklah bumi
itu mengeluarkan segala kejadian yang
bernyawa menurut jenisnya yaitu dari
pada binatang yang jinak dan yang
melata dan yang liar menurut jenisnya."
Maka jadilah demikian.
25Maka dijadikan Allah akan segala
binatang yang liar di atas bumi itu
menurut janisnya dan segala binatang
yang jinak menurut janisnya dan segala
binatang yang melata di atas bumi pun
menurut jenisnya maka dilihat Allah
bahwa baiklah adanya.
26Maka firman Allah: "Baiklah Kami
menjadikan manusia atas tauladan
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dan atas rupa Kami dan hendaklah ia
memerintahkan segala ikan yang di
dalam laut dan segala burung yang di
udara dan segala binatang yang jinak
dan seisi bumi dan segala binatang yang
melata di bumi itu."
27Maka dijadikan Allah akan manusia
itu atas tauladan-Nya yaitu atas tauladan
Allah dijadikan-Nya akan dia maka
dijadikan laki-laki dan perempuan.
28Maka diberkati Allah akan keduanya
serta firman-Nya kepadanya: "Berbiaklah
dan bertambah-tambahlah kamu dan
penuhilah olehmu akan bumi itu dan
taklukkan dia dan perintahkanlah segala
ikan yang di dalam laut dan burung di
udara dan segala binatang yang melata
di atas bumi."
29Dan lagi firman Allah: "Ingatlah
olehmu bahwa Aku telah mengaruniakan
kepadamu segala sayuran yang berbiji
pada seluruh muka bumi dan segala
pokok yang di bawah yang berbiji itulah
akan menjadi makanan bagimu.
30Dan lagi segala binatang liar yang di
bumi dan segala burung yang di udara
dan segala binatang yang melata di bumi
yang diberi nyawa itu maka Aku telah
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mengaruniakan tumbuh-tumbuhan yang
hijau akan makanannya." Maka jadilah
demikian.
31Maka dilihat Allah akan tiap-tiap
sesuatu yang dijadikan-Nya itu bahwa
sangatlah baik adanya maka petangpun
ada dan pagipun ada yaitu hari yang
keenam.

2
1Maka sudahlah sempurna langit dan
bumi serta dengan segala isinya.

2Maka pada hari yang ketujuh
disempurnakan Allah pekerjaannya yang
sudah diadakannya itu maka berhentilah
Ia pada hari yang ketujuh itu dari
pada segala pekerjaannya yang telah
diadakan-Nya itu.
3Maka diberkati Allah akan hari yang
ketujuh itu serta dikuduskan-Nya karena
dalamnya Allah sudah berhenti dari
pada segala pekerjaan-Nya yang telah
dijadikan-Nya dan yang diadakan-Nya.
4Maka demikianlah asalnya langit dan
bumi pada masa yaitu dijadikan. Apabila
diadakan Allah Tuhan itu akan langit dan
bumi, --
5maka segala tanaman ladang belum
ada di atas bumi dan segala sayur-
sayuran di ladang belum tumbuh lagi
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karena belum lagi diturunkan Allah
Tuhan itu hujan kepada bumi dan belum
ada orang akan mengerjakan tanah itu.
6Melainkan naiklah uap dari bumi serta
membasahkan seluruh tanah itu.
7Maka diperbuat Allah Tuhan itu
akan manusia dari pada debu tanah
dan dihembuskan-Nya nafas hidup ke
lubang hidungnya demikianlah manusia
itu menjadi suatu nyawa yang hidup
adanya.
8Maka diperbuat Allah Tuhan itu pula
suatu taman di Eden di sebelah timur
maka di sanalah ditaruh-Nya akan
manusia yang telah diperbuat-Nya itu.
9Maka dari tanah itu ditumbuh Allah
Tuhan itu segala pohon yang elok
kepada pemandangan mata dan baik
akan dimakan dan lagi pohon hayat di
tengah-tengah taman itu dan pohon
pengetahuan akan hal yang baik dan
jahat pun.
10Maka dari Eden mengalirlah suatu
sungai akan membasahkan taman itu
maka dari tempat itulah dibagikan
sungai itu empat batangnya.
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11Adapun nama sungai yang pertama
itu Pison yaitulah yang melengkung
seluruh tanah Hawila tempat ada emas.
12Maka emas dari tanah itu baik adanya
dan di sanapun ada bedolah dan permata
unam.
13Maka sungai yang kedua itu Gihon
yaitu melengkung seluruh tanah Kusy.
14Maka nama sungai yang ketiga
itu Hidakal (Tigris) yaitu mengalir ke
sebelah timur negri Asyur. Dan nama
sungai yang keempat itu Efrat.
15Maka diambil oleh Allah Tuhan itu
akan manusia itu ditaruhnya dalam
taman Eden itu supaya mengerjakan dan
menjaga dia.
16Maka dipesan Allah Tuhan itu kepada
manusia itu firman-Nya: "Adapun
buah-buah segala pohon yang dalam
taman ini boleh engkau makan dengan
bebasnya.
17Tetapi buah pohon pengetahuan akan
hal baik dan jahat itu janganlah engkau
makan karena pada hari engkau makan
dari padanya engkau tentu akan mati."
18Dan lagi firman Allah Tuhan itu
demikian: "Bahwa tiada baik manusia
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itu seorang dirinya maka Aku hendak
mengadakan penolong akan jodohnya."
19Maka diperbuat Allah Tuhan itu dari
pada tanah akan segala binatang yang di
hutan dan segala burung yang di udara
maka didatangkan-Nya sekaliannya itu
kepada manusia itu hendak melihat
bagaimana dinamainya akan dia maka
sebagaimana dinamai oleh manusia itu
akan segala mahluk yang bernyawa itu
demikianlah namanya.
20Lalu dinamai oleh manusia itu akan
segala binatang yang jinak dan akan
segala burung yang di udara dan akan
segala binatang di dalam hutan akan
tetapi bagi manusia itu tiada didapati
seorang penolong akan jodohnya.
21Maka didatangkan Allah Tuhan itu
atas manusia itu kantuk yang sangat
lelap tertidurlah ia maka diambil
Allah sebilah tulang rusuknya lalu
ditutupkannya pula daging itu akan
gantinya.
22Maka dari pada tulang rusuk yang
dikeluarkan-Nya dari pada manusia
itu diperbuat Allah Tuhan itu seorang
perempuan lalu dibawa-Nya akan dia
kepada manusia itu.
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23Maka kata manusia itu: "Bahwa
sekarang yaitu tulang dari pada tulangku
dan daging dari pada dagingku maka ia
akan dinamai perempuan sebab ia sudah
dikeluarkan dari pada laki-laki adanya."
24Maka sebab itulah tak dapat tiada
laki-laki itu akan meninggalkan ibu
bapanya dan berdamping dengan
istrinya maka keduanya itu menjadi
sedaging juga adanya.
25Adapun keduanya itu bertelanjang
yaitu manusia itu dengan istrinya maka
tiada ia malu.

3
1Adapun ular itu terlebih cerdik dari
pada segala binatang yang di dalam

hutan yang dijadikan Allah Tuhan itu.
Maka kata ular itu kepada perempuan
itu: "Sungguhkah firman Allah begini:
Jangan kamu makan buah-buah segala
pohon yang dalam taman ini."
2Maka kata perempuan itu kepada
ular itu: "Boleh kami makan buah-buah
segala pohon yang dalam taman ini.
3Melainkan akan buah pohon yang
di tengah taman ini juga firman Allah:
Jangan kamu makan akan dia dan
jangan kamu jamah pun supaya jangan
kamu mati."
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4Lalu kata ular kepada perempuan itu:
"Bukan kamu tentu akan mati.
5Karena sudah diketahui Allah bahwa
pada hari kamu makan akan dia kamu
terbukalah matamu dan kamu jadi
seperti Allah serta mengetahui baik dan
jahat."
6Maka dilihat perempuan itu bahwa
buah pohon itu baik akan dimakan dan
suatu kesukaan pada pemandangan
mata dan pohon itu indahlah akan
mendatangkan budi maka diambilnya
dari pada buahnya lalu dimakannya serta
diberikannya pula kepada suaminya
maka ia pun makanlah.
7Lalu keduanya pun terbukalah
matanya diketahuinyalah akan hal
diberinya bertelanjang lalu disematnya
daun-daun pohon ara diperbuatnya
cawat bagi dirinya.
8Maka didengarnya suara Allah Tuhan
berjalan-jalan dalam taman pada masa
teduh maka manusia itu dan istrinya
pun menyembunyikan dirinya dari pada
hadirat Allah Tuhan itu di tengah-tengah
segala pohon dalam taman ini.
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9Maka dipanggil Allah Tuhan itu akan
manusia serta berfirman kepadanya: "Di
manakah engkau?"
10Maka jawabnya: "Bahwa aku dengar
suara-Mu dalam taman ini takutlah aku
karena aku bertelanjang sebab itu aku
bersembunyi."
11Maka firman Allah: "Siapakah yang
memberi engkau tahu bahwa engkau
bertelanjang? Sudahkah engkau makan
dari pada pohon yang telah Kupesan
jangan engkau makan buahnya itu?"
12Maka jawab manusia itu: "Bahwa
perempuan yang telah Engkau
karuniakan akan menyertaiku yaitulah
memberi padaku buah pohon itu lalu
kumakan."
13Maka firman Allah Tuhan itu kepada
perempuan itu: "Apakah perbuatanmu
ini?" Maka jawab perempuan itu:
"Bahwa ular itu menipu akan daku lalu
kumakan."
14Maka firman Allah Tuhan kepada
ular itu: "Sebab engkau sudah berbuat
yang demikian maka terkutuklah engkau
dari antara segala binatang yang jinak
dan dari antara segala binatang dalam
hutan maka engkau akan melata dengan
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perutmu dan engkau pun akan makan
debu tanah seumur hidupmu.
15Maka Aku akan mengadakan
perseteruan antara engkau dengan
perempuan ini dan antara benihmu
dengan benihnya maka ia akan
melukakan kepalamu dan engkau pun
akan melukakan tumitnya."
16Maka firman Allah kepada perempuan
itu: "Bahwa Aku akan menambah
sangat kesusahanmu pada masa engkau
mengandung kelak maka dengan
kesusahan juga engkau akan beranak
dan engkau akan rindu suamimu dan
iapun akan memerintahkan dikau."
17Lalu firman Allah kepada Adam:
"Sebab engkau sudah mendengar akan
kata istrimu dan sudah makan buah
pohon yang telah Kupesan kepadamu
jangan engkau makan dia itu maka
terkutuklah tanah itu karena sebab
engkau maka dengan kesusahan engkau
akan makan hasilnya seumur hidupmu.
18Maka tanah itu akan menumbuhkan
bagimu duri dan onak dan sayur-sayuran
di ladang akan menjadi makananmu.
19Maka dengan peluh engkau akan
makan rezekimu sehingga engkau
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kembali pula kepada tanah karena dari
padanya engkau sudah diambil karena
debu tanah juga keadaanmu dan kepada
debu tanah pula engkau akan kembali."
20Maka dinamai oleh manusia itu akan
istrinya itu Hawa sebab ialah ibu segala
orang yang hidup.
21Maka diperbuatkan Allah Tuhan akan
Adam dan akan istrinya itu pakaian dari
pada kulit lalu dikenakannya kepadanya.
22Maka firman Allah Tuhan: "Adapun
manusia ini sudah menjadi seperti
salah satu dari antara Kami sehingga
diketahuinya akan baik dan jahat
maka sekarangpun jangan pula ia
mengulurkan tangannya lalu mengambil
lagi buah pohon hayat itu dan memakan
dia lalu hidup selama-lamanya."
23Maka sebab itu disuruh Allah Tuhan
itu akan dia keluar dari dalam taman itu
supaya mengerjakan tanah yang dari
padanya juga ia sudah diambil.
24Lalu dihalaukannya manusia itu
keluar dan ditaruh-Nya beberapa kerub
arah ke sebelah timur taman Eden
itu dan nyala pedang yang berpusing
sendirinyapun akan menunggui jalan
kepada pohon hayat itu.
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4
1Maka dikenal oleh manusia itu
akan istrinya Hawa itu maka

mengandunglah ia lalu memperanakkan
akan Kain, maka katanya: "Aku sudah
beroleh seorang laki-laki dengan
pertolongan Allah."
2Kemudian diperanakkan akan adiknya
yaitu Habel. Maka Habel itu menjadi
gembala kambing dan Kain itu menjadi
seorang peladang.
3Maka ada beberapa hari lamanya
dibawa oleh Kain akan hasil tanah akan
persembahan kepada Allah.
4Maka oleh Habel pun dibawanya
beberapa anak sulung dari pada
kambing dan yang lakinya pun. Maka
berkenanlah Allah akan Habel dan akan
persembahannya.
5Tetapi akan Kain dan akan
persembahannya itu tidak Tuhan
berkenan. Lalu marahlah sangat Kain itu
serta mukanya pun berubahlah.
6Maka firman Allah kepada Kain:
"Mengapakah engkau marah dan
mengapakah mukamu sudah berubah?
7 Jikalau engkau berbuat baik bukankah
engkau akan diterima dan jikalau
engkau tidak berbuat baik maka dosa
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itu (mengendaplah -- mengandunglah --
mengundanglah) di muka pintu dan akan
dikau juga ia kelak rindu dan engkau
akan memerintahkan dia."
8Maka Kainpun mengatakan hal itu
kepada adiknya Habel. Adapun pada
masa keduanya itu ada di padang
berbangkitlah Kain atas adiknya Habel
itu lalu dibunuhnya.
9Maka firman Allah kepada Kain: "Di
manakah Habel, adikmu itu?" Maka
jawabnya: "Tidak aku tahu akukah
penjaga adikku."
10Maka firman Tuhan: "Apakah
perbuatanmu ini bahwa suara darah
adikmu itu berseru kepada-Ku dari
tanah.
11Maka sekarang terkutuklah engkau
dari tanah yang sudah membuka
mulutnya akan menerima darah adikmu
itu dari pada tanganmu.
12Maka apabila engkau mengerjakan
tanah itu kelak tiada akan diberinya
hasilnya kepadamu maka engkau akan
mengembara dan sesat di atas bumi."
13Maka sembah Kain kepada Allah:
"Bahwa hukumanku itu terlebih dari
pada yang boleh kutanggung.
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14Bahwa sekarang engkau
menghalaukan aku dari pada tanah ini
maka aku akan terlindung dari pada
hadirat-Mu dan aku akan mengembara
dan sesat di atas bumi maka akan jadi
kelak barangsiapa yang bertemu dengan
aku niscaya dibunuhnya akan daku."
15Maka firman Allah kepadanya: "Oleh
sebab itu barangsiapa yang membunuh
akan Kain itu maka balasannya tujuh
kali ganda." Maka oleh Allah diadakan
suatu tanda bagi Kain supaya jangan ia
dibunuh oleh barangsiapa yang bertemu
dengan dia.
16Maka undurlah Kain dari pada hadirat
Allah lalu diam di tanah Nod di sebelah
timur Eden.
17Maka dikenal oleh Kain akan
istrinya maka mengandunglah ia
lalu diperanaknya Henokh maka
dibangunkannya suatu negri dinamainya
akan negri itu Henokh menurut nama
anaknya.
18Maka bagi Henokh itu diperakkanlah
Irad dan Irad beranakkan Mehuyael
dan Mehuyael beranakkan Metusael dan
Metusael beranakkan Lamekh.
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19Maka oleh Lamekh dua orang akan
istrinya seorang Ada dan seorang Zila,
namanya.
20Maka Adapun beranakkanlah Yabal
yaitulah bapa segala orang yang duduk
dalam kemah dan yang memeliharakan
lembu kambing.
21Maka nama adiknya itu Yubal yaitu
bapa segala orang yang bermain kecapi
dan suling.
22Maka Zila itu pun beranakkan Tubal-
Kain yaitu seorang tukang menempa
segala perkakas dari pada tembaga dan
besi. Maka adik perempuan Tubal-Kain
itu Naama namanya.
23Maka kata Lamekh kepada kedua
istrinya: "Hai Ada dan Zila, dengarlah
akan perkataanku, hai kamu istri
Lamekh, dengarlah akan tuturku karena
aku sudah membunuh seorang laki-laki
sebab aku dilukakannya dan seorang
muda sebab aku diparutkannya.
24 Jikalau kiranya (pembinaan) Kain
tujuh kali ganda maka Lamekh pun tujuh
puluh tujuh kali."
25Maka dikenal pula Adam akan istrinya
lalu beranaklah ia seorang laki-laki
maka dinamainya akan dia Set katanya:
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"Karena Allah sudah menentukan bagiku
benih yang lainnya akan ganti Habel.
Sebab dibunuh Kain akan dia."
26Maka bagi Set itu pun
diperanakkannyalah seorang anak
laki-laki dinamainya akan dia Enos. Maka
pada masa itulah orang mulai menyeru
akan nama Allah.

5
1Bahwa inilah surat keturunan Adam.
Maka pada hari dijadikan Allah akan

manusia dijadikan-Nya atas teladan
Allah.
2Maka dijadikan-Nya akan dia laki-laki
dan perempuan lalu diberkati-Nya dan
dinamai-Nya akan dia Adam pada hari
yang dijadikannya itu.
3Maka Adam itu berumur seratus tiga
puluh tahun lalu beranaklah ia atas
teladannya sendiri dan seperti rupanya
sendiri maka dinamainya akan anaknya
itu Set.
4Adapun umur Adam kemudian dari
pada diperanakkan Set itu delapan ratus
tahun maka beranaklah pula ia beberapa
orang laki-laki dan perempuan.
5Maka secukup umur Adam itu
sembilan ratus tiga puluh tahun maka
iapun matilah.
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6Maka Set itu berumur seratus lima
tahun lalu diperanakkan Enos.
7Adapun umur Set kemudian dari pada
diperanakkannya Enos itu delapan ratus
tujuh tahun maka beranaklah pula ia
beberapa orang laki-laki dan perempuan.
8Maka secukup umur Set itu sembilan
ratus dua belas tahun maka iapun
matilah.
9Maka Enos itu berumur sembilan puluh
tahun lalu diperanakkannya Kenan.
10Adapun umur Enos kemudian
diperanakkannya Kenan itu delapan
ratus lima belas tahun maka beranaklah
pula ia beberapa orang laki-laki dan
perempuan.
11Maka secukup umur Enos sembilan
ratus lima puluh tahun maka iapun
matilah.
12Maka Kenan itu berumur tujuh puluh
tahun lalu diperanakkannya Mahalaleel.
13Adapun umur Kenan kemudian dari
pada diperanakkannya Mahalaleel itu
delapan ratus empat puluh tahun maka
beranaklah pula ia beberapa orang
laki-laki dan perempuan.
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14Maka secukup umur Kenan itu
sembilan ratus sepuluh tahun maka
iapun matilah.
15Maka Mahalaleel itu berumur enam
puluh lima tahun lalu diperanakkannya
Yared.
16Adapun umur Mahalaleel kemudian
dari pada diperanakkannya Yared itu
delapan ratus tiga puluh tahun maka
beranaklah pula ia beberapa orang
laki-laki dan perempuan.
17Maka secukup umur Mahalaleel itu
delapan ratus sembilan puluh lima tahun
maka iapun matilah.
18Maka Yared itu berumur seratus enam
puluh dua tahun lalu diperanakkannya
Henokh.
19Adapun umur Yared kemudian dari
pada diperanakkannya Henokh itu
delapan ratus tahun maka beranaklah
pula ia beberapa orang laki-laki dan
perempuan.
20Maka secukup umur Yared itu
sembilan ratus enam puluh dua tahun
maka iapun matilah.
21Maka Henokh itu berumur enam
puluh lima tahun lalu diperanakkannya
Metusalah.
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22Maka kemudian dari pada
diperanakkannya Metusalah itu adalah
Henokh mengikuti jalan Allah tiga ratus
tahun lamanya dan diperanakkannya
pula beberapa orang laki-laki dan
perempuan.
23Maka secukup umur Henokh itu tiga
ratus enam puluh lima tahun.
24Maka Henokh itu mengikuti jalan
Allah maka iapun tiadalah lagi karena
diambil Allah akan dia.
25Maka Metusalah itu berumur
seratus delapan puluh tujuh tahun lalu
diperanakkannya Lamekh.
26Adapun umur Metusalah kemudian
dari pada diperanakkannya Lamekh itu
tujuh ratus delapan puluh dua tahun
maka beranaklah pula ia beberapa orang
laki-laki dan perempuan.
27Maka secukup umur Metusalah itu
sembilan ratus enam puluh sembilan
tahun maka iapun matilah.
28Maka Lamekh itu berumur seratus
delapan puluh dua tahun lalu beranak
seorang laki-laki.
29Maka dinamai Nuh, katanya: "Ini
kelak akan menghiburkan kita dalam
pekerjaan dan kelelahan tangan kita
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dari sebab tanah yang dikutuki Allah
adanya."
30Adapun umur Lamekh kemudian
dari pada diperanakkannya Nuh itu
lima ratus sembilan puluh lima tahun
maka beranaklah pula ia beberapa orang
laki-laki dan perempuan.
31Maka secukup umur Lamekh itu tujuh
ratus tujuh puluh tujuh tahun maka
iapun matilah.
32Maka Nuh itu berumur lima ratus
tahun maka Nuh beranakkanlah Sem
dan Ham dan Yafet.

6
1Maka apabila manusia itu makin
bertambah-tambah banyaknya

di atas bumi dan diperanakkannya
beberapa anak perempuan.
2Maka dilihat oleh segala anak laki-laki
Allah akan segala anak perempuan
manusia itu elok parasnya lalu diambillah
bagi dirinya akan istrinya barangsiapa
yang disukainya.
3Maka firman Allah: "Bahwa Roh-Ku
tiada akan berbantah-bantah selama-
lamanya dengan manusia karena
keadaannya bernyawa juga melainkan
umurnya akan menjadi seratus dua
puluh tahun."
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4Maka pada zaman itu adalah segala
..... di atas bumi dan kemudian dari
pada itu apabila segala anak-anak
Allah berdamping dengan segala
anak perempuan manusia sehingga
perempuan itu beranaklah baginya
maka inilah orang gagah dan orang
yang termasyhur namanya pada zaman
dahulu kala.
5Maka dilihat Allah kejahatan manusia
itu tersangatlah di atas bumi segala
pikiran hatinya jahat saja maksudnya
pada sedia kala.
6Maka Allah pun menyesal menjadikan
manusia di atas bumi maka yaitu
mendukacitakan hati-Nya.
7Maka firman Allah: "Bahwa Aku
hendak menghapuskan manusia yang
sudah Kujadikan itu dari atas muka bumi
baik manusia baik binatang dan segala
yang melata dan segala burung yang
di udara karena Aku menyesal sebab
menjadikan dia."
8Tetapi Nuh itu mendapat anugrah
pada pemandangan Allah.
9Maka inilah keturunan Nuh: Maka Nuh
itu seorang yang benar dan tulus hatinya
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di antara orang zamannya dan Nuh itu
menuruti jalan Allah.
10Maka Nuh itu beranak tiga orang
laki-laki yaitu Sem dan Ham dan Yafet.
11Maka bumi itupun sudah rusaklah di
hadapan Allah dan penuhlah bumi itu
dengan aniaya.
12Maka dilihat Allah akan bumi bahwa
sudah rusaklah adanya karena segala
manusia di atas bumi sudah merusakkan
jalannya.
13Maka firman Allah kepada Nuh:
"Adapun kesudahan hal segala manusia
itu sudah datang ke hadapan hadirat-Ku
karena bumi ini penuhlah dengan
aniaya dari sebabnya bahwa Aku akan
membinasakan sekaliannya serta dengan
bumi ini.
14Perbuatlah akan dirimu sebuah
bahtera dari pada kayu gofir hendaklah
engkau membuat bahtera itu berbilik-
bilik dan gala-galakanlah luar dalamnya.
15Maka hendaklah engkau membuat
dia demikian yaitu panjangnya bahtera
itu tiga ratus hasta dan lebarnya lima
puluh hasta dan tingginya tiga puluh
hasta.
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16Maka hendaklah engkau membuat
suatu liang penerangan bagi bahtera itu
dan hendaklah engkau habiskan bahtera
itu dari bawah ke atas hingga datang
kepada sehasta dan pintu bahtera itu
hendaklah engkau kenakan pada sebelah
iringannya dan hendaklah engkau
membuat bahtera itu dengan tingkat
yang di bawah dan yang kedua dan yang
ketiga.
17Dan Aku pun bahwa Aku kelak akan
mendatangkan air bah ke atas bumi
hendak membinasakan segala yang
bernyawa yang beroleh nafas kehidupan
di bawah langit dan segala sesuatu yang
di bumi itu akan mati kelak.
18Akan tetapi dengan dikau Aku
akan menetapkan perjanjian-Ku maka
hendaklah engkau masuk ke dalam
bahtera itu yaitu engkau serta dengan
anak istrimu dan istri anak-anakmu pun
sertamu.
19Dan hendaklah engkau bawa masuk
ka dalam bahtera itu dua-dua ekor dari
pada segala nyawa yang hidup supaya
menghidupkan dia sertamu yaitu jantan
dan betina.
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20Dari pada segala burung menurut
jenisnya dan dari pada segala binatang
menurut janisnya dan dari pada segala
yang melata di bumi menurut janisnya
dua-dua ekor dari pada tiap-tiap
jenis akan datang kepadamu supaya
dihidupkan.
21Maka hendaklah engkau ambilkan
bagimu dari pada segala makanan
yang dapat dimakan himpunkanlah bagi
dirimu yaitu makanan bagi kamu dan
bagi sekaliannya itu."
22Maka diperbuatlah demikian oleh
Nuh menurut segala yang dipesani Allah
kepadanya demikianlah diperbuatnya.

7
1Maka firman Allah kepada Nuh:
"Masuklah engkau serta isi rumahmu

pun ke dalam bahtera itu karena
engkaulah yang kulihat benar di hadapan
hadirat-Ku di antara orang segala zaman
ini.
2Maka dari pada segala binatang yang
halal hendaklah engkau ambil tujuh-
tujuh ekor yaitu jantan dan betinanya
tetapi dari pada segala binatang yang
tiada halal dua-dua ekor juga yaitu
jantan dan betinanya.
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3Dan lagi dari pada segala burung yang
di udara pun tujuh-tujuh ekor yaitu
jantan dan betina supaya menghidupkan
benihnya pada seluruh muka bumi.
4Karena lepas tujuh hari kelak Aku
akan menurunkan hujan ke atas bumi
ini empat puluh hari empat puluh malam
lamanya dan segala mahluk yang telah
Aku jadikan itu hendak Kuhapuskan dia
dari atas muka bumi."
5Maka diperbuatlah oleh Nuh menurut
segala yang dipesani Allah kepadanya.
6Adapun umur Nuh itu enam ratus
tahun pada masa air bah itu datang ke
atas bumi.
7Maka Nuh dengan anak istrinya dan
segala istri anak-anaknya pun sertanya
masuklah ke dalam bahtera dari karena
air bah itu.
8Maka dari pada segala binatang yang
halal dan binatang yang tiada halal dan
dari pada segala burung dan segala yang
melata di atas bumipun.
9Datanglah dua-dua ekor kepada Nuh
lalu masuk ke dalam bahtera yaitu dari
pada jantan dan betina seperti yang
dipesani Allah kepada Nuh itu.
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10Maka lepas tujuh hari itu datanglah
air bah itu ke atas bumi.
11Tatkala umur Nuh enam ratus tahun
dalam bulan yang kedua pada tujuh
belas hari bulan pada hari itu juga
terpancarlah segala mata air lautan yang
besar-besar dan segala pintu air di langit
pun terbukalah.
12Maka hujanpun turunlah ke atas bumi
empat puluh hari empat puluh malam
lamanya.
13Maka pada hari itu juga masuklah
Nuh serta Sem dan Ham dan Yafet
yaitu anak-anak Nuh serta istrinya dan
ketiga orang istri anak-anaknya itu pun
sertanya ke dalam bahtera.
14Maka sekaliannya itu serta dengan
segala binatang yang liar menurut
jenisnya dan segala binatang yang
jinak menurut jenisnya dan segala yang
melata di atas bumi menurut jenisnya
dan segala burung menurut jenisnya dan
segala yang bersayap pun.
15Maka masuklah sekaliannya ke dalam
bahtera itu kepada Nuh dua-dua ekor
dari pada segala tubuh yang bernyawa.
16Adapun sekaliannya yang masuk itu
dari pada jantan dan betina juga yang
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masuk dari pada segala yang bernyawa
seperti yang dipesani Allah kepada Nuh
itu maka ditutupkan Allah akan bahtera
itu.
17Maka adalah air bah itu di atas bumi
empat puluh hari lamanya dan air itu
pun bertambah-tambahlah diangkatnya
akan bahtera itu sehingga yaitu timbul
dari atas bumi.
18Maka air itupun besarlah dan sangat
bertambah-tambah di atas bumi dan
bahtera itupun berhanyutlah di atas air
itu.
19Maka air itupun menjadi terlalu
sangat besar di atas muka bumi
sehingga segala gunung yang tinggi-
tinggi di bawah langit pun diliputinya.
20Maka naiklah air itu sehingga lima
belas hasta ke atas dan gunung-gunung
itupun diliputinya.
21Maka segala yang bernyawa yang
bergerak di atas muka bumi itupun
matilah baik segala burung baik segala
yang melata di atas bumi dan segala
manusia pun.
22Maka segala yang bernapas barang
sesuatu yang dinapas hidup dalam
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lubang hidungnya seberapa yang di
darat itu matilah belaka.
23Demikianlah dihapuskan segala
mahluk yang di atas muka bumi baik
manusia baik binatang yang jinak dan
yang melata dan segala burung yang di
udara maka sekaliannya dihapuskan dari
atas bumi hanya Nuh juga tinggal hidup
dan segala yang sertanya dalam bahtera
itu.
24Maka air itupun besarlah di atas bumi
seratus lima puluh hari lamanya.

8
1Maka Allahpun ingat akan Nuh dan
akan segala binatang liar dan segala

binatang jinak yang bersama-sama
dengan dia dalam bahtera itu maka
diadakan Allah suatu angin bertiup di
atas bumi lalu segala airpun berhentilah.
2Maka segala mata air lautan dan
segala pintu air di langit itupun
tertutuplah dan hujan yang turun dari
langit itupun terhentilah.
3Maka segala air itu senantiasa susut
dari atas bumi maka lepas seratus lima
puluh hari segala air itupun surutlah.
4Maka dalam bulan yang ketujuh pada
tujuh belas hari bulan terkandaslah
bahtera itu di atas gunung Ararat.
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5Maka segala air itu semakin surut
sehingga datang kepada bulan yang
kesepuluh dan dalam bulan yang
kesepuluh itu pada satu hari bulan
kelihatanlah segala kemuncak gunung.
6Maka kemudian dari pada empat puluh
hari dibukalah oleh Nuh akan tingkap
bahtera yang telah diperbuatnya itu.
7Lalu dilepaskannya seekor burung
gagak terbang pergi datang sehingga
kekeringanlah air itu dari atas bumi.
8Maka dilepaskannya pula seekor
burung merpati hendak melihat kalau-
kalau air itu sudah tempas dari atas
muka bumi.
9Tetapi oleh burung merpati itu tiada
didapatinya suatu tempatpun bagi tapak
kakinya akan hinggap maka kembalilah
ia kepada Nuh ke dalam bahtera karena
adalah lagi air di atas seluruh muka bumi
maka oleh Nuh dihulurkan tangannya
diambilnya akan dia dibawa masuk
bersama-sama ke dalam bahtera itu.
10Maka dinantikannya pula tujuh hari
lagi lalu dilepaskannya pula burung
merpati itu dari dalam bahtera.
11Maka masuklah merpati itu kembali
kepadanya pada petang hari maka



Kejadian 8.12–17 33

adalah diparuhnya sehelai daun yang
telah dipetiknya dari pada pohon zaitun
sebab itu diketahui Nuh akan hal air itu
telah tumpaslah dari atas bumi.
12Maka dinantikannya pula tujuh hari
lagi kemudian dilepaskannya merpati itu
pula tetapi tiada ia kembali lagi kepada
Nuh.
13Maka adalah pada tahun enam ratus
satu itu dalam bulan yang pertama pada
satu hari bulan segala airpun keringlah
dari atas muka bumi maka dibukakan
oleh Nuh atap bahtera itu lalu dilihatnya
bahwa muka bumi itupun keringlah
adanya.
14Maka dalam bulan yang kedua pada
tujuh likur hari bulan telah keringlah
bumi itu.
15Lalu firman Allah kepada Nuh:
16 "Keluarlah dari dalam bahtera itu baik
engkau baik anak istrimu dan segala istri
anak-anakmu itu sertamu.
17Dan bawalah keluar bersama-sama
akan segala binatang yang sertamu
dari pada segala yang bernyawa yaitu
dari pada burung-burung dan binatang
yang jinak dan segala yang melata
di atas bumi supaya sekaliannya
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kembang di atas bumi dan berbiak dan
bertambah-tambah di atas bumi."
18Maka keluarlah Nuh dan anak istrinya
dan segala istri anak-anaknya pun
sertanya.
19Dan segala binatang dan segala yang
melata dan segala burung yaitu segala
yang bergerak di atas bumi menurut
baginya itupun keluarlah dari dalam
bahtera.
20Maka diperbuatlah oleh Nuh suatu
tempat kurban bagi Allah diambilnyalah
dari pada segala binatang yang halal dan
dari pada segala burung yang halal lalu
dikurbankannya beberapa kurban di atas
tempat kurban itu.
21Maka dicium oleh Allah akan bau
yang harum lalu kata Allah dalam
diri-Nya: "Bahwa tiada Aku hendak
mengutuki bumi itu lagi dari sebab
manusia karena niat hati manusia itu
jahat adanya dari kecilnya dan tiada lagi
Aku akan membinasakan pula segala
yang bernyawa seperti yang telah Aku
perbuat itu.
22Maka selagi ada bumi tiada lagi
akan berkeputusan musim menabur dan
musim menuai sejuk dan panas musim
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kemarau dan musim hujan dan siang
dan malam itu."

9
1Maka diberkati Allah akan Nuh serta
anak-anaknya maka firman-Nya

kepadanya: "Berbiaklah kamu dan
bertambah-tambahlah dan penuhilah
bumi ini.
2Maka takut dan dahsyat akan berlaku
atas segala binatang yang di atas bumi
karenamu dan atas segala burung yang
di udara dan segala yang bergerak di
atas bumi dan segala ikan yang di laut
maka sekaliannya itu terseraklah ke
tanganmu.
3Maka segala yang bergerak dan yang
bernyawa itu akan menjadi makananmu
sekalian itu telah Kukaruniakan
kepadamu sama seperti segala
tumbuh-tumbuhan ini.
4Melainkan daging yang lagi bernyawa
yaitu berdarah janganlah kamu makan
dia.
5Maka sesungguhnya Aku akan
menuntut bela karena darahmu yaitu
nyawamu bahkan dari pada segala
binatang yang kelak aku menuntut
dia dan dari pada tangan manusia
pun yaitu dari pada tangan saudara
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masing-masing Aku akan menuntut bela
karena nyawa orang.
6Maka barangsiapa yangmenumpahkan
darah manusia maka oleh manusia juga
kelak darahnya akan ditumpahkan
karena atas tauladan Allah telah
dijadikannya manusia itu.
7Tetapi akan kamu hendaklah kamu
berbiak dan bertambah-tambah dan
hendaklah kamu kembang di atas bumi
serta bertambah-tambah di dalamnya."
8Lalu firman Allah kepada Nuh dan
kepada anak-anaknya pun:
9 "Bahwa Aku ini bahkan Aku akan
menetapkan perjanjianku dengan kamu
dan dengan benihmu yang kemudian
dari padamu.
10Dan lagi dengan segala mahluk
bernyawa yang sertamu dari pada segala
burung dan segala binatang yang jinak
dan segala binatang yang liar yang
besertamu di atas bumi dengan segala
yang keluar dari dalam bahtera yaitu
segala binatang yang di atas bumi.
11Maka Aku akan menetapkan
perjanjian-Ku dengan kamu dan segala
yang bernyawa itu sekali-kali tiada
akan dibinasakan lagi dengan air bah
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dan tiada lagi akan jadi air bah yang
membinasakan bumi."
12Maka firman Allah: "Bahwa inilah
tanda perjanjian yang Kuperbuat di
antara-Ku dengan kamu dan dengan
segala mahluk yang bernyawa yang
sertamu zaman-berzaman kelak.
13Bahwa pelangi-Ku telah
Kurentangkan dalam awan-awan
maka yaitulah akan jadi tanda perjanjian
di antara-Ku dengan bumi.
14Maka akan jadi kelak apabila Aku
mendatangkan awan-awan ke atas bumi
maka kelihatanlah kelak pelangi itu pun
dalam awan-awan.
15Lalu teringatlah Aku akan perjanjian-
Ku yang di antara-Ku dengan kamu
dan dengan segala mahluk yang hidup
dari pada segala yang bernyawa maka
sekali-kali tiada lagi air itu akan menjadi
bah yang membinasakan segala yang
bernyawa.
16Maka pelangi itu akan membangun
dalam awan-awan maka Aku akan
melihat dia supaya Aku ingat akan
perjanjian yang kekal yang antara Allah
dengan segala kejadian yang hidup dari
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pada segala yang bernyawa di atas
bumi."
17Maka firman Allah kepada Nuh:
"Bahwa inilah tanda perjanjian yang
telah Kuteguhkan antara-Ku dengan
segala yang bernyawa di atas bumi
adanya."
18Maka anak-anak Nuh yang keluar
dari dalam bahtera itu yaitu Sem dan
Ham dan Yafet maka Ham itulah bapa
Kanaan.
19Maka ketiga orang inilah anak-anak
Nuh dan dari pada ketiganya itu seluruh
muka bumi dipenuhi.
20Maka Nuh mulai menjadi seorang
peladang diperbuatlah suatu kebun
anggur.
21Maka diminumnya air anggur itu
lalu iapun mabuklah maka berbaringlah
ia dengan bertelanjang di tengah
kemahnya.
22Maka terlihatlah oleh Ham, bapa
Kanaan itu, akan bapanya bertelanjang
itu lalu pergilah ia memberitahu kepada
kedua saudaranya yang di luar.
23Maka oleh Sem dan Yafet diambilnya
sehelai kain disangkutkannya
pada bahunya lalu berjalanlah ia
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membelakang ditudungkannyalah
ketelanjangan bapanya maka mukanya
dibelakangkannya sehingga tiada
dilihatnya akan ketelanjangan bapanya.
24Maka Nuh pun sadarlah dari pada
mabuknya lalu diketahuinyalah akan
perbuatan anaknya yang bungsu itu
kepadanya.
25Maka katanya: "Terkutuklah ia
Kanaan biarlah ia menjadi bagi
saudaranya seorang hamba yang di
bawah segala hamba."
26Dan lagi kata Nuh: "Segala puji
bagi Allah yaitu Tuhan Sem dan biarlah
Kanaan itu jadi hambanya.
27Maka diluaskanlah Allah kiranya akan
Yafet biarlah ia duduk dalam segala
kemah Sem dan biarlah Kanaan menjadi
hambanya."
28Adapun umur Nuh kemudian dari
pada air bah itu tiga ratus lima puluh
tahun.
29Maka secukup umur Nuh itu sembilan
ratus lima puluh tahun maka iapun
matilah.

10
1Bahwa inilah keturunan anak-
anak Nuh yaitu Sem dan Ham dan

Yafet, maka ketiganya itu beranaklah
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beberapa orang laki-laki kemudian dari
pada air bah itu.
2Adapun anak-anak Yafet itu yaitu
Gomer dan Magog dan Madai dan Yawan
dan Tubal dan Mesekh dan Tiras.
3Maka anak-anak Gomer yaitu Askenas
dan Rifat dan Togarma.
4Maka anak-anak Yawan yaitu Elisa dan
Tarsis dan Kitim dan Dodanim.
5Maka dari pada sekaliannya itu
berpecah-pecahlah ..... segala bangsa
dalam tanahnya masing-masing dengan
bahasanya dan dengan keturunannya
dalam bangsanya itu.
6Maka anak-anak Ham yaitu Kusy dan
Misraim dan Put dan Kanaan.
7Maka anak-anak Kusy yaitu Seba
dan Hawila dan Sabta dan Raema dan
Sabtekha dan anak-anak Raema yaitu
Syeba dan Dedan.
8Maka Kusy itu beranakkan Nimrod
maka ialah mulai menjadi seorang
perkasa di bumi.
9Maka ialah seorang pemburu yang
gagah di hadapan hadirat Allah itulah
sebabnya disebut orang: "Seperti
Nimrod, seorang pemburu yang gagah di
hadapan hadirat Allah."
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10Adapun permulaan kerajaannya itu
Babel dan Erekh dan Akad dan Kaluah
(Kalue) di tanah Sinear.
11Maka dari tanah itu keluarlah ia pergi
ke Asyur lalu dibangunkannya Niniwe
dan Rehobot-Ir dan Kalah.
12Dan Resen yang antara Niniwe
dengan Kalah maka inilah negri yang
besar itu.
13Maka Misraim pun beranakkanlah
Ludim dan Anamim dan Lehabim dan
Naftuhim.
14Dan Patrusim dan Kasluhim (maka
dari padanyalah terbit orang Filistin) dan
Kaftorim.
15Maka Kanaan beranakkanlah Sidon
yaitu anaknya yang sulung dan Het.
16Dan orang Yebusi dan orang Amori
dan orang Girgasi.
17Dan orang Hewi dan orang Arki dan
orang Sini.
18Dan orang Arwadi dan orang Semari
dan orang Hamati. Maka kemudian dari
pada itu berpecah-pecahlah pula segala
keturunannya orang Kanaan itu.
19Maka perhinggaan orang Kanaan dari
Sidon menurut jalan ke Gerar sampai
Gaza menurut jalan ke Sodom dan
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Gomora dan Adma dan Zeboim hingga
sampai ke Lasa.
20Maka inilah segala anak-anak Ham
menurut keturunannya dan menurut
bahasanya dengan negrinya dan
bangsanya.
21Maka akan Sem, yang bapanya yaitu
bapa segala bani Eber maka ia pun
beranaklah.
22Maka anak-anak Sem yaitulah Elam
dan Asyur dan Arpakhsad dan Lud dan
Aram.
23Maka anak-anak Aram yaitu Us dan
Hul dan Geter dan Mas.
24Maka Arpakhsad beranakkanlah
Selah dan Selah beranakkanlah Eber.
25Maka Eber beranakkan dua orang
seorang bernama Peleg, karena pada
zaman tanah itu dibagikannyalah, dan
nama adiknya itu Yoktan.
26Maka Yoktan beranakkanlah Almodad
dan Selef dan Hazar-Mawet dan Yerah
27dan Hadoram dan Uzal dan Dikla
28dan Obal dan Abimael dan Syeba
29dan Ofir dan Hawila dan Yobab
sekalian itupun anak-anak Yoktan.
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30Maka adalah tempat kediamannya
dari Mesa menurut jalan ke Sefar,
gunung di sebelah timur itu.
31Maka yainilah segala anak-anak Sem
menurut keturunannya dan menurut
bahasanya dengan negri dan bangsanya.
32Maka inilah segala suku anak-anak
Nuh menurut keturunannya dan dengan
bangsanya maka dari padanyalah segala
bangsapun berpecah-pecah di atas muka
bumi kemudian dari pada air bah itu.

11
1Adapun segala isi bumi
itu sebahasa dan sama

pertuturannya.
2Maka jadilah tatkala orang berjalan ke
sebelah timur didapatinya akan suatu
padang di tanah Sinear lalu diam di situ.
3Maka kata seorang kepada seorang:
"Mari kita membuat batu bata serta
membakar akan dia baik-baik." Adapun
batu bata itu baginya akan ganti batu
dan gala-gala akan ganti kapur.
4Maka katanya pula: "Marilah kita
bangunkan sebuah negeri dan sebuah
kota yang kemuncaknya sampai ke langit
dan biarlah kita mencari nama bagi diri
kita supaya jangan kita tercerai-berai
pada seluruh muka bumi."
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5Maka turunlah Allah hendak melihat
negeri dan kota yang dibangunkan oleh
segala anak Adam itu.
6Maka firman Allah: "Bahwa
sekaliannya ini satu kemah dan
bahasanya pun satu maka inilah saja
mulanya perbuatan orang ini akan
sekarang tiada dapat diteguhkan barang
suatu yang hendak diperbuatnya.
7Baiklah Kita turun serta mengacaukan
bahasanya di sana supaya seorangpun
jangan mengerti akan bahasa seorang."
8Maka dengan hal yang demikian
ditabur-taburkan Allah akan dia dari
sana ke atas seluruh muka bumi maka
berhentilah sekaliannya dari pada
pekerjaan membangunkan negeri itu.
9Maka sebab itu dinamainya akan
negeri itu Babel, karena di sanalah
dikacaukan Allah bahasa segala orang isi
bumi maka dari sanalah ditaburkan Allah
akan dia atas seluruh muka bumi.
10Bahwa inilah keturunan Sem. Maka
tatkala umur Sem itu seratus tahun
diperanakannyalah Arpakhsad yaitu dua
tahun kemudian dari pada air bah.
11Adapun umur Sem itu kemudian
dari pada diperanakkannya Arpakhsad
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itu lima ratus tahun maka beranaklah
pula ia beberapa orang laki-laki dan
perempuan.
12Maka Arpakhsad itu berumur tiga
puluh lima tahun lalu diperanakkannya
Selah.
13Adapun umur Arpakhsad kemudian
dari pada diperanakkannya Selah
itu empat ratus tiga tahun maka
beranaklah ia beberapa orang laki-laki
dan perempuan.
14Maka Selah itu berumur tiga puluh
tahun lalu diperanakkannya Eber.
15Adapun umur Selah kemudian dari
pada diperanakkannya Eber itu empat
ratus tiga tahun maka beranaklah pula ia
beberapa orang laki-laki dan perempuan.
16Maka Eber itu berumur tiga puluh
empat tahun lalu diperanakkannya
Peleg.
17Adapun umur Eber kemudian dari
pada diperanakkannya Peleg itu empat
ratus tiga puluh tahun maka beranaklah
pula ia beberapa orang laki-laki dan
perempuan.
18Maka Peleg itu berumur tiga puluh
tahun lalu diperanakkannya Rehu.
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19Adapun umur Peleg kemudian dari
pada diperanakkannya Rehu itu dua
ratus sembilan tahun maka beranaklah
pula ia beberapa orang laki-laki dan
perempuan.
20Maka Rehu itu berumur tiga puluh
dua tahun lalu diperanakkannya Serug.
21Adapun umur Rehu kemudian dari
pada diperanakannya Serug itu dua ratus
tujuh tahun maka beranaklah pula ia
beberapa orang laki-laki dan perempuan.
22Maka Serug itu berumur tiga puluh
tahun lalu diperanakkannya Nahor.
23Adapun umur Serug kemudian dari
pada diperanakkannya Nahor itu dua
ratus tahun maka beranaklah pula ia
beberapa orang laki-laki dan perempuan.
24Maka Nahor itu berumur dua puluh
sembilan tahun lalu diperanakkannya
Terah.
25Adapun umur Nahor kemudian dari
pada diperanakkannya Terah itu seratus
sembilan belas tahun maka beranaklah
pula ia beberapa orang laki-laki dan
perempuan.
26Maka Terah itu berumur tujuh puluh
tahun lalu diperanakkannya Abram dan
Nahor dan Haran.
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27Bahwa inilah keturunan Terah: Maka
Terah beranakkanlah Abram dan Nahor
dan Haran, dan Haran beranakkanlah
Lot.
28Maka matilah Haran itu di hadapan
bangsa Terah di tanah tempat ia
diperanakkan yaitu di Ur-Kasdim.
29Maka Abram dan Nahor pun
beristrilah maka nama istri Abram itu
Sarai dan nama istri Nahor itu Milka
yaitu anak Haran bapa Milka dan bapa
Yiska.
30Adapun Sarai itu mandul tiadalah ia
beranak.
31Maka dibawanya oleh Terah akan
anaknya Abram itu dan Lot, anak Haran,
yaitu cucu Terah dan akan menantunya
Sarai yaitu istri anaknya, Abram itu,
maka berpindahlah sekaliannya itu
sertanya dari Ur-Kasdim hendak pergi
ke tanah Kanaan maka sampailah
sekaliannya ke Haran lalu diam di sana.
32Maka umur Terah itu dua ratus lima
tahun lalu matilah Terah di negeri Haran
itu.

12
1Maka firman Allah kepada
Abram: "Keluarlah engkau

dari tanahmu dan dari pada kaum
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keluargamu dan dari pada isi rumah
bapamu pergilah ke tanah yang akan
Kutunjukkan kepadamu kelak.
2Maka Aku akan menjadikan dikau
suatu bangsa yang besar dan Aku akan
memberkati engkau dan membesarkan
namamu maka hendaklah engkau
menjadi suatu berkat.
3Maka Aku akan memberkati segala
yang memberkati engkau dan Aku
akan mengutuk segala yang mengutuk
engkau maka dalam engkau juga segala
bangsa yang di atas bumi akan beroleh
berkat."
4Maka Abrampun pergilah seperti
firman Allah kepadanya dan Lot pun
berjalanlah sertanya adapun Abram itu
tujuh puluh lima tahun umurnya pada
masa ia keluar dari Haran itu.
5Maka oleh Abram dibawanyalah akan
istrinya Sarai dan akan anak saudaranya,
Lot, serta segala harta benda yang telah
dikumpulkannya dan segala orang yang
telah diperolehnya di tanah Haran maka
keluarlah sekaliannya hendak pergi ke
tanah Kanaan maka sampailah ia ke
tanah Kanaan itu.
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6Maka Abrampun berjalanlah melalui
tanah itu lalu sampailah ke tanah
bernama Sikhem yaitu sampai ke pohon
beringin more maka pada masa itu orang
Kanaan pun adalah di tanah itu.
7Maka kelihatanlah Allah kepada
Abram lalu firman-Nya: "Bahwa kepada
keturunanmulah kelak Aku akan
mengaruniakan tanah ini." Maka di
sanalah dibangunkan oleh Abram suatu
tempat kurban bagi Allah yang telah
kelihatan kepadanya.
8Maka berpindahlah ia dari sana ke
gunung yang di sebelah timur Betel
lalu didirikannya kemah maka Betel
itu duduknya di sebelah barat dan Ai
di sebelah timurnya maka di sanalah
diperbuatnya suatu tempat kurban bagi
Allah serta menyeru akan nama Allah.
9Maka Abrampun berangkatlah dari
sana lalu berjalan menuju ke tanah
selatan.
10Maka jadilah suatu bala kelaparan di
tanah itu lalu turunlah Abram ke Mesir
hendak menumpang di sana karena
terlalu besar bala kelaparan di tanah itu.
11Adapun apabila hampirlah ia akan
sampai ke Mesir maka berkatalah ia
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kepada istrinya, Sarai itu: "Bahwa
aku ketahuilah akan dikau seorang
perempuan yang elok rupamu.
12Maka akan jadi kelak apabila
dilihat orang Mesir akan dikau niscaya
dikenakannya itulah istrinya maka aku
akan dibunuhnya tetapi engkau akan
dihidupinya.
13Sebab itu katakanlah olehmu bahwa
engkaulah saudaraku supaya aku
selamat oleh sebab engkau dan nyawaku
hidup oleh karenamu."
14Maka jadilah serta sampai Abram ke
Mesir maka dilihat oleh orang Mesir akan
perempuan itu elok sangat.
15Maka terlihat pula akan dia oleh
segala pegawai Firaun lalu dipujinya
akan dia di hadapan Firaun maka Sarai
itupun dibawanya masuk ke dalam
istananya Firaun.
16Maka Abrampun dianugerahinya
karena sebab perempuan itu maka
Abram adalah menaruh kambing dan
lembu dan keledai jantan dan hamba
laki-laki dan perempuan dan keledai
betina dan unta pun.
17Maka dipalu Allah akan Firaun dan
segala isi istananya dengan beberapa
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bala yang besar karena sebab Sarai, istri
Abram itu.
18Maka dipanggil oleh Firaun akan
Abram lalu katanya: "Bagaimanakah
perbuatanmu ini akan daku mengapakah
tiada engkau memberitahuku bahwa
perempuan ini istrimu.
19Mengapa engkau mengatakan yaitu
saudaraku sehingga aku ambil dia bagiku
akan istri maka sekarang inilah istrimu
ambillah akan dia lalu pergi."
20Maka dipesan oleh Firaun kepada
orang-orangnya akan hal Abram lalu
dihantarkannya akan dia pergi serta
dengan istrinya dan segala sesuatu yang
ada padanya.

13
1Maka Abrampun keluarlah dari
Mesir dengan istrinya dan segala

sesuatu yang ada kepadanya pergi
ke tanah selatan, dan Lot pun ada
bersama-sama.
2Maka adalah Abram itu amat kaya
dengan binatang dan perak dan emas.
3Maka berangkatlah ia menurut
perjalanannya dari tanah selatan sampai
ke Betel kemahnya pada mulanya antara
Betel dengan Ai.



Kejadian 13.4–9 52
4Sampai ke tempat kurban yang
pertama-tama diperbuatnya di sana
maka di sanalah Abram menyerukan
nama Allah.
5Adapun Lot yang berjalan bersama-
sama dengan Abram itu ia pun ada
menaruh beberapa kambing dan lembu
dan kemah.
6Maka tiadalah termuat tanah itu
akan keduanya diam bersama-sama
karena harta bendanya terlalu banyak
sehingga tiada boleh keduanya itu diam
bersama-sama.
7Maka jadilah suatu perselisihan antara
segala gembala binatang Abram dengan
segala gembala binatang Lot. Maka pada
masa itu orang Kanaan dan orang Feris
pun duduk di tanah itu.
8Maka kata Abram kepada Lot:
"Janganlah kiranya jadi perselisihan
antara aku dengan dikau dan antara
gembalaku dengan gembalamu karena
kita ini bersaudara.
9Bukankah seluruh tanah ini di
hadapanmu asingkanlah kiranya dirimu
dari padaku jikalau engkau pergi ke
sebelah kiri maka aku pergi ke sebelah
kanan kelak dan jikalau engkau pergi
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ke sebelah kanan maka aku pergi ke
sebelah kiri."
10Maka Lotpun mengangkat matanya
dilihatnya segenap lembah sungai
Yordan bahwa semuanya tanah lembab
yaitu sebelum dibinasakan Allah akan
Sodom dan Gomora pada sepanjang
jalan sampai ke Zoar itulah seperti kebun
Allah dan seperti tanah Mesir adanya.
11Sebab itu dipilih Lot segenap lembah
Yordan bagi dirinya lalu berjalanlah Lot
itu ke sebelah timur maka bercerailah
keduanya seorang dari pada seorang.
12Maka Abrampun diamlah di tanah
Kanaan dan Lot itu tinggal di dalam
negri-negri yang di lembah itu serta
dipindahkannya kemahnya sampai ke
Sodom.
13Maka segala orang isi negri Sodom itu
orang jahat adanya dan orang berdusta
terlalu sangat kepada Allah.
14Maka kemudian dari pada Lot telah
bercerai dengan Abram befirmanlah Allah
kepada Abram demikian: "Sekarang
angkatlah matamu pandanglah dari
tempat engkau berdiri itu ke sebelah
utara dan selatan dan timur dan barat.
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15Karena seluruh tanah yang engkau
lihat itu akan Kukaruniakan kepadamu
dan kepada keturunanmu sampai
selama-lamanya.
16Maka Aku akan menjadikan
keturunanmu itu seperti lebu tanah
banyaknya jikalau kiranya dapat orang
menghitung lebu tanah itu barulah dapat
dihitung akan keturunanmu pun.
17Maka bangunlah engkau jalanilah
seluruh tanah itu pada bujurnya dan
lintangnya karena kepadamulah Aku
akan mengaruniakan dia."
18Maka Abrampun memindahkanlah
kemahnya lalu datang diam dekat segala
pohon beringin Mamre yang di Hebron
lalu diperbuatnyalah di sana suatu
tempat kurban bagi Allah.

14
1Maka adalah pada zaman
Amrafel, raja Sinear, dan Ariokh,

raja Elasar, dan Kedorlaomer, raja Elam,
dan Tideal, raja Goyim.
2Maka segala raja itu berperanglah
dengan Bera, raja Sodom, dan Birsya,
raja Gomora, dan Syinab, raja Adma,
Syemeber, raja Zeboim, dan dengan raja
Bela yaitu Zoar.
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3Maka sekaliannya itu berhimpunlah di
lembah Sidim yaitu tasik air masin.
4Maka dua belas tahun lamanya
raja-raja itu takluk kepada Kedorlaomer
setelah sampai kepada tahun yang
ketiga belas maka mendurhakalah
raja-raja itu.
5Maka tahun yang keempat belas
datanglah Kedorlaomer dan segala raja
yang sertanya itu lalu dikalahkannya
orang Refaim di negri Asyterot-Karnaim
dan orang Zuzim di negri Ham.
6Dan orang Emim di Syawe-Kiryataim
dan orang Hori di gunungnya bernama
Seir sampai ke El-Paran yang di sisi
tanah belantara.
7Kemudian berbaliklah sekaliannya
lalu datang ke En-Mispat yaitu Kadesy
dikalahkannya seluruh negri orang
Amalek dan orang Amori pun yang
duduk di Hazezon-Tamar.
8Maka keluarlah raja Sodom dan raja
Gomora dan raja Adma dan raja Zeboim
dan raja Bela yaitu Zoar.
9Lalu mengikat perang dalam lembah
Sidim hendak melawan Kedorlaomer,
raja Elam, dan Tideal, raja Khalaik dan
Amrafel, raja Sinear, dan Ariokh, raja
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Elasar, yaitu empat orang raja melawan
lima orang raja itu.
10Adalah lembah Sidim itu penuh
dengan telaga minyak tanah maka
larilah raja Sodom dan raja Gomora
itu lalu rebahlah ia mati di sana maka
segala orang yang tinggal itupun larilah
ke gunung.
11Maka dirampas oranglah akan segala
harta benda yang di Sodom dan Gomora
serta segala makanannya pun lalu pergi.
12Maka diambilnya juga akan Lot
yaitu anak saudara Abram serta dengan
segala harta bendanya karena iapun
ada duduk dalam negri Sodom itu maka
sekaliannyapun pergilah.
13Maka datanglah seorang yang sudah
lari berlepas dirinya mengabarkan hal itu
kepada Abram, orang Ibrani itu, maka
iapun duduk dekat segala pohon beringin
Mamre, orang Amori, yaitu saudara Eskol
dan saudara Aner maka sekaliannya itu
sepakat dengan Abram.
14Dia didengar oleh Abram akan
hal saudaranya tertawan itu maka
dikeluarkannyalah segala orangnya yang
sudah biasa yaitu orang yang telah jadi
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dalam rumahnya ada tiga ratus delapan
belas orang diikutinya sampai ke Dan.
15Maka dibagikannya orang-orangnya
itu pada malam yaitu Abram dengan
segala hambanya lalu dikalahkannya
musuh itu diusirnya sampai ke Hoba
yaitu yang di sebelah kiri negri Damsyik.
16Maka dibawanyalah kembali akan
segala harta benda dan lagi dibawanya
kembali akan saudaranya Lot itu serta
dengan segala harta bendanya dan
segala perempuan dan segala rakyat
pun.
17Maka keluarlah raja Sodom itu
hendak bertemu dengan Abram setelah
sudah ia kembali dari pada mengalahkan
Kedorlaomer dan segala raja-raja yang
sertanya ke lembah Syawe yaitu lembah
raja.
18Maka Melkisedek, raja Salem itupun,
membawa roti dan anggur maka ialah
imam Allah taala adanya.
19Maka diberkatinya akan Abram serta
berkata: "Diberkati kiranya oleh Allah
taala yang mempunyai langit dan bumi
ini akan Abram.
20Maka segala puji bagi Allah taala yang
telah menyerahkan segala musuhnya ke
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tanganmu." Maka Abrampun memberi
kepadanya dalam sepuluh satu dari
segala harta bendanya.
21Maka kata raja Sodom kepada
Abram: "Berikanlah kiranya kepadaku
segala manusia itu dan ambillah segala
harta benda bagi dirimu."
22Maka kata Abram kepada raja Sodom:
"Bahwa aku telah bersumpah kepada
Allah yaitu Tuhan Yang Mahatinggi yang
mempunyai langit dan bumi.
23 Jikalau surat batang atau tali kasut
sekalipun tiadalah aku mau mengambil
barang sesuatu yang dipadamu supaya
jangan engkau berkata: Akulah yang
mengayakan Abram.
24Hanya barang yang telah termakan
oleh orang muda-muda saja dan bagian
orang yang telah berjalan sertaku
yaitu Aner dan Eskol dan Mamre biarlah
diambilnya akan bagian masing-masing."

15
1Maka kemudian dari segala
perkara itu datanglah firman Allah

kepada Abram dalam suatu penglihatan
demikian ini: "Janganlah engkau takut
hai Abram karena Akulah perisaimu dan
pahalamu amat besar."
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2Maka sembah Abram: "Ya Tuhan
ya Allah, akulah yang hendak Tuhan
karuniakan kepadaku sedang aku
pulang kelak dengan tiada beranak dan
yang akan mempusakai rumahku ialah
Damsyik Eliezer."
3Dan lagi sembah Abram: "Bahwa
belumlah Tuhan mengaruniai kepadaku
sesuatu benih maka seorang yang
diperanakkan dalam rumahku itu akan
menjadi warisku."
4Maka datanglah firman Allah
kepadanya demikian ini: "Bukannya yaini
akan menjadi warismu melainkan yang
akan keluar dari pada sulbimu itulah
kelak akan menjadi warismu."
5Maka oleh Tuhan dibawanya akan dia
keluar lalu firman-Nya: "Menengadahlah
engkau ke langit dan bilanglah segala
bintang jikalau dapat engkau membilang
dia." Maka firman Tuhan kepadanya:
"Demikianlah kelak keturunanmu."
6Maka percayalah Abram akan Allah
maka itulah disebutkan Tuhan baginya
akan kebenaran.
7Lalu firman Tuhan kepadanya: "Bahwa
Akulah Allah yang telah membawa
engkau keluar dari Urkasdim hendak
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memberikan kepadamu tanah ini akan
pusakamu."
8Maka sembah Abram: "Ya Tuhan ya
Allah bagaimanakah boleh aku tahu
bahwa aku akan mempusakai dia."
9Maka firman Allah kepadanya:
"Ambilkanlah bagiku seekor lembu
betina yang tiga tahun umurnya dan
seekor kambing betina yang tiga tahun
umurnya dan seekor domba jantan yang
tiga tahun umurnya dan burung tekukur
seekor dan anak merpati seekor."
10Maka diambilnya sekalian itu
dibelah-belah dua maka tiap-tiap
belahan itu dipertemukannya dengan
kawannya tetapi akan burung itu tiada
dibagikannya.
11Maka turunlah segala burung lang
ke atas segala sembelihan itu tetapi
dihalaukanlah oleh Abram akan dia.
12Maka apabila masuklah matahari
tiba-tiba tertidurlah Abram amat lelap
maka datanglah atasnya dahsyat yaitu
kegelapan yang sangat kelam.
13Maka firman-Nya kepada
Abram: "Ketahuilah olehmu dengan
ketentuannya bahwa keturunanmu itu
akan menumpang di tanah yang bukan
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tanahnya sendiri dan menjadi hamba
orang maka dianiayakan orang kelak
akan dia empat ratus tahun lamanya.
14Tetapi akan bangsa yang
memperhambakan dia Aku akan
menghakimkan kemudian segala orang
itu akan keluar dengan membawa harta
yang amat banyak.
15Maka engkau akan kembali
kepada segala nenek moyangmu
dengan sejahteramu dan engkau akan
dikuburkan pada masa cukup tuamu.
16Maka piot-piot segala orang itu akan
balik kemari karena sekarang kejahatan
orang Amori itu belum cukup adanya."
17Setelah sudah masuk matahari serta
menjadi gelap maka tiba-tiba adalah
suatu dapur yang berasap dan suatu
suluh yang bernyala-nyala melalui di
tengah-tengah segala belahan itu.
18Maka pada hari itu juga diteguhkan
Allah suatu perjanjian dengan Abram
maka firman-Nya: "Aku telah memberi
tanah ini kepada benihmu yaitu dari
sungai Mesir sampai kepada sungai
besar yaitu sungai Efrat.
19Yakni tanah orang Keni dan orang
Kenas dan orang Kadmon.
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20dan orang Het dan orang Feris dan
orang Refaim.
21dan orang Amori dan orang Kanaan
dan orang Girgasi dan orang Yebus."

16
1Maka Sarai, istri Abram itu, tiada
beranak maka adalah padanya

perempuan orang Mesir yang bernama
Hagar.
2Maka kata Sarai kepada Abram
bahwa: "Allah telah menahani aku dari
pada anak hendaklah kiranya engkau
berdampinganlah dengan hambaku
kalau-kalau aku beroleh anak dari
padanya." Maka diluluskan Abram
permintaan Sarai itu.
3Maka diambil oleh Sarai, istri Abram
itu, akan hambanya Hagar, orang Mesir
itu, diberikannya kepada suaminya
Abram itu akan menjadi istrinya yaitu
pada masa Abram sudah duduk sepuluh
tahun lamanya di tanah Kanaan.
4Maka berdampinganlah Abram dengan
Hagar lalu mengandunglah ia. Demi
diketahuinya akan diberinya telah
mengandung maka dipandangnya ringan
akan enciknya.
5Maka kata Sarai kepada Abram:
"Atas engkaulah bincutku ini maka
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kusuruhkanlah hambaku kepada
ribaanmu setelah diketahuinya
dirinya mengandung maka aku telah
dipandangnya ringan biarlah dibenarkan
Allah antara aku dengan engkau."
6Lalu kata Abram kepada Sarai:
"Tengoklah hambamu ini adalah
dalam kuasamu buatlah olehmu
akan dia barang kehendakmu." Maka
direndahkanlah oleh Sarai akan dia lalu
perempuan itupun larilah dari padanya.
7Maka oleh Malaikat Allah didekati
akan dia dekat suatu mata air di tanah
belantara yaitu dekat mata air pada
jalan ke negri Syur.
8Maka katanya: "Hai Hagar, hamba
Sarai, engkau dari mana dan hendak ke
mana?" Maka kata perempuan itu: "Aku
lari dari pada encikku, Sarai."
9Maka kata Malaikat Allah kepadanya:
"Baliklah engkau kepada encikmu
dan rendahkanlah dirimu ke bawah
perintahnya."
10Dan lagi kata Malaikat Allah
kepadanya: "Bahwa tersangatlah aku
akan menambahi segala keturunanmu
sehingga tiadalah terbilang banyaknya."
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11Dan lagi pula kata Malaikat Allah
kepadanya: "Bahwa adalah engkau
mengandung dan engkau akan beranak
seorang laki-laki maka hendaklah engkau
namai akan dia Ismael, karena sudah
didengar Allah akan kesusahanmu.
12Maka ia akan menjadi di antara
manusia seperti seekor keledai hutan
lakunya dan tangannya akan melawan
orang sekalian dan tangan orang
sekalian pun akan melawan dia maka
ia pun akan duduk di hadapan segala
saudaranya."
13Maka diseru Hagar akan nama Allah
yang telah berfirman kepadanya itu:
"Engkaulah Allah yang melihat." Karena
kata Hajar: "Sudahkah aku melihat di
sini juga akan yang melihat aku."
14Maka sebab itulah telaga itu disebut
Biir Lahai-Roi bahwa adalah yaitu antara
Kadesy dengan Bered.
15Maka Hagarpun beranaklah seorang
anak laki-laki bagi Abram lalu dinamai
oleh Abram akan anaknya yang
diperanakkan oleh Hagar itu Ismael.
16Adapun umur Abram delapan
puluh enam tahun pada masa Hagar
memperanakkan Ismael bagi Abram itu.
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17
1Setelah sampai sembilan puluh
sembilan tahun umur Abram

maka kelihatanlah Allah kepada Abram
lalu firman-Nya: "Akulah Allah Yang
Mahakuasa hendaklah engkau berjalan
di hadapan hadirat-Ku dan hendaklah
tulus hatimu.
2Maka Aku akan membuat perjanjian-
Ku antara Aku dengan engkau serta
memperbanyakkan dikau amat sangat."
3Maka sujudlah Abram dengan muka
sampai ke bumi. Maka berfirman Tuhan
kepadanya demikian:
4 "Adapun akan hal-Ku bahwa dengan
engkau juga perjanjian-Ku maka engkau
akan menjadi bapa bagi terlalu banyak
bangsa.
5Maka namamupun tiada akan
disebutkan Abram lagi melainkan
namamu akan jadi Abraham karena
engkau telah Kujadikan bapa bagi terlalu
banyak bangsa.
6Maka Aku akan membiakkan engkau
terlalu sangat dan Aku akan menjadikan
engkau beberapa bangsa dan raja-raja
pun akan terbit dari padamu.
7Maka Aku akan meneguhkan
perjanjianKu antara Aku dengan
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dikau dan dengan segala benihmu
kemudian dari padamu sehingga segala
keturunanmu yaitu suatu perjanjian
yang kekal bahwa Aku akan menjadi
Tuhan bagimu dan bagi segala benihmu
yang kemudian dari padamu itu.
8Maka kepadamu dan kepada segala
benihmu yang kemudian dari padamu
kelak akan memberi tanah tempat
engkau menumpang ini yaitu segenap
tanah Kanaan akan milik yang kekal
maka Aku akan menjadi Tuhan bagi
orang-orang itu."
9Dan lagi firman Allah kepada
Abraham: "Bahwa engkaupun hendaklah
memeliharakan perjanjianKu baik
engkau baik segala benihmu yang
kemudian dari padamu sehingga segala
keturunannya pun.
10Maka inilah perjanjianKu di antara
Aku dengan dikau dan dengan segala
benihmu kemudian dari padamu yang
patut dipeliharakan oleh kamu yaitu
segala orang laki-laki di antara kamu itu
hendaklah disunatkan.
11Maka hendaklah disunatkan kulit
kulupmu yaitu akan tanda perjanjian
yang antara Aku dengan dikau.
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12Maka anak laki-laki yang berumur
delapan hari itu hendaklah disunatkan di
antaramu yaitu segala laki-laki dari pada
keturunanmu baik orang diperanakkan
dalam rumahmu dan yang dibeli dengan
uang dari pada orang dagang yang
bukan dari pada benihmu.
13Baik orang laki-laki yang jadi dalam
rumahmu baik yang dibeli dengan uang
tak dapat tiada ia disunatkan juga
adapun perjanjianKu itupun tubuhmu
menjadi satu perjanjian yang kekal
adanya.
14Adapun segala orang laki-laki yang
berkulup yang tiada disunatkan kulupnya
itu yaitu akan dihilangkan dari pada
bangsanya karena telah diubahkannya
perjanjianKu."
15Dan lagi firman Allah kepada
Abraham: "Bahwa akan hal istrimu
Sarai itu janganlah lagi engkau sebut
namanya Sarai melainkan Sara itulah
akan namanya.
16Maka Aku akan memberkati dia serta
dari padanya juga Aku akan memberi
kepadamu seorang anak laki-laki
bahkan Aku akan memberkati dia dan
ia akan menjadi beberapa bangsa dan
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raja-raja beberapa kaum akan terbit dari
padanya."
17Maka sujudlah Abraham dengan
muka sampai ke bumi serta tertawa lalu
katanya: "Bolehkah jadi kanak-kanak
dari pada seorang yang seratus tahun
umurnya atau bolehkan Sara yang
sembilan puluh tahun umurnya itu
beranak?"
18Maka sembah Abraham kepada Allah:
"Biarlah kiranya Ismael hidup pada
hadiratMu."
19Maka firman Allah: "Bahwa
sesungguhnya istrimu, Sara, akan
memperanakkan bagimu seorang
anak laki-laki maka hendaklah engkau
namai akan dia Ishak maka Aku akan
meneguhkan perjanjian-Ku dengan dia
yaitu satu perjanjian yang kekal bagi
segala benihnya yang kemudian dari
padanya.
20Maka akan Ismaelpun sudah
Kudengar permintaanmu bahwa
Aku sudah memberkati dia dan
Aku akan membiakkan dia dan
memperbiakkan dia amat sangat dan ia
akan memperanakkan dua belas orang
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raja dan Aku akan menjadikan dia suatu
bangsa yang besar.
21Akan tetapi perjanjian-Ku akan
Kutetapkan dengan Ishak yang akan
diperanakkan kelak bagimu oleh Sara
pada tahun datang seperti seperti dalam
masa juga."
22Maka berhentilah Allah dari pada
berfirman kepada Abraham lalu naiklah
Tuhan dari padanya.
23Maka diambil Abraham akan anaknya,
Ismael itu, dan akan segala orang yang
diperanakkan dalam rumahnya dan yang
dibeli dengan uang yaitu segala orang
laki-laki di antara orang isi rumah Abram
lalu disunatkannya akan kulit kulupnya
pada hari itu juga seperti firman Allah
kepadanya.
24Adapun umur Abraham sembilan
puluh sembilan tahun pada masa
disunatkan kulit kulupnya itu.
25Dan umur anaknya Ismael itu tiga
belas tahun pada masa disunatkan kulit
kulupnya.
26Pada sehari itu juga Abraham dan
anaknya, Ismael itu, disunatkanlah.
27Dan segala orang laki-laki yang dalam
rumahnya yaitu yang diperanakkan
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dalam rumahnya dan yang dibeli
dengan uang dari pada orang dagang
itupun sekaliannya disunatkan belaka
bersama-sama dengan dia.

18
1Maka kelihatanlah Allah kepada
Abraham dekat segala pohon

beringin Mamre tatkala Abraham duduk
di pintu kemahnya ketika hari panas.
2Maka diangkatnya matanya dilihatnya
ada tiga orang berdiri di hadapannya
serta dilihatnya akan dia maka berlarilah
ia dari pintu kemah itu hendak bertemu
dengan dia lalu tunduklah ia sampai ke
bumi.
3Serta berkata: "Ya tuan, jikalau
kiranya hamba sudah beroleh kasihan
pada pemandangan tuan janganlah tuan
lalu dari pandangan hamba.
4Biarlah orang membawa sedikit
air akan pembasuh kaki tuan dan
bersandarlah diri tuan di bawah pohon
kayu ini.
5Maka hamba akan membawa roti
secuis dan tenangkanlah hati tuan
kemudian baru tuan-tuan berjalan pula
dari sebab tuan-tuan sudah singgah
kepada hamba." Maka jawabnya:
"Buatlah seperti katamu itu."
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6Maka masuklah Abraham dengan
segeranya ke dalam kemahnya
mendapatkan Sara lalu katanya:
"Segeralah engkau ambil tepung halus
tiga sukatan ramaskan dan buatlah
apam."
7Maka berlarilah Abraham kepada
kawan lembunya diambilnya seekor
untuk lembu yang tambun dan baik
rupanya diberikannya kepada seorang
orang muda maka iapun segeralah
memasakkan dia.
8Maka oleh Abraham diambil pula dadih
dengan air susu dan anak lembu yang
telah dimasakkannya itu di hadapkannya
kepada orang-orang itu maka iapun
berdiri di sisinya di bawah pohon kayu
itu maka makanlah orang-orang itu.
9Lalu kata orang-orang itu kepada
Abraham: "Di manakah istrimu, Sara
itu?" Maka jawabnya: "Ada ia dalam
kemah."
10Maka kata-Nya: "Sesungguhnya Aku
akan kembali kepadamu pada masa
peredarannya adapun istrimu, Sara,
kelak akan beranak." Maka terdengarlah
kata itu kepada Sara dari pada pintu
kemah yang di belakang Abraham itu.
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11Adapun Abraham dan Sara sudah tua
dan jauh sangat umurnya dan akan Sara
itu telah putuslah adat jalan perempuan.
12Maka tertawalah Sara dalam dirinya
serta berkata: "Dapatkah aku beroleh
kesukaan tatkala aku tua dan suamiku
pun sudah tua."
13Maka firman Allah kepada Abraham:
"Mengapakah Sarah tertawa itu serta
katanya: Bahwa sungguhkah aku akan
beranak sedang aku sudah tua.
14Adakah barang sesuatu yang mustahil
kepada Allah. Maka pada masanya kelak
Aku akan kembali kepadamu yaitu pada
peredarannya dan Sara akan beranak."
15Maka bersangkallah Sara, katanya:
"Bukannya saya tertawa," karena
takutlah ia maka jawab-Nya: "Bukan
begitu melainkan engkau sudah tertawa
juga."
16Maka berbangkitlah ketiganya itu
dari sana lalu memandang arah ke negri
Sodom maka Abrahampun berjalan
sertanya hendak mengantarkan dia.
17Lalu firman Allah: "Bolehkah Aku
menyembunyikan dari pada Abraham
barang yang hendak Kuperbuat itu
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18 sedang Abraham sesungguhnya akan
mejadi suatu bangsa yang besar dan
berkuasa maka dalamnya segala bangsa
yang di atas bumi akan beroleh berkat.
19Karena Aku sudah mengetahui
akan dia supaya ia memerintahkan
anak-anaknya serta isi rumahnya yang
kemudian dari padanya itu supaya
sekaliannya itu memeliharakan jalan
Allah serta melakukan kebenaran dan
keadilan supaya disampaikan Allah
kepada Abraham barang yang telah
dikatakannya dari halnya."
20Lalu firman Allah: "Sebab seru
Sodom dan Gomora itu amat besar dan
sebab dosanya terlalu berat
21maka turunlah Aku sekarang hendak
melihat kalau-kalau segala perbuatannya
semata-mata menurut seperti serunya
yang telah sampai kepada-Ku itu jikalau
tiada maka Aku akan mengetahuinya."
22Maka dua orang itupun memalingkan
mukanya dari sana lalu berjalan menuju
ke Sodom tetapi Abraham tinggal lagi
berdiri di hadapan hadirat Allah.
23Maka hampirlah Abraham kepadanya,
maka sembahnya: "Masakan Tuhan
hendak menghapuskan orang-orang
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benar itu bersama-sama dengan orang
jahat.
24Barangkali ada lima puluh orang
benar dalam negri itu masakan tempat
itu Engkau hapuskan dengan tiada
disayangkan dari sebab lima puluh orang
benar yang di dalamnya.
25 Jauhilah kiranya dari pada Tuhan
berbuat perkara yang demikian yaitu
membunuh orang benar bersama-sama
dengan orang jahat sehingga orang
benar itu disamakan dengan orang jahat
maka jauhilah yang demikian dari pada
Tuhan maka bukankah Hakim segala isi
dunia melakukan keadilan."
26Maka firman Allah: "Jikalau kiranya
Kudapati dalam Sodom itu lima puluh
orang benar dalam negri niscaya
Aku sayangkan tempat ini dari sebab
orang-orang itu."
27Maka sembah Abraham pula: "Bahwa
aku sudah memulai berkata-kata dengan
Tuhan sungguhpun lebu tanah dan abu
juga keadaanku.
28Barangkali kurang lima saja lima
puluh orang yang benar itu masakan
Tuhan membinasakan segenap negri itu
dari sebab kurang lima orang." Maka
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firman-Nya: "Jikalau Aku dapati empat
puluh lima orang dalamnya maka tiada
Aku membinasakan tempat itu."
29Maka sembah Abraham pula:
"Barangkali ada empat puluh orang
didapati di sana." Maka firman Allah:
"Sebab empat puluh orang itu maka
tiada Aku membuat demikian."
30Lalu sembah Abraham: "Janganlah
kiranya Tuhan murka maka aku hendak
berkata-kata barangkali ada tiga puluh
orang didapati di situ." Maka firman
Tuhan: "Jikalau Kudapati tiga puluh
orang di sana maka tiada Aku membuat
demikian."
31Maka sembah Abraham: "Bahwa
sudah aku mulai berkata-kata dengan
Tuhan barangkali ada dua puluh orang
didapati di situ." Maka firman Tuhan:
"Sebab dua puluh orang itu maka
tiadalah Aku akan membinasakan dia."
32Maka sembah Abraham: "Janganlah
kiranya Tuhan murka maka aku hendak
berkata-kata sekali ini saja barangkali
ada sepuluh orang didapati di situ." Maka
firman Tuhan: "Sebab sepuluh orang itu
maka tiada Aku akan membinasakan
dia."
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33Setelah sudah firman-Nya kepada
Abraham maka pergilah Allah dan
Abraham pun kembalilah ke tempatnya.

19
1Maka sampailah kedua malaikat
itu ke Sodom pada petang

hari maka Lotpun ada duduk di pintu
negri Sodom serta dilihat oleh Lot
akan keduanya itu maka bangkitlah ia
hendak bertemu dengan keduanya serta
sujudlah ia sampai mukanya ke bumi.
2Maka katanya: "Baiklah sekarang
tuan-tuan singgah ke rumah saya dan
bermalamlah di sana serta membasuhi
kaki maka esok pagi-pagi hari tuan-tuan
boleh bangun berjalan." Maka jawabnya:
"Jangan demikian melainkan kami
hendak bermalam di jalan besar."
3Maka dipujuknya akan keduanya
terlalu sangat sehingga keduanya
singgah kepadanya dan masuk ke dalam
rumahnya lalu dijamunya akan keduanya
diperbuatnyalah roti yang tiada beragi
maka makanlah keduanya.
4Maka sebelum orang itu berbaring
hendak tidur maka segala orang isi negri
yaitu segala orang Sodom tua muda
mengepung rumah itu yaitu segenap
kaum itu dari segala pihak.
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5Lalu dipanggilnya akan Lot serta
berkata kepadanya: "Di manakah
orang-orang yang datang kepadamu
pada malam ini bawalah akan dia keluar
kepada kami supaya kami mengenal
akan dia."
6Maka keluarlah Lot kepadanya ke
muka pintu maka dirapatkannya daun
pintu itu.
7Lalu katanya: "Hai saudara-saudaraku,
janganlah kamu berbuat jahat begitu.
8Maka adalah bagiku anak perempuan
dua orang yang belum mengetahui
laki-laki biarlah kiranya aku hantarkan
dia keluar kepadamu maka buatlah
olehmu akan dia bagaimana baik pada
pemandangan matamu asal jangan
kamu berbuat barang sesuatu akan
kedua orang itu sebab keduanya sudah
bernaung di bawah atap rumahku."
9Maka kata sekaliannya: "Lalulah
engkau." Dan lagi katanya: "Ia ini sudah
datang menumpang di sini maka ia
hendak menjadi hakim pula. Sekarang
kami hendak berbuat jahat akan dikau
terlebih dari pada akan keduanya itu."
Lalu sekaliannya menempuh orang itu
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yaitu Lot serta menghampiri dia hendak
memecahkan pintu.
10Tetapi kedua orang itupun
mengulurkan tangannya ditariknya
Lot itu masuk ke dalam rumah lalu
pintupun dikuncikannya.
11Maka dipalu oleh keduanya akan
segala orang yang di muka pintu rumah
itu dibutakannya akan dia dari pada
kecil dan besar sehingga penatlah
orang-orang mencari pintu.
12Maka kata kedua orang itu kepada
Lut: "Adalah padamu orang lain lagi di
sini baik menantu atau anakmu laki-laki
atau anak perempuan atau segala
orang yang ada padamu dalam negri ini
bawalah akan dia keluar dari tempat ini.
13Karena kami hendak membinasakan
tempat ini sebab tersangatlah serunya
di hadapan hadirat Allah dan Allah
pun sudah menyuruhkan kami akan
membinasakan dia."
14Maka keluarlah Lot lalu berkata
kepada menantunya yang hendak
kawin dengan anak-anaknya perempuan
katanya: "Bangunlah kamu keluarlah
dari dalam tempat ini karena Allah
hendak membinasakan negri ini." Tetapi
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Lot itu selaku orang yang berolok-olok
pada sangka menantunya itu.
15Setelah terbitlah fajar maka
dibangunkan oleh kedua Malaikat itu
akan Lot katanya bangunlah engkau
ambillah akan istrimu dan kedua orang
anakmu perempuan yang ada di sini
supaya engkau pun jangan dihapuskan
dalam hukuman negri ini.
16Tetapi berlambat-lambat juga ia
lalu oleh kedua orang itu dipegangnya
tangannya dan tangan istrinya dan
tangan kedua anaknya sebab hendak
dikasihani juga oleh Allah akan Lot. Lalu
dibawanya keluar dilepaskannya di luar
negri itu.
17Setelah sudah dibawanya orang-
orang itu keluar lalu katanya: "Lari
lepaskanlah nyawamu janganlah engkau
menoleh ke belakang lagi dan jangan
berhenti pada seluruh lembah ini larilah
engkau ke gunung supaya jangan
engkau dihapuskan."
18Maka kata Lot pada keduanya:
"Janganlah begitu ya tuan.
19Bahwa hambamu sudah beroleh
karunia pada pemandanganmu dan tuan
sudah membesarkan pengasihan yang
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tuan lakukan kepada saya pada hal
nyawa saya dihidupkan maka tiada boleh
saya lari ke gunung yang kalau-kalau
saya ditimpa oleh celaka itu lalu saya
mati.
20Maka adalah negri itu dekat yang
dapat saya lari ke sana lagi yaitu
negri kecil biarlah kiranya saya lari ke
sana bukankah yaitu negri kecil maka
hiduplah kelak nyawa saya."
21Maka katanya kepada Lot: "Bahwa
akan hal inipun aku sudah menerima
engkau yaitu tiada aku hendak
membinasakan negri yang engkau
katakan itu.
22Segeralah engkau lari ke sana karena
satupun tiada boleh aku membuat
sebelum engkau sampai ke sana." Sebab
itulah disebut orang nama negri itu Zoar.
23Maka matahari sudah terbit di atas
bumi apabila Lot masuk ke dalam Zoar.
24Setelah itu maka diturunkan oleh
Allah atas Sodom dan Gomora hujan
belerang dan api dari pada Allah dari
langit.
25Maka dirusakkannya segala negri
itu dan seluruh lembah itu dan segala
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isi negri itu serta segala tumbuh-
tumbuhanpun yang di tanah itu.
26Maka istri Lot itu menolehlah ke
belakang lalu menjadi suatu tiang
garam.
27Maka pada pagi-pagi hari itu juga
bangunlah Abraham lalu pergi ke tempat
ia sudah berdiri di hadapan hadirat Allah
itu.
28Maka dipandanglah ke sebelah negri
Sodom dan Gomora dan seluruh tanah
lembah itu maka dilihatnya ada asap
dari tanah itu naik seperti asap .....
29Maka tatkala dibinasakan Allah segala
negri di lembah itu diingati Allah akan
Abraham maka sebab itu dikeluarkannya
Lot dari tengah kerusakan itu tatkala
dirusakkannya segala negri tempat Lut
itu sudah duduk.
30Maka Lotpun keluarlah dari Zoar lalu
diam di gunung dan kedua anaknya
perempuan pun sertanya karena takutlah
ia duduk di Zoar maka diamlah ia serta
dengan kedua anaknya dalam satu gua.
31Maka kata anak yang sulung itu
kepada yang bungsu: "Bahwa bapa kita
ini sudah tua dan seorang laki-lakipun
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tiada di tanah ini akan berdamping
dengan kita seperti adat segala isi dunia.
32Marilah kita beri minum air
anggur kepada bapa kita lalu kita
berseketiduran dengan dia supaya dapat
kita memeliharakan benih dari pada
bapa kita."
33Maka pada malam itu diberinyalah
akan bapanya minum air anggur lalu
masuk yang sulung itu berseketiduran
dengan bapanya maka tiadalah bapanya
sadar tatkala ia berbaring dan berbangkit
itu.
34Maka pada esoknya kata yang sulung
kepada yang bungsu: "Bahwa semalam
aku telah berseketiduran dengan bapaku
marilah kita beri minum air anggur
lagi akan dia pada malam ini pun dan
masuklah engkaupun berseketiduran
dengan dia supaya kita memeliharakan
benih dari pada bapa kita."
35Maka diberinya akan bapanya
minum air anggur pada malam itu
pula lalu berbangkitlah yang bungsu
berseketiduran dengan dia maka tiada
juga Lot sadar tatkala ia berbaring dan
berbangkit itu.
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36Maka kedua anak perempuan Lut
itupun mengandunglah dari pada
bapanya.
37Maka yang sulung itupun beranak
seorang laki-laki dinamainya akan dia
Moab sampai sekarang ini.
38Dan yang bungsu itupun beranaklah
seorang laki-laki juga dinamainya akan
dia Ben-Ami ialah bapa segala bani
Amon sampai sekarang ini.

20
1Maka Abrahampun berbangkitlah
dari sana lalu pergi ke

tanah selatan maka duduklah ia di
antara Kadesy dengan Syur serta
menumpanglah di Gerar.
2Maka kata Abraham akan hal istrinya,
Sara itu: "Bahwa ialah saudaraku."
Maka oleh Abimelekh, raja Gerar itu,
disuruhkannya orang mengambil Sara.
3Tetapi datanglah Allah kepada
Abimelekh dalam mimpinya pada malam
hari serta berfirman kepadanya: "Bahwa
engkau akan mati kelak dari sebab
perempuan yang telah engkau ambil itu
karena ia istri orang."
4Akan tetapi Abimelekh belum lagi
berdampingan dengannya maka
sembahnya: "Ya Tuhan masakan
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Tuhan membunuh suatu bangsa yang
benarpun.
5Bukankah Abraham sendiri
mengatakan kepadaku bahwa:
Ialah saudaraku. Dan perempuan itupun
sendiri sudah mengatakan bahwa: Ialah
saudaraku. Maka dengan tulus hatiku
dan dengan sesuci-suci tanganku juga
telah aku perbuat itu."
6Maka firman Allah kepadanya dalam
mimpinya itu: "Bahwa Aku tahu juga
engkau berbuat demikian dengan
tulus hatimu dan Aku juga yang
meneguhkan engkau dari pada berbuat
dosa akan Daku maka sebab itu tiadalah
Aku biarkan engkau menyentuhkan
perempuan itu.
7Maka sekarang pun hendaklah engkau
kembalikan istri orang itu karena
suaminya itu seorang nabi adanya maka
iapun akan mendoakan engkau maka
hiduplah engkau kelak. Tetapi jikalau
kiranya tiada engkau mengembalikan dia
ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya
engkau akan mati kelak baik engkau dan
segala orang yang ada padamu."
8Maka bangunlah Abimelekh pagi-pagi
lalu dipanggilnya segala hambanya
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dikatakannya segala perkataan ini
ketelinganya maka sekaliannya itu
sangatlah takut.
9Kemudian dari pada itu dipanggil oleh
Abimelekh akan Abraham lalu katanya:
"Bagaimanakah perbuatanmu ini akan
kami dan apakah dosaku kepadamu
sehingga engkau sudah mendatangkan
suatu dosa yang besar atasku dan atas
kerajaanku pun maka engkau sudah
membuat kepadaku perbuatan yang
tiada patut diperbuat."
10Dan lagi kata Abimelekh kepada
Abraham: "Apakah yang telah engkau
lihat sehingga engkau berbuat perkara
yang demikian."
11Maka jawab Abraham: "Karena pada
sangkaku sesungguhnya pada tempat ini
tiada orang yang takut akan Allah maka
aku akan dibunuhnya kelak oleh sebab
istriku itu.
12Maka dengan sesungguhnya ialah
saudaraku juga yaitu anak bapaku tetapi
bukannya anak ibuku maka ia sudah
menjadi istriku.
13Maka adalah tatkala aku disuruh Allah
mengembara dari rumah bapaku maka
kataku kepadanya bahwa demikian inilah
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pengasihan yang boleh engkau nyatakan
kepadaku yaitu barang dimana tempat
kita sampai kelak katakanlah akan halku
bahwa ialah saudaraku.
14Maka oleh Abimalik diambilnya
beberapa domba dan lembu dan
beberapa hamba laki-laki dan
perempuan diberikannya kepada
Ibrahim maka Sarah isteri Ibrahim itu
pun dikembalikannya kepadanya.
15Maka kata Abimalik bahwa tanahku
ini adalah di hadapanmu duduklah
barang di mana tempat engkau
berkenan.
16Lalu katanya kepada Sarah bahwa
kepada saudaramu ini telah aku beri
seribu keping perak yaitu menjadi
tudung mata bagi segala orang yang
sertamu maka dalam segala sesuatu
engkau dibenarkan juga.
17Maka Ibrahim pun meminta doa
kepada Allah maka disembuhkan Allah
akan Abimalik dan akan isterinya dan
akan segala gundiknya maka sekalian itu
beranaklah.
18Karena sudah ditumpatkan Allah
akan rahim segala isi istana Abimalik
yaitu dari sebab Sarah isteri Ibrahim itu.
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21
1Maka disampaikan Allah kepada
Sarah seperti firmannya serta

dilakukan Allah akan dia seperti yang
dikatakannya.
2Maka Sarah pun mengandunglah lalu
beranak seorang laki-laki bagi Ibrahim
pada masa tuanya yaitu pada ketika
yang telah ditentukan Allah kepadanya.
3Maka dinamainya oleh Ibrahim akan
anaknya yang diperanakkan baginya
yaitu yang diperanakkan baginya oleh
Sarah itu Ishak.
4Maka disunatkan oleh Ibrahim akan
anaknya Ishak itu tatkala delapan hari
umurnya seperti yang disuruh Allah
kepadanya.
5Adapun Ibrahim itu seratus tahun
umurnya pada masa anaknya Ishak itu
diperanakkan baginya.
6Maka kata Sarah bahwa Allah sudah
memberi akan tertawa maka segala
orang yang mendengarnya kelak akan
tertawa sertaku.
7Dan lagi katanya siapa gerangan
yang dahulu dapat mengatakan kepada
Ibrahim bahwa Sarah akan menyusui
anak karena aku sudah beranak seorang
laki-laki baginya pada masa tuanya.
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8Maka kanak-kanak itu pun makinlah
besar lalu cerai susu maka diperbuatlah
oleh Ibrahim suatu perjamuan besar
pada hari Ishak cerai susu itu.
9Maka terlihatlah oleh Sarah akan
anak Hajar perempuan Mashir yang
telah diperanakkannya bagi Ibrahim itu
tengah mengolok-olokkan.
10 sebab itu kata Sarah kepada Ibrahim
halaukanlah hamba ini serta dengan
anaknya karena anak hamba perempuan
ini tiada boleh menjadi waris serta
dengan anakku yaitu dengan Ishak.
11Maka pada pemandangan Ibrahim
perkara itu amat jahat adanya oleh
sebab anaknya itu.
12Maka firman Allah kepada Ibrahim
janganlah perkara itu jahat pada
pemandanganmu sebab budak itu dan
sebab hamba perempuan itu maka
segala yang dikatakan kepadamu oleh
Sarah itu hendaklah engkau dengar akan
katanya karena dalam Ishaklah benihmu
akan disebut.
13Maka anak hamba perempuan itu
akan kujadikan suatu bangsa karena ia
pun daripada benihmu juga.
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14Maka bangunlah Ibrahim pada
pagi-pagi hari lalu diambilnya roti dan
suatu kirbat yang berisi air diberikannya
kepada Hajar ditanggungkannya pada
bahunya dan budak itu pun lalu
disuruhnya pergi. Maka berjalanlah
ia mengembara di tanah belantara
Biirsyaba.
15Maka habislah air yang di dalam
kirbat itu maka dibaringkannyalah budak
itu di bawah suatu pokok dalam semak.
16Lalu pergilah ia duduk bertentangan
kira-kira sepemanah jauhnya karena
katanya jangan aku lihat kematian
budak ini maka duduklah perempuan itu
bertentangan dengan dia serta menangis
dengan nyaring suaranya.
17Maka didengar Allah akan suara
budak itu maka dipanggil malaikat Allah
dari langit akan Hajar serta berkata
kepadanya apakah halmu hai Hajar
janganlah engkau takut karena telah
didengar Allah akan suara budak itu dari
tempatnya.
18Bangunlah engkau angkat budak itu
serta tetapkanlah tanganmu kepadanya
karena aku hendak menjadikan dia suatu
bangsa yang besar.
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19Maka dibukakan Allah akan mata
Hajar sehingga terlihatlah ia akan suatu
telaga lalu pergilah ia mengisikan kirbat
itu dengan air diberinya minum akan
budak itu.
20Maka disertai Allah akan budak
itu maka ia pun besarlah lalu ia pun
duduklah di tanah belantara dan menjadi
seorang pemanah.
21Maka duduklah ia di tanah belantara
bernama Paran dan diambil oleh ibunya
baginya seorang perempuan dari tanah
Mashir akan isterinya.
22Maka pada masa itu juga kata
Abimalik dan Fikul kepala tentaranya
kepada Ibrahim bahwa Allah juga adalah
sertamu dalam segala perbuatanmu.
23Sebab itu sekarang pun hendaklah
engkau bersumpah kepada aku di sini
demi Allah bahwa jangan engkau dusta
dengan aku atau dengan anak cucu
cicitku melainkan seperti pengasihanku
atas engkau demikianlah kelak engkau
akan melakukan atasku dan atas tanah
tempat engkau menumpang ini.
24Maka kata Ibrahim aku
bersumpahlah.
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25Maka dicela oleh Ibrahim akan
Abimalik perihal telaga yang telah
dirampas oleh hamba-hamba Abimalik
itu.
26Maka kata Abimalik tiada kuketahui
siapa gerangan yang sudah berbuat
pekerjaan itu lagi pun tiada engkau
beritahu aku dan tiada pula kudengar
khabar akan hal itu melainkan pada hari
inilah.
27Maka oleh Ibrahim dimintanya
beberapa domba dan lembu lalu
diberikannya kepada Abimalik maka
keduanya itu membuat perjanjian.
28Maka oleh Ibrahim diasingkannya
tujuh ekor anak domba betina daripada
kawannya.
29Maka kata Abimalik kepada Ibrahim
apa juga tujuh ekor anak domba betina
yang engkau asingkan ini.
30Maka jawabnya ketujuh ekor anak
domba betina ini hendaklah engkau
ambil daripada tanganku akan suatu
kesaksian bagiku bahwa akulah yang
menggali telaga ini.
31Maka sebab itu dinamai oranglah
akan tempat itu Biirsyaba karena
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keduanya itu bersumpah-sumpahan di
situ.
32Maka demikianlah perihal keduanya
itu telah membuat perjanjian di
Biirsyaba itu setelah itu maka bangunlah
Abimalik dan Fikul kepala tentaranya lalu
kembalilah ia ke tanah orang Filisthin.
33Maka di Biirsyaba itu ditanam oleh
Ibrahim sepohon Tharfa maka di situlah
ia seru akan nama Allah yaitu Tuhan
yang yang kekal selama-lamanya.
34Maka Ibrahim pun menumpanglah
di tanah orang Filisthin itu beberapa
lamanya.

22
1Maka kemudian daripada segala
perkara itu dicobai Allah akan

Ibrahim maka firmannya kepadanya hai
Ibrahim maka sembahnya Tuhan.
2Lalu firman Allah ambillah olehmu akan
anakmu yang tunggal itu yang engkau
kasihi yaitu Ishak pergilah engkau ke
tanah Muriah dan korbankanlah dia
di sana menjadi suatu korban di atas
sebuah bukit yang akan aku katakan
kepadamu kelak.
3Maka bangunlah Ibrahim pagi-pagi
hari dipelanakannya keledainya lalu
dibawanya sertanya akan dua orang
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hambanya dan akan anaknya Ishak itu
dan dibelahnya kayu api akan korban
maka berbangkitlah ia lalu pergi ke
tempat yang telah dikatakan Allah
kepadanya.
4Maka pada lusanya Ibrahim pun
mengangkat matanya lalu dilihatnya
tempat itu dari jauh.
5Maka kata Ibrahim pada kedua
hambanya tinggallah kamu serta
dengan keledai ini di sini maka aku
dan budak ini hendak ke sana kami
hendak sembahyang kemudian kembali
kepadamu.
6Maka oleh Ibrahim dimintanya kayu
api akan korban itu ditanggungkannya
kepada anaknya Ishak itu dan pada
tangannya sendiri dibawanya sepotong
api dengan sebuah pisau lalu berjalanlah
keduanya bersama-sama.
7Maka kata Ishak kepada bapanya
Ibrahim itu ya bapaku. Maka jawabnya
apa hai anakku. Maka kata Ishak ini ada
api dan kayu tetapi di manakah anak
domba yang akan dikorbankan itu.
8Maka kata Ibrahim hai anakku
Allah juga yang akan menyediakan
bagi dirinya anak domba yang akan
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dikorbankan itu. Maka berjalanlah
keduanya bersama-sama.
9 lalu sampailah keduanya itu ke tempat
yang telah difirmankan Allah kepadanya
maka di sana diperbuatlah oleh Ibrahim
suatu tempat korban diaturkannyalah
kayu lalu diikatnya anaknya Ishak itu
diletakkannya di atas tempat korban di
atas kayu itu.
10Maka diulurkan Ibrahim tangannya
diambilnya pisau hendak menyembelih
anaknya.
11Maka berseru-serulah malaikat Allah
kepadanya dari langit mengatakan hai
Ibrahim.
12Maka jawabnya sahaya. Maka kata
malaikat itu janganlah engkau naikkan
tanganmu ke atas budak itu dan jangan
engkau pengapakan dia karena sekarang
kuketahuilah akan hal engkau takut
akan Allah sedang anakmu yaitu anakmu
yang tunggal itu tiada engkau tahani
daripadaku.
13Maka Ibrahim pun mengangkat
matanya dilihatnya ada seekor domba
jantan di belakangnya yang tersangkut
tanduknya pada semak maka Ibrahim
pun pergilah mengambil domba jantan
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itu lalu dikorbankannya menjadi suatu
korban akan ganti anaknya.
14Maka dinamai Ibrahim akan tempat
itu Tahwat Biraat seperti yang disebutkan
orang sampai pada hari ini bahwa di
gunung kelak Tuhan akan menyediakan.
15Maka berserulah malaikat Allah
kepada Ibrahim dari langit pada kedua
kalinya katanya
16 Inilah firman Allah bahwa demi diriku
juga aku bersumpah oleh sebab engkau
sudah membuat pekerjaan ini dan tiada
engkau tahani anakmu yaitu anakmu
yang tunggal itu.
17Maka tersangatlah aku akan
memberkati engkau dan tersangatlah
aku akan memperbanyakkan
keturunanmu seperti segala bintang di
langit dan seperti gersik di tepi pantai
banyaknya maka keturunanmu itu pun
akan mempunyai pintu gerbang segala
musuhnya
18dan dalam keturunanmu itu kelak
segala bangsa dunia ini akan beroleh
berkat sebab engkau sudah menurut
firmanku.
19Setelah itu maka kembalilah
Ibrahim kepada kedua hambanya maka
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berbangkitlah sekaliannya berjalan
bersama-sama ke Biirsyaba lalu
duduklah Ibrahim di Biirsyaba itu.
20Adapun kemudian daripada segala
perkara itu dikabarkan oranglah kepada
Ibrahim mengatakan bahwa Milkah itu
pun telah beranak bagi Nahur saudara
tuan itu
21yaitu Ush anak yang sulung dan
adiknya Buz dan Qamuiil bapa Aram
22dan Kasad dan Hazu dan Pidasy dan
Yidlaf dan Batuiil.
23Maka Batuiil itu memperanakkanlah
Ribkah. Maka delapan orang ini
diperanakkan oleh Milkah bagi Nahur
saudara Ibrahim itu.
24Maka gundik Nahur yang bernama
Raumah itu pun memperanakkan Thabah
dan Gaham dan Tahasy dan Makah.

23
1Maka adalah umur Sarah
seratus dua puluh tujuh tahun

demikianlah umur hidup Sarah itu.
2Maka matilah Sarah di Qiryat Arba
(yaitu Habrun) di tanah Kanaan maka
datanglah Ibrahim meratapkan Sarah
dan menangiskan dia.
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3Maka berbangkitlah Ibrahim dari
hadapan isterinya yang mati itu lalu
bertutur dengan orang bani Hit katanya
4Bahwa aku ini orang dagang dan orang
menumpang di antara kamu berilah
kiranya aku suatu tempat penguburan di
antaramu akan menjadi milikku supaya
orangku yang mati itu kukuburkan dari
hadapanku.
5Maka jawab orang bani Hit itu akan
Ibrahim serta berkata kepadanya
6Dengarlah akan kata kami ya tuan
bahwa tuanlah seorang penghulu yang
besar di antara kami kuburkanlah orang
tuan yang mati itu di dalam kubur kami
yang terpilih tiada seorang pun daripada
kami yang hendak menahankan kubur
kami daripada tuan akan menguburkan
orang tuan yang mati itu.
7Maka bangunlah Ibrahim lalu
menundukkan dirinya kepada segala
orang isi negeri itu yaitu kepada segala
bani Hit.
8Maka bertuturlah Ibrahim kepadanya
katanya jikalau kiranya dengan
kesukaanmu aku menguburkan orangku
yang mati itu dari hadapanku maka
dengarlah olehmu akan kataku dan
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pintakan karenaku kepada Ifrun bin
Shuhar
9 supaya diberikannya kepadaku gua
Makpilah yang dipunyainya itu yaitu di
ujung tanahnya biarlah diberikannya
dengan cukup harganya di hadapan
kamu sekalian ini yaitu suatu pekuburan
akan menjadi milikku.
10Maka Ifrun itu ada duduk di tengah-
tengah orang bani Hit itu maka jawab
Ifrun orang Hit itu akan Ibrahim di
hadapan segala bani Hit yaitu segala
orang yang masuk pintu gerbang
negerinya itu katanya
11 Jangan demikian ya tuan dengarlah
akan kataku adapun tanah itu aku beri
kepada tuan dan gua yang di dalamnya
itu pun aku berikan kepada tuan yaitu
di hadapan segala orang kaumku aku
berikan dia kepada tuan tanamkanlah
orang tuan yang mati itu.
12Maka Ibrahim pun tunduklah di
hadapan segala orang isi negeri itu.
13Lalu berkatalah ia kepada Ifrun di
hadapan segala orang isi negeri itu
katanya jikalau engkau suka hendaklah
kiranya engkau dengar akan kataku ini
bahwa aku hendak membayar harga
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tanah itu terimalah uang itu daripadaku
baharu aku akan menanamkan orangku
yang mati itu di sana.
14Maka jawab Ifrun kepada Ibrahim
katanya
15Ya tuan dengarlah akan kataku
adapun tanah yang empat ratus syikal
perak harganya itu apakah dia antara
aku dengan tuan sebab itu tanamkanlah
sahaja orang tuan yang mati itu.
16Maka didengar oleh Ibrahim akan
kata Ifrun itu lalu ditimbangkan oleh
Ibrahim bagi Ifrun akan uang perak yang
dikatakannya di hadapan segala bani
Hit yaitu empat ratus syikal perak yang
berlaku pada saudagar.
17Maka demikianlah peri tanah Ifrun
yang di Makpilah yang bertentangan
dengan Mamra yaitu tanahnya dan gua
yang di dalamnya dan segala pohon
kayu pada tanah itu berkeliling di tepi
tanah itu sekalian itu ditentukanlah
18bagi Ibrahim akan miliknya di
hadapan segala bani Hit dan di hadapan
segala orang yang masuk pintu gerbang
negerinya itu.
19Kemudian daripada itu dikuburkan
Ibrahim akan isterinya Sarah itu dalam
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gua di tanah Makpilah yang bertentangan
dengan Mamra yaitu Habrun di tanah
Kanaan.
20Adapun tanah itu dengan gua yang
di dalamnya ditentukanlah bagi Ibrahim
oleh segala bani Hit akan pekuburan
yang menjadi miliknya.

24
1Maka Ibrahim pun sudah tualah
dan jauh sangat umurnya maka

telah diberkati Allah akan Ibrahim dalam
segala perkara.
2Maka kata Ibrahim kepada hambanya
yaitu hamba yang tua sekali dalam
rumahnya dan yang memerintahkan
segala yang ada kepadanya bubuhlah
tanganmu di bawah pahaku
3maka aku hendak menyuruh engkau
bersumpah demi Allah yaitu Tuhan yang
memerintahkan langit dan bumi bahwa
janganlah engkau memperisterikan
anakku daripada segala anak perempuan
orang Kanaan yang di antaranya juga
aku duduk ini.
4melainkan hendaklah engkau pergi ke
negeriku dan kepada kaum keluargaku
akan memperisterikan anakku Ishak.
5Maka kata hambanya kepadanya
kalau-kalau perempuan itu tiada mau



Kejadian 24.6–9 101

mengikut sahaya ke negeri ini bolehkah
sahaya kembali membawa akan anak
tuan ke negeri yang tempat tuan sudah
keluar itu.
6Maka kata Ibrahim kepadanya ingat
baik-baik jangan engkau bawa anakku
kembali ke sana.
7Bahwa Allah Tuhan yang
memerintahkan langit itu yang
telah mengambil aku dari rumah bapaku
dan dari tanah aku diperanakkan
dan yang telah berfirman dan
bersumpah kepadaku firmannya bahwa
kepada benihmulah kelak aku akan
mengaruniakan tanah ini maka ia
juga akan menyuruhkan malaikatnya di
hadapanmu dan engkau akan mengambil
seorang isteri akan anakku dari sana.
8Maka jikalau kiranya perempuan itu
tiada mau mengikut akan dikau maka
lepaslah engkau daripada sumpahku
ini melainkan janganlah engkau bawa
anakku kembali ke sana.
9Maka oleh hamba itu dibubuhnyalah
tangannya ke bawah paha tuannya
Ibrahim itu lalu bersumpahlah ia akan
hal itu.



Kejadian 24.10–14 102
10Maka oleh hamba itu diambilnyalah
sepuluh ekor unta daripada segala unta
tuannya lalu pergilah ia maka adalah
beberapa mata benda tuannya dalam
tangannya maka bangunlah hamba itu
lalu berjalan ke Aram Naharayin ke
negeri Nahur.
11Maka diderumkannyalah untanya
di luar negeri itu dekat telaga air
pada petang hari yaitu ketika segala
perempuan keluar hendak menciduk air.
12Maka katanya ya Allah ya Tuhan
tuanku Ibrahim itu hasilkan apalah
pekerjaanku pada hari ini dan
kasihkanlah kiranya tuanku Ibrahim.
13Bahwa adalah aku berdiri dekat
mata air ini dan anak-anak perempuan
orang isi negeri ini akan keluar datang
menciduk air.
14Maka biarlah kiranya datang yang
kukatakan kepadanya turunkanlah
buyungmu supaya aku minum lalu
jawabnya minumlah dan akan untamu
pun kelak aku akan memberi minum
juga ia itulah dia yang telah Tuhan
tentukan bagi hambamu Ishak maka
demikianlah kelak aku akan mengetahui
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bahwa Tuhan sudah mengasihankan
tuanku.
15Maka jadilah juga sebelum habis ia
berkata-kata maka adalah Ribkah datang
memikul buyungnya maka ialah yang
diperanakkan bagi Batuil anak Milkah
yaitu isteri Nahur saudara Ibrahim.
16Maka dayang itu terlalu baik parasnya
lagi dara belum diketahui oleh laki-laki
akan dia maka turunlah ia ke mata air
itu mengisi buyungnya lalu ia naik pula.
17Maka berlarilah hamba itu
mendapatkan dia serta berkata
berilah kiranya aku minum sedikit air
dari dalam buyungmu itu.
18Maka katanya minumlah tuan maka
segeralah diturunkanya buyungnya
kepada tangannya lalu diberinya minum
akan dia.
19Setelah sudah memberi minum
akan dia maka katanya aku hendak
mencidukkan akan segala untamu pun
sehingga semuanya sudah minum.
20Maka dengan segera dituangkannya
isi buyungnya ke dalam palungan
kemudian berlarilah pula ia ke telaga itu
mendak menciduk lalu dicidukkannya
akan segala untanya.
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21Maka diperhatikanlah oleh orang itu
akan dia sambil berdiam dirinya hendak
mengetahui adakah dihasilkan Allah
perjalanannya atau tiada.
22Setelah sudah segala unta itu minum
maka diambil oleh orang itu sebentuk
makuti yang setengah syikal beratnya
dan gelang tangan sepasang yang
sepuluh syikal emas beratnya
23 lalu katanya anak siapakah engkau
katakanlah kepadaku. Adakah di rumah
bapamu tempat yang boleh kami
menumpang.
24Maka kata dayang itu kepadanya aku
ini anak Batuil yaitu anak Milkah yang
telah diperanakkan Milkah bagi Nahur.
25Dan lagi kata dayang itu kepadanya
adalah pada kami jerami dan makanan
unta pun cukup dan tempat tumpangan
pun ada.
26Maka tunduklah orang itu
menyembah Allah.
27Maka katanya segala puji bagi Allah
yaitu Tuhan tuanku Ibrahim maka
tiada berkeputusan kemurahan dan
setianya kepada tuanku maka akan
daku dalam perjalanan ini Allah sudah
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menghantarkan aku ke rumah segala
saudara tuanku.
28Maka berlarilah dayang itu pergi
memberitahu hal itu sekalian kepada
segala isi rumah ibunya.
29Maka adalah pada Ribkah itu seorang
saudara laki-laki yang bernama Laban
maka berlarilah Laban ke mata air itu
mendapatkan orang itu.
30Maka adalah apabila dilihatnya
makuti dan gelang itu pada tangan
saudaranya serta di dengarnya segala
perkataan saudaranya Ribkah itu
mengatakan bahwa demikianlah orang
itu telah berkata-kata dengan aku maka
datanglah Laban mendapatkan orang
itu maka adalah ia berdiri di sisi segala
untanya dekat mata air itu.
31Maka kata Laban masuklah
engkau hai yang diberkati oleh Allah
mengapakah engkau berdiri di luar
karena sudah aku sediakan rumah dan
tempat akan segala unta ini.
32Maka masukla orang itu ke dalam
rumah serta dipunggahkannya muatan
segala unta diberikannya jerami dan
makanan bagi segala unta dan air
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pembasuh kaki orang itu dan segala
orang yang sertanya.
33Kemudian dihidangkan oranglah
makanan kepadanya tetapi kata orang
itu tiada aku mau makan sebelum aku
katakan segala kerkataanku dahulu.
Maka kata Laban katakanlah olehmu.
34Maka katanya aku ini hamba Ibrahim.
35Maka telah diberkati Allah akan
tuanku terlalu sangat sehingga ia
menjadi besar dan dikaruniakan Allah
kepadanya beberapa lembu kambing dan
emas perak dan beberapa orang hamba
laki-laki dan perempuan dan beberapa
ekor unta dan keledai.
36Maka Sarah isteri tuanku telah
beranak seorang laki-laki bagi tuanku
pada masa isterinya itu sudah tua dan
diberinyalah akan anaknya itu segala
sesuatu yang ada padanya.
37Maka oleh tuanku disuruhnya aku
bersumpah katanya janganlah engkau
memperisterikan anakku daripada segala
anak perempuan orang Kanaan yang di
tanahnya juga aku duduk
38 tetapi pergilah engkau kerumah
bapaku dan kepada kaum keluargaku
akan memperisterikan anakku.
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39Maka jawabku kepada tuanku
kalau-kalau perempuan itu tiada mau
mengikut sahaya.
40Maka katanya kepadaku bahwa
Allah yang aku menurut jalannya itu
ialah akan menyuruhkan malaikatnya
bersama-sama dengan dikau serta ia
pun akan menghasilkan perjalananmu
itu dan engkau akan mengambil bagi
anakku seorang isteri daripada kamu
keluargaku dan dari dalam rumah
bapaku.
41Maka apabila engkau sudah sampai
kepada kaum keluargaku terlepaslah
engkau daripada sumpahku ini dan
jikalau tiada diberikannya ia kepadamu
niscaya terlepaslah engkau daripada
sumpahku ini.
42Maka pada hari ini sampailah
aku ke mata air itu serta berkata ya
Allah ya Tuhan tuanku Ibrahim jikalau
kiranya Tuhan hendak menghasilkan
perjalananku ini
43bahwa adalah aku berdiri dekat mata
air ini biarlah kiranya jadi demikian
mana-mana dayang yang keluar
hendak menciduk air serta aku berkata
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kepadanya berilah aku minum sedikit air
daripada buyungmu
44 lalu katanya minumlah olehmu dan
lagi akan segala untamu pun aku hendak
mencidukkan maka ia itulah perempuan
yang telah ditentukan Allah bagi anak
tuanku itu.
45Maka sebelum lagi habis aku berkata-
kata dalam hatiku maka keluarlah Ribkah
memikul buyungnya maka turunlah ia
ke mata air lalu menciduk air maka aku
berkata kepadanya berilah kiranya aku
minum.
46Maka segeralah diturunkannya
buyungnya dari atas bahunya lalu
katanya minumlah olehmu dan akan
segala untamu pun aku hendak memberi
minum. Kemudian minumlah aku dan
segala unta itu pun diberinyalah minum.
47Maka bertanyalah aku kepadanya
serta berkata anak siapakah engkau.
Maka jawabnya anak Batuil bin Nahur
yang telah diperanakkan baginya oleh
Milkah. maka aku kenakan makuti itu
pada hidungnya dan gelang pada kedua
belah tangannya
48maka aku menundukkan kepalaku
menyembah Allah serta memuji Allah
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yaitu Tuhan tuanku Ibrahim itu yang
telah menghantarkan aku pada jalan
yang betul akan mengambil anak
saudara tuanku bagi anaknya.
49Maka sekarang pun jikalau kiranya
kamu hendak melakukan pengasihan
dan setia akan tuanku katakanlah
kepadaku dan jikalau tiada maka
katakanlah jua kepadaku supaya aku
balik ke sebelah kanan atau ke sebelah
kiri.
50Setelah itu maka jawab Laban dan
Batuil katanya adapun perkara ini
terbitnya daripada Allah juga maka tiada
boleh kami mengatakan kepadamu baik
atau jahat.
51Tengoklah adalah Ribkah itu di
hadapanmu ambillah olehmu akan dia
bawa pergi dan berilah ia menjadi isteri
anak tuanmu seperti firman Allah itu.
52Demi didengar oleh hamba Ibrahim
itu akan segala perkataannya itu maka
sujudlah ia ke bumi menyembah Allah.
53Lalu dikeluarkanlah oleh hamba itu
beberapa benda perak dan benda emas
dan pakaian pun diberikannyalah kepada
Ribkah dan lagi pula beberapa benda
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yang indah-indah diberikannya kepada
saudaranya laki-laki dan kepada ibunya.
54Maka sekaliannya pun makan
minumlah yaitu ia bersama-sama
dengan segala orang yang sertanya lalu
bermalamlah ia di sana. Maka bangunlah
sekaliannya pagi-pagi lalu kata hamba
itu biarlah aku pulang kepada tuanku.
55Maka kata saudara Ribkah dan
ibunya biarlah anak perempuan ini
tinggal lagi serta kami beberapa lamanya
sekurang-kurangnya sepuluh hari
kemudian bolehlah ia pergi.
56Maka kata hamba itu kepadanya
janganlah kamu tahankan aku sedang
sudah dihasilkan Allah akan perjalananku
biarlah aku pergi supaya aku pulang
kepada tuanku.
57Maka jawabnya biarlah kami
panggilkan anak perempuan itu dan
bertanya dari mulutnya sendiri.
58Maka dipanggilnyalah Ribkah itu lalu
berkata kepadanya maukah engkau
pergi serta dengan orang ini. Maka
jawabnya mau sahaya pergi.
59Maka diberinyalah Ribkah saudaranya
perempuan itu pergi serta dengan
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pengasuhnya dan hamba Ibrahim itu
pun dengan segala orang-orangnya.
60Maka sekaliannya memberkatilah
akan Ribkah serta berkata kepadanya
hai saudara kami hendaklah kiranya
engkau jadi beribu-ribu laksa dan biarlah
benihmu mempunyai pintu gerbang
segala orang yang memusuhi dia kelak.
61Maka Ribkah pun bangunlah serta
dengan segala dayang-dayangnya lalu
menunggang segala unta itu serta
berjalan mengikut orang itu maka oleh
hamba itu pun diambil akan Ribkah lalu
berjalanlah ia.
62Maka Ishak pun datanglah daripada
jalan Biirlahairui karena adalah ia duduk
di tanah selatan.
63Maka Ishak pun telah keluar hendak
berfikir-fikir di padang pada ketika
petang hari maka diangkatnya matanya
dilihatnya ada beberapa unta datang.
64Maka Ribkah pun mengangkat
matanya dilihatnya akan Ishak maka
turunlah ia dari atas untanya.
65Lalu katanya kepada hamba itu
siapakah orang laki-laki yang berjalan
di padang ini datang mendekatkan kita.
Maka jawab hamba itu ia itulah tuanku.
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Sebab itu diambil oleh Ribkah akan
tudung muka lalu ditudungnya akan
dirinya.
66Maka oleh hamba itu pun
diceriterakannya kepada Ishak
segala perkara yang telah diperbuatnya
itu.
67Maka dibawalah oleh Ishak akan
Ribkah ke dalam kemah ibunya Sarah
kemudian diambilnya Ribkah akan
isterinya dan dikasihinyalah akan dia
maka berhiburlah hati Ishak kemudian
daripada kematian ibunya.

25
1Maka Ibrahim pun beristerilah
pula maka isterinya itu bernama

Kathurah.
2Maka ia pun beranaklah dengan dia
akan Zimran dan Yaksyan dan Madan
dan Midian dan Isybak dan Syuah.
3Maka Yaksyan beranaklah Syaba dan
Dadan. Adapun anak-anak Dadan itulah
orang Asyur dan orang Latusy dan orang
Laum.
4Maka anak-anak Midian itulah Ifah
dan Ifir dan Hanuk dan Abida dan
Aldaah maka sekalian inilah anak-anak
Kathurah.
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5Maka Ishaklah diberikan oleh Ibrahim
segala sesuatu yang ada padanya.
6Tetapi akan segala anak gundik
yang ada kepada Ibrahim maka
diberikannya beberapa pemberian
kemudian disuruhkannya orang-orang
itu undur daripada Ishak ke sebelah
timur tatkala Ibrahim lagi hidup maka
perkilah sekaliannya ke negeri timur.
7Maka inilah panjang umur Ibrahim
telah hidup yaitu seratus tujuh puluh
lima tahun.
8Maka Ibrahim pun putuslah nyawanya
lalu mati dalam umur yang panjang lagi
tua dan cukup usianya maka ia pun
dihimpunkan dengan kaumnya.
9Maka kedua anaknya Ishak dan Ismail
itu pun mengumpulkan dia dalam gua
Makpilah di tanah Ifrun bin Shuhar orang
Hit itu yang di hadapan Mamra.
10Yaitu di tanah yang telah dibeli oleh
Ibrahim daripada segala bani Hit maka
di situlah Ibrahim itu dikuburkan dengan
isterinya Sarah.
11Maka jadilah kemudian daripada
kematian Ibrahim maka diberkati Allah
akan anaknya Ishak itu maka Ishak pun
duduklah dekat Biirlahairui.
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12Maka inilah keturunan Ismail anak
Ibrahim yang diperanakkan oleh Hajar
orang Mashir hamba Sarah bagi Ibrahim.
13Maka inilah nama-nama segala
anak Ismail masing-masing dengan
namanya menurut keturunannya maka
anak Ismail yang sulung itu Nabayut
kemudian Kidar dan Adbail dan Mibsyam
14dan Misyma dan Dumah dan Masa
15dan Hadar dan Tima dan Yathur dan
Nafisy dan Kidmah.
16Maka inilah anak-anak Ismail dan
inilah nama-namanya masing-masing
dengan kampungnya dan tempat
kedudukannya yaitu dua belas orang
raja menurut kaum masing-masing.
17Maka inilah umur hidup Ismail yaitu
seratus tiga puluh tujuh tahun maka
putuslah nyawanya lalu matilah ia dan ia
pun dihimpunkan dengan kaumnya.
18Maka duduklah sekaliannya itu
dari Hawilah sampai ke Syur yang
bertentangan dengan Mashir itu pun
jalan pergi ke Asyur maka kedudukan
Ismail itu di hadapan segala saudaranya.
19Maka inilah keturunan Ishak anak
Ibrahim. Maka Ibrahim beranakkanlah
Ishak.
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20Maka adalah umur Ishak empat puluh
tahun apabila diperisterikannya Ribkah
anak Batuil orang Aram dari Padan Aram
saudara perempuan Laban orang Aram
itu.
21Maka Ishak pun memohonkanlah
kepada Allah akan hal isterinya sebab
mandulnya maka dikabulkan Allah akan
permintaannya lalu mengandunglah
isterinya Ribkah itu.
22Maka anak-anaknya itu tolak-
menolaklah dalam kandungannya lalu
katanya jikalau demikianlah perinya
betapakah halku lalu pergilah ia
bertanyakan kepada Allah.
23Maka firman Allah kepadanya bahwa
adalah dua bangsa dalam kandunganmu
dan dua kaum akan keluar daripada
rahimmu maka satu kaum itu akan
terlebih kuat daripada satunya dan yang
tua itu akan diperhamba oleh yang
muda.
24Setelah genaplah harinya akan
beranak maka ada anak-anak kembar
dalam rahimnya.
25Maka keluarlah yang pertama itu
merah warnanya seluruh tubuhnya
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seperti kain berbulu rupanya maka
dinamainya akan dia Isau.
26Kemudian keluarlah pula adiknya
maka tangannya adalah memegang
tumit Isau itu maka dinamai oranglah
akan dia Yakub. Maka umur Ishak
itu enam puluh tahun tatkala Ribkah
memperanakkan keduanya itu.
27Maka kedua budak itu pun makinlah
besar maka Isau itu pandai berburu dan
ialah seorang yang duduk di hutan tetapi
Yakub seorang pendiam yang duduk
dalam kemah.
28Maka Isau itu dikasihi oleh
Ishak sebab Ishak itu suka makan
perburuannya tetapi Ribkah itu
mengasihi Yakub.
29Adapun apabila Yakub telah merebus
suatu rebusan maka datanglah Isau dari
hutan dengan letihnya.
30Lalu kata Isau kepada Yakub berilah
kiranya aku makan rebusan yang
merah-merah itu karena aku ini letih.
Maka dari sebab itulah disebut orang
namanya Adum.
31Maka kata Yakub jualkanlah kepadaku
pada hari ini juga hak kesulunganmu.
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32Maka kata Isau aku pun telah
hendak matilah entah apa gunanya hak
kesulungan itu kepadaku.
33Maka kata Yakub bersumpahlah
engkau kepadaku sekarang ini juga.
Maka bersumpahlah ia kepadanya dan
dijualkannya hak kesulungannya itu
kepada Yakub.
34Kemudian diberikan oleh Yakub
kepada Isau roti dan rebusan kacang
merah itu maka ia pun makan
minumlah lalu bangun berjalan
demikianlah dihinakan oleh Isau akan
hak kesulungannya.

26
1Maka adalah bala kelaparan
di tanah itu yaitu lain daripada

bala kelaparan yang dari zaman Ibrahim
maka pergilah Ishak mendapatkan
Abimalik raja orang Filisthin ke Garar.
2Maka kelihatanlah Allah kepadanya
lalu firmannya janganlah engkau turun
ke Mashir duduklah engkau di tanah
yang akan kukatakan kepadamu.
3Maka hendaklah engkau menumpang
di tanah ini maka aku akan menyertai
engkau serta memberkati engkau karena
kepadamu dan kepada benihmu aku
akan mengaruniakan segala tanah ini
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dan aku akan menetapkan sumpahku
yang telah aku sumpahkan kepada
bapamu Ibrahim.
4Dan aku akan memperbanyakkan
benihmu itu seperti segala bintang
di langit banyaknya dan aku akan
mengaruniakan segala tanah ini kepada
benihmu dan dalam benihmu itu kelak
segala bangsa di atas bumi itu akan
beroleh berkat
5yaitu sebab Ibrahim telah menurut
firmanku serta dipeliharakannya
pesananku dan suruhku dan undang-
undangku dan hukumku.
6Maka Ishak pun duduklah di Garar.
7Maka ditanya oleh orang isi negeri
itu dari hal isterinya maka jawabnya
ialah saudaraku. Karena takutlah ia
mengatakan dia isterinya katanya jangan
aku dibunuh kelak oleh orang isi negeri
ini sebab Ribkah karena perempuan itu
elok parasnya.
8Setelah sudah lama ia diam di sana
maka terpandanglah oleh Abimalik raja
orang Filisthin daripada tingkapnya
dilihatnya akan Ishak itu tengah
bergurau dengan isterinya Ribkah itu.
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9Maka dipanggillah oleh Abimalik akan
Ishak lalu katanya bahwa sesungguhnya
perempuan ini isterimu bagaimanakah
katamu ialah saudaraku. Maka jawab
Ishak kepadanya karena pada sangkaku
janganlah aku mati oleh sebab dia.
10Maka kata Abimalik apakah perkara
ini yang telah engkau berbuat atas
kami mudah juga barang seorang
daripada kaum ini berseketiduran
dengan isterimu dengan demikian boleh
engkau mendatangkan suatu salah atas
kami.
11Maka Abimalik pun berpesanlah
kepada segenap kaumnya itu katanya
barangsiapa menyentuh akan orang ini
atau akan isterinya tak dapat tiada ia
akan mati hukumnya.
12Maka Ishak pun menabur benihlah
di tanah itu maka pada setahun itu juga
diperolehnya seratus kali ganda maka
diberkati Allah akan dia.
13Maka orang itu pun menjadi besar
serta bertambah-tambah besarnya
sehingga tersangatlah besarnya.
14Maka adalah padanya perolehan
kambing dan perolehan lembu dan
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hamba-hamba pun banyak sehingga
dengkilah orang-orang Filisthin akan dia.
15Adapun segala telaga yang digali
pada zaman bapanya Ibrahim oleh
segala hamba bapanya maka yaitu
telah disebukan oleh orang Filisthin
ditimbusnya dengan tanah.
16Maka kata Abimalik kepada Ishak
undurlah engkau daripada kami karena
engkau telah menjadi terlebih berkuasa
daripada kami.
17Maka Ishak pun undurlah dari sana
didirikannya kemahnya di lembah Garar
lalu diamlah ia di sana.
18Maka segala telaga yang telah
digali pada zaman bapanya Ibrahim
itu digali semula oleh Ishak karena
sudah disebukan oleh orang Filisthin
kemudian daripada mati Ibrahim maka
segala telaga itu dinamai oleh Ishak
menurut nama-nama yang telah diberi
oleh bapanya akan dia.
19Maka digali pula oleh hamba-hamba
Ishak di lembah itu didapatinya
di sana akan suatu mata air yang
memancar-mancar.
20Maka berbantahlah segala gembala
Garar itu dengan segala gembala Ishak
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katanya bahwa air ini kami punya. Maka
dinamai Ishak telaga itu Isik karena
orang-orang itu bertengkar dengan dia.
21Lalu digalinya pula telaga yang lain
maka berbantahlah juga orang-orang
itu oleh sebabnya maka dinamai Ishak
telaga itu Sithna.
22Maka Ishak pun berpindahlah dari
sana lalu digalinya telaga yang lain maka
tiada orang-orang itu berbantah-bantah
lagi oleh sebabnya. Maka dinamai
Ishak akan dia Rahubut maka katanya
sekarang telah diberi Allah keluasan
akan kita maka kita akan berbiak di
tanah ini.
23Maka naiklah ia dari sana ke
Biirsyaba.
24Maka pada malam itu kelihatanlah
Allah kepadanya serta firmannya bahwa
akulah Tuhan bapamu Ibrahim jangan
takut karena akulah menyertai akan
dikau dan aku akan memberkati akan
dikau serta memperbanyakkan segala
keturunanmu oleh sebab hambaku
Ibrahim itu.
25Maka dibangunkan oleh Ishak
di sana suatu tempat kurban serta
ia menyeru akan nama Allah maka
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didirikannya kemahnya di sana. Maka
oleh hamba-hamba Ishak pun digalinya
suatu telaga pula di sana.
26Maka Abimalik pun datanglah
kepadanya dari Garar serta dengan
Ahuzat seorang sahabatnya dan Fikul
kepala tentaranya.
27Maka kata Ishak kepadanya apa
sebabnya kamu datang kepadaku sedang
kamu benci akan daku dan telah kamu
menyuruhkan aku undur daripadamu.
28Maka jawabnya kami telah melihat
bahwa nyatalah Allah menyertai akan
dikau lalu kata kami hendaklah kiranya
ada suatu sumpah di antara kedua pihak
kita yaitu antara kami dengan dikau dan
biarlah kami membuat suatu perjanjian
dengan dikau
29bahwa janganlah engkau
mendatangkan barang kejahatan
atas kami seperti kami pun tiada
menyentuh akan dikau dan satu pun
tiada kami perbuat padamu melainkan
kebajikan juga serta kami telah
menyuruhkan dikau pergi dengan
sejahteramu maka sekarang pun engkau
diberkatilah oleh Allah.
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30Maka diperbuatlah oleh Ishak suatu
perjamuan baginya maka sekaliannya
pun makan minumlah.
31Maka bangunlah sekaliannya pagi-
pagi lalu bersumpah-sumpahanlah
seorang dengan seorang maka Ishak pun
melepaskanlah orang-orang itu pulang
lalu berjalanlah sekaliannya daripadanya
dengan sejahteranya.
32Maka adalah pada hari itu juga
hamba-hamba Ishak datang memberi
tahu kepadanya akan hal telaga yang
telah digalinya itu katanya kami telah
mendapat air.
33Maka dinamai Ishak akan telaga itu
Syibah sebab itulah nama negeri itu
Biirsyiba sampai kepada masa ini.
34Tatkala umur Isau empat puluh tahun
maka beristerilah ia akan Yahudit binti
Biiri orang Hit dan Basmat binti Ilun
orang Hit.
35Maka keduanya itu mendatangkan
dukacita dalam hati Ishak dan Ribkah.

27
1Maka jadilah tatkala Ishak sudah
tua dan telah kaburlah matanya

sehingga tiada ia melihat lagi maka
dipanggilnya Isau anaknya yang sulung
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lalu katanya kepadanya hai anakku
maka jawabnya sahaya.
2Maka kata Ishak bahwa telah tualah
aku tiadalah aku tahu akan hari
kematianku.
3Maka sekarang pun ambillah
senjatamu yaitu terkasymu dan
panahmu keluarlah engkau ke hutan
burukanlah aku suatu perburuan
4dan sediakan aku makanan yang
sedap seperti kegemaranku bawalah
akan dia kepadaku supaya aku makan
dan supaya aku berkati akan dikau
dalam hatiku sebelum aku mati.
5Maka terdengarlah pada Ribkah akan
Ishak berkata-kata kepada anaknya Isau
itu maka Isau pun pergilah ke hutan
hendak memburu supaya diburunya
suatu perburuan.
6Maka kata Ribkah kepada anaknya
Yakub bahwa telah kudengar bapamu
berkata-kata dengan abangmu Isau
katanya
7Bawakanlah aku suatu perburuan dan
sediakanlah aku makanan yang sedap
supaya aku makan lalu memberkati akan
dikau di hadapan hadirat Allah sebelum
aku mati.
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8Sebab itu sekarang pun hai anakku
dengarlah akan kataku dari hal barang
yang aku berpesan kepadamu.
9Pergilah engkau kepada kawan
kambing ambilkanlah aku dari sana
dua ekor anak kambing yang baik-baik
maka aku akan menyediakan makanan
yang sedap akan bapamu seperti
kegemarannya.
10Maka engkau akan membawa dia
kepada bapamu biar dimakannya supaya
diberkatinya akan dikau dahulu daripada
matinya.
11Maka kata Yakub kepada ibunya
Ribkah bahwa abangku Isau itu orang
yang berbulu kulitnya maka aku ini
seorang licin kulitku.
12Kalau-kalau diraba oleh bapaku akan
daku maka aku kelak seperti seorang
penipu kepada pemandangannya dan
aku kelak mendatangkan atas diriku
kutuk bukannya berkat.
13Maka kata ibunya kepadanya akulah
yang menanggung kutukmu itu hai
anakku melainkan dengarlah juga akan
kataku dan pergilah ambilkan aku
kambing itu.
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14Maka pergilah Yakub mengambilkan
dia dibawanya kepada ibunya maka
disediakanlah oleh ibunya makanan yang
sedap seperti kegemaran bapanya.
15Lalu diambil Ribkah akan pakaian
Isau anaknya yang sulung yaitu pakaian
yang indah-indah yang ada sertanya
dalam rumah lalu dikenakannyalah
kepada Yakub anaknya yang bungsu.
16Maka kedua belah tangannya dan
tempat yang licin di batang lehernya
itu disalutkannya dengan kulit anak
kambing itu.
17Maka diberikannyalah makanan yang
sedap dan roti yang telah disediakannya
itu ke tangan anaknya Yakub.
18Maka datanglah dia kepada bapanya
serta berkata ya bapaku. Maka kata
Ishak akulah di sini siapakah engkau hai
anakku.
19Maka kata Yakub kepada bapanya
aku ialah Isau anak sulung bapa maka
sudah kuperbuat seperti pesan bapa itu
bangunlah kiranya dan duduk makan
daripada perburuanku supaya bapa
memberkati aku dalam hati bapa.
20Maka kata Ishak kepada anaknya
hai anakku bagaimanakah engkau telah
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mendapat dia dengan segeranya. Maka
jawabnya sebab dipertemukan Allah
Tuhan bapa itu ke hadapanku.
21Maka kata Ishak kepada Yakub
marilah engkau hampir kemari hai
anakku supaya aku raba akan dikau
kalau sungguh engkau anakku Isau atau
bukan.
22Maka Yakub pun menghampiri
bapanya Ishak lalu diraba oleh Ishak
akan dia serta berkata suaranya juga
suara Yakub tetapi tangannya ini tangan
Isau adanya.
23Maka tiada dikenalnya akan dia
karena kedua belah tangannya berbulu
juga seperti tangan anaknya Isau lalu
diberkatinyalah akan dia.
24Maka kata Ishak sungguhkan engkau
anakku Isau. Maka katanya sahaya.
25Maka kata Ishak hampirkanlah
daripada perburuanmu itu hai
anakku biar kumakan supaya aku
memberkati engkau dengan hatiku.
Maka dihampirkannyalah kepadanya lalu
Ishak pun makanlah maka dibawanya
pula kepadanya air anggur lalu
diminumnya.
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26Maka kata bapanya Ishak itu
kepadanya marilah engkau hampir
kemari ciumlah akan daku hai anakku.
27Lalu dihampirinya diciumnya akan
bapanya. Maka oleh Ishak diciumnya
akan bau pakaiannya lalu diberkatinyalah
akan dia katanya bahwa bau anakku ini
seperti bau ladang yang telah diberkati
oleh Allah.
28Maka diturunkan Allah kiranya
atasmu embun dari langit dan segala
tempat yang gemuk di bumi dan
kelimpahan gandum dan air anggur.
29Maka biarlah kiranya beberapa
bangsa bertuankan dikau dan beberapa
kaum menundukkan diri kepadamu
dan hendaklah engkau memerintahkan
segala saudaramu dan biarlah segala
anak ibumu itu pun menundukkan
diri kepadamu maka dikutuki kiranya
barangsiapa yang mengutuki akan dikau
dan diberkati kiranya barangsiapa yang
memberkati akan dikau.
30Setelah sudah Ishak memberkati
Yakub itu dan baharu Yakub undur dari
hadapan bapanya Ishak maka masuklah
pula Isau yang datang daripada berburu
itu.
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31Maka ia pun menyediakanlah
makanan yang sedap lalu dibawanyalah
kepada bapanya serta berkata kepada
bapanya bangunlah kiranya ya bapaku
makanlah daripada perburuan anak
bapa supaya hati bapa memberkati akan
daku.
32Maka kata bapanya Ishak itu
kepadanya siapakah engkau ini. Maka
jawabnya aku ini Isau anak sulung bapa.
33Maka gemetarlah Ishak dengan
gemetar yang amat sangat serta katanya
siapakah dia yang telah memburu
perburuan itu dan yang telah membawa
dia kepadaku maka sekalian itu sudah
kumakan sebelum engkau datang serta
aku telah memberkati dia bahkan ia
akan beroleh berkat juga.
34Demi didengar Isau akan kata
bapanya itu maka berteriaklah ia dengan
teriak yang terlalu nyaring lagi sedih
maka katanya kepada bapanya ya bapa
berkatilah kiranya akan daku pun.
35Maka kata bapanya adikmu telah
datang dengan tipu diambilnyalah akan
berkatmu.
36Maka jawabnya bukankah sebenarnya
dinamai orang akan dia Yakub karena
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aku diperdayakannya ini kedua kalinya
maka dahulu hak kesulunganku telah
diambilnya dan sekarang diambilnya
pula akan berkatku pun. Maka katanya
pula tiadakah bapa menyimpankan
bagiku suatu berkat lagi.
37Maka jawab Ishak serta berkata
kepada Isau bahwa sudah kutentukan
ia menjadi pemerintahmu dan segala
saudaranya telah aku beri kepadanya
akan hambanya dan dengan gandum
dan air anggur telah kuteguhkan dia
maka apakah lagi boleh kuperbuat
bagimu hai anakku.
38Maka kata Isau kepada bapanya ya
bapaku satukah sahaja berkat yang ada
pada bapa berkatilah kiranya akan daku
bahkan akan daku pun ya bapaku maka
Isau pun menyaringkan suaranya lalu
menangis.
39Maka jawab bapanya Ishak itu serta
berkata kepadanya bahwa kedudukanmu
itu daripada tempat yang gemuk-gemuk
di atas bumi dan daripada embun dari
langit yang di atas
40maka oleh pedangmu juga
kehidupanmu dan engkau akan menjadi
hamba adikmu maka akan jadi kelak
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apabila engkau menggagahi dirimu
engkau akan membuangkan kuknya
daripada tengkukmu.
41Maka bencilah Isau akan Yakub
oleh karena berkat yang telah diberkati
oleh bapanya akan dia maka kata Isau
dalam hatinya adapun hari perkabungan
bapaku itu pun telah hampirlah maka
pada masa itu kelak aku akan membunuh
adikku si Yakub itu.
42Maka diberi tahu oranglah kepada
Ribkah segala kata-kata Isau anaknya
yang sulung itu maka disuruhnyalah
panggil akan Yakub anaknya yang
bungsu lalu katanya kepadanya bahwa
abangmu Isau itu menghiburkan dirinya
dari halmu menantikan masa hendak
dibunuhnya akan dikau.
43Maka sekarang pun hai anakku
dengarlah akan kataku bangunlah
engkau lari ke Haran kepada saudaraku
Laban
44maka duduklah engkau sertanya
beberapa hari lamanya sehingga
padamlah berang abangmu
45dan sehingga berhentilah marah
abangmu itu daripadamu dan terlupalah
ia akan perbuatanmu itu kepadanya
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maka kemudian kelak aku akan
menyuruh orang bawa engkau pulang
dari sana apa guna aku kehilangan kamu
kedua dalam sehari jua.
46Maka kata Ribkah kepada Ishak
bahwa jemulah sudah aku akan hidup
oleh kedua perempuan orang Hit itu
jikalau kiranya Yakub pun berbini
daripada perempuan orang Hit seperti
keduanya ini yaitu perempuan anak
negeri ini apa gunanya aku hidup lagi.

28
1Maka dipanggil Ishak akan
Yakub lalu diberkatinyalah serta

dipesannya akan dia katanya janganlah
engkau berbinikan seorang daripada
segala orang Kanaan.
2Bangunlah engkau pergi ke Padan
Aram ke rumah Batuiil bapa ibumu
ambillah dari sana seorang bini akan
dirimu daripada anak-anak Laban
saudara ibumu.
3Maka diberkati kiranya oleh Allah yang
maha kuasa itu akan dikau dan dibiakkan
kiranya engkau serta diperbanyakkannya
engkau supaya engkau jadi suatu
perhimpunan beberapa bangsa
4 serta dikaruniakannya berkat Ibrahim
itu kepadamu dan kepada benihmu pun
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sertamu supaya engkau mempusakai
tanah tempat engkau menumpang
dalamnya yang telah dikaruniakan Allah
kepada Ibrahim.
5Maka Ishak pun menyuruhkan Yakub
berjalan maka pergilah ia ke Padan Aram
kepada Laban bin Batuiil orang Aram
itu yaitu saudara Ribkah ibu Yakub dan
Isau.
6Maka dilihat oleh Isau bahwa
telah diberkati Ishak akan Yakub dan
disuruhnya ia pergi ke Padan Aram
hendak mengambil bagi dirinya seorang
isteri dari sana dan setelah diberkatinya
akan dia dipesankannya janganlah
engkau berbinikan seorang daripada
segala anak orang Kanaan
7dan lagi diturut oleh Yakub akan kata
ibu bapanya lalu ia pergi ke Padan Aram
8dilihat pula oleh Isau bahwa bapanya
Ishak itu tiada suka akan segala
perempuan anak Kanaan itu
9 lalu pergilah Isau kepada Ismail
diambilnya akan Mahalat anak Ismail
bin Ibrahim yaitu adik Nabayut akan
isterinya lain daripada isteri yang sedia
ada padanya.
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10Maka keluarlah Yakub dari Biirsyaba
hendak pergi ke Haran.
11Maka sampailah ia kepada suatu
tempat lalu bermalamlah di sana
sebab matahari sudah masuk maka
diambilnyalah sebuah batu daripada
segala batu yang di tempat itu
diperbuatnya bantal lalu berbaringlah ia
di sana hendak tidur.
12Maka bermimpilah ia bahwa adalah
suatu tangga terdiri di atas bumi
kepalanya sampai ke langit maka ada
pula beberapa malaikat Allah turun naik
pada tangga itu.
13Maka Allah pun adalah berdiri di
kepala tangga itu serta firmannya bahwa
akulah Allah Tuhan bapakmu Ibrahim
dan Tuhan Ishak maka tanah tempat
engkau berbaring ini akan kuberikan
kepadamu dan kepada benihmu pun.
14Maka benihmu itu akan menjadi
seperti lebu tanah banyaknya dan
engkau pun akan mengembang ke barat
dan ke timur dan ke utara dan ke selatan
maka dalam engkau dan dalam benihmu
kelak segala kaum di bumi akan beroleh
berkat.
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15Adapun akulah besertamu dan aku
akan memeliharakan dikau barang ke
mana pun engkau pergi dan aku hendak
memulangkan dikau ke tanah ini juga
karena tiadalah aku akan meninggalkan
dikau sampai sudah aku menyampaikan
barang yang telah kujanjikan kepadamu.
16Maka tersadarlah Yakub daripada
tidurnya lalu katanya sebenarnyalah
Allah ada pada tempat ini maka tiada
aku mengetahuinya.
17Maka ketakutanlah ia serta katanya
bagaimana hebatnya tempat ini yaitu
tiada lain melainkan rumah Allah dan
inilah pintu surga adanya.
18Maka bangunlah Yakub pagi-pagi hari
diambilnya batu yang telah diperbuatnya
bantal itu didirikannyalah menjadi suatu
tiang lalu dituangkannyalah minyak di
atasnya.
19Maka dinamainya tempat itu Bait-Il
tetapi dahulu nama negeri itu Luz.
20Maka Yakub pun berniatlah katanya
jikalau kiranya Allah sertaku serta
memeliharakan aku pada jalan yang
kujalani ini dan dikaruniakannya
kepadaku roti akan makananku dan
pakaian akan dipakai
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21dan jika aku pulang kelak dengan
sejahtera ke rumah bapaku niscaya
Allahlah jadi Tuhan bagiku
22dan batu yang telah aku dirikan akan
suatu tiang ini kelak menjadi rumah
Allah dan aku akan mempersembahkan
kepadamu dalam sepuluh satu daripada
segala sesuatu yang telah engkau
karuniakan kepadaku.

29
1Maka Yakub pun berangkatlah
dari sana lalu pergi ke tanah

orang negeri timur.
2Maka dilihatnya bahwa adalah suatu
telaga di padang maka adalah pula tiga
kawan domba berkaparan baring di
sisinya karena dari telaga itulah orang
memberi minum akan segala kawan
dombanya adapun batu yang di mulut
telaga itu besar.
3Maka dikumpulkan oranglah di
sana sekalian kawan domba itu lalu
digulingkannya batu itu dari mulut telaga
diberinya segala domba itu minum
setelah itu dikembalikannya batu itu ke
tempatnya di mulut telaga itu.
4Maka kata Yakub kepada orang-orang
itu hai saudara-saudaraku dari mana
kamu ini.
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5Maka jawabnya kami ini dari Haran.
Maka kata Yakub kepadanya adakah
kamu mengenal akan Laban bin Nahur.
Maka jawabnya kenal.
6Maka katanya kepadanya adakah ia
baik. Maka jawabnya baik lihat itulah
Rahil anaknya perempuan datang
membawa dombanya.
7Maka kata Yakub bahwa hari lagi
tinggi belum ketikanya mengumpulkan
binatang berilah minum segala domba
itu lalu pergi beri makan.
8Maka jawabnya tiada boleh sebelum
segala kawan domba sudah dikumpulkan
dan digulingkan orang batu itu dari
mulut telaga kemudian baharulah kami
memberi minum akan segala domba.
9Maka sementara lagi ia berkata-kata
dengan orang-orang itu maka datanglah
Rahil membawa segala domba bapanya
karena ialah yang menggembalakan dia.
10Demi dilihat oleh Yakub akan Rahil
anak Laban yaitu saudara ibunya dan
akan segala domba Laban saudara
ibunya itu maka Yakub pun menghampiri
dia lalu digulingkannya batu itu dari
mulut telaga diberinya minum akan
kawan domba Laban saudara ibunya
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11dan diciumnya oleh Yakub akan Rahil
serta menangislah ia dengan nyaring
suaranya.
12Maka oleh Yakub diberi tahu kepada
Rahil akan dirinya anak saudara bapanya
yaitu anak Ribkah maka berlarilah Rahil
memberi tahu bapanya.
13Serta didengar oleh Laban akan kabar
mengatakan Yakub anak saudaranya
telah datang maka berlarilah ia pergi
mendapatkan dia lalu dipeluk dicium
akan dia dan dibawanya masuk ke
rumahnya maka diceriterakanlah Yakub
segala perkara itu kepada Laban.
14Maka kata Laban kepadanya
sesungguhnya engkaulah daging
darahku. Maka duduklah Yakub sertanya
sebulan tutup lamanya.
15Kemudian kata Laban kepada
Yakub sebab engkau ini saudaraku
adakah patut engkau memperhambakan
dirimu kepadaku dengan cuma-cuma
katakanlah kepadaku apakah yang akan
jadi upahmu.
16Maka adalah pada Laban dua orang
anak perempuan yang sulung bernama
Liah dan yang bungsu itu Rahil namanya.
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17Maka Liah itu kedua matanya bilas
tetapi Rahil itu baik paras dan elok
rupanya.
18Maka kasihlah Yakub akan Rahil maka
katanya hamba hendak menjadi hamba
kepada bapaku tujuh tahun lamanya
karena Rahil anak bapaku yang bungsu
itu.
19Maka kata Laban baik aku berikan dia
kepadamu daripada kuberikan kepada
orang lain tinggallah engkau dengan
aku.
20Maka Yakub pun menjadi hamba
tujuh tahun lamanya oleh karena Rahil
maka pada perasaannya tujuh tahun itu
seperti sedikit hari juga lamanya oleh
sebab kasihnya akan dia.
21Maka kata Yakub kepada Laban
berikanlah aku biniku karena telah
genaplah hariku supaya aku berdamping
dengan dia.
22Maka oleh Laban dihimpunkannyalah
segala orang yang duduk di situ lalu
diperbuatnya suatu perjamuan.
23Maka pada malam hari diambilnya
akan anaknya Liah itu lalu dibawanya
kepada Yakub maka ia pun
berdampinglah dengan dia.
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24Maka Zilpah hambanya perempuan
itu diberikan Laban kepada anaknya Liah
itu akan menjadi hambanya.
25Setelah pagi-pagi hari bahwa
nyatalah ia itu Liah sebab itu kata Yakub
kepada Laban apakah perbuatan bapaku
ini akan hamba bukankah karena Rahil
hamba menjadi hamba kepada bapaku
mengapa bapaku menipu akan hamba.
26Maka kata Laban di negeri kami ini
tiada biasa orang berbuat demikian
yaitu memberikan anak yang bungsu itu
dahulu dripada yang sulung.
27Sampaikanlah olehmu tujuh hari bagi
anakku ini maka anakku yang lain itu
kuberikan juga kepadamu kelak karena
pekerjaan yang akan engkau kerjakan
bagiku tujuh tahun lagi lamanya.
28Maka diperbuatlah oleh Yakub
demikian disampaikannya tujuh hari bagi
perempuan itu lalu oleh Laban diberikan
pula anaknya Rahil itu kepadanya akan
bininya juga.
29Maka oleh Laban diberikannyalah
Bilhah hambanya perempuan itu kepada
anaknya Rahil akan menjadi hambanya.
30Maka Yakub pun berdampinglah pula
dengan Rahil dan dikasihinya akan Rahil
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terlebih daripada kasihnya akan Liah
maka ia pun memperhambakanlah pula
dirinya kepada Laban tujuh tahun lagi
lamanya.
31Maka dilihat Allah akan hal Liah itu
dibenci maka dibukakannya rahimnya
tetapi Rahil itu mandul adanya.
32Maka Liah pun mengandunglah lalu
beranak seorang laki-laki dinamainya
akan dia Raubin karena katanya bahwa
telah ditilik Allah akan kesusahanku
karena sekarang aku akan dikasihi kelak
oleh lakiku.
33Maka ia pun mengandung pula
lalu beranak seorang laki-laki maka
katanya karena didengar Allah akan hal
aku dibenci itulah sebabnya anak ini
pula dikaruniakannya kepadaku. Maka
dinamainya akan dia Syimuun.
34Maka ia pun menganding pula lalu
beranak seorang laki-laki katanya
bahwa sekarang pada sekali ini lakiku
akan berhubung dengan aku sebab
sudah kuperanakkan baginya tiga
orang laki-laki. Maka oleh sebab itulah
dinamainya akan kanak-kanak itu Liwi.
35Maka ia pun mengandung pula lalu
beranak seorang laki-laki maka katanya
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pada sekali ini aku hendak memuji
Allah. Oleh sebab itulah dinamainya
akan kanak-kanak itu Yahuda. Maka
berhentilah ia daripada beranak.

30
1Tatkala dilihat oleh Rahil akan
hal dirinya tiada beranak bagi

Yakub itu maka cemburuanlah Rahil akan
kakaknya lalu katanya kepada Yakub
berilah aku beranak jikalau tidak biarlah
aku mati.
2Maka marahlah Yakub akan Rahil
serta katanya aku ini ganti Allahkah
yang telah menahani engkau daripada
mengandung.
3Maka kata Rahil lihat inilah hambaku
Bilhah hendaklah engkau bersetubuh
dengan dia maka ia akan beranak di
tumpuanku supaya aku pun beroleh
anak daripadanya.
4Maka diberikannyalah akan dia
hambanya Bilhah itu akan gundiknya lalu
Yakub pun bersetubuhlah dengan dia.
5Maka mengandunglah Bilhah lalu
beranaklah ia bagi Yakub seorang
laki-laki.
6Maka kata Rahil bahwa telah
dibenarkan Allah akan halku dan
lagi telah diterimanya permintaanku
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sehingga dikaruniakannya seorang anak
laki-laki akan daku. Maka sebab itu
dinamainya akan kanak-kanak itu Dan.
7Maka Bilhah hamba Rahil itu pun
mengandunglah pula lalu beranaklah
seorang laki-laki yang kedua bagi Yakub.
8Maka kata Rahil bahwa aku telah
bergumul dengan kakakku akan
beberapa pergumulan yang keras
sehingga aku menang. Lalu dinamainya
akan kanak-kanak itu Naftali.
9Maka apabila dilihat oleh Liah akan hal
dirinya telah berhenti daripada beranak
maka diambilnya akan hambanya
Zilpah diberikannya kepada Yakub akan
gundiknya.
10Maka beranaklah Zilpah hamba Liah
itu bagi Yakub seorang laki-laki.
11Maka kata Liah beruntunglah. Maka
dinamainya akan kanak-kanak itu Gad.
12Kemudian beranaklah pula Zilpah
hamba Liah itu seorang laki-laki yang
kedua bagi Yakub.
13Maka kata Liah berbahagialah aku
karena segala anak perempuan kelak
akan mengatakan aku berbahagia. Maka
dinamainyalah akan kanak-kanak itu
Asyir.
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14Maka pada musim memotong
gandum keluarlah Raubin maka
didapatinya buah terong di padang
lalu dibawanyalah akan dia kepada
ibunya Liah maka kata Rahil kepada Liah
berikanlah kiranya akan daku daripada
buah berung anakmu itu.
15Maka jawab Liah kepadanya yang
engkau sudah mengambil lakiku itu
perkara yang sedikitkah maukah pula
engkau mengambil buah terong anakku
itu. Maka kata Rahil oleh sebab itulah
ia akan berseketiduran dengan dikau
pada malam ini akan ganti buah terong
anakmu itu.
16Apabila Yakub datang dari ladang
pada petang hari maka keluarlah Liah
hendak bertemu dengan dia serta
berkata haruslah engkau singgah
kepadaku karena sesungguhnya aku
telah mengupah engkau dengan buah
terong anakku. Maka berseketiduranlah
Yakub dengan dia pada malam itu.
17Maka didengarlah Allah akan Liah
sehingga ia pun mengandunglah lalu
beranak bagi Yakub seorang laki-laki
yang kelima.
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18Maka kata Liah bahwa telah diberi
Allah upah kepadaku sebab sudah
kuberikan hambaku kepada lakiku. Maka
dinamainya akan kanak-kanak itu Isakar.
19Maka Liah mengandunglah pula lalu
beranak bagi Yakub seorang laki-laki
yang keenam.
20Maka kata Liah bahwa telah
dikaruniakan Allah kepadaku suatu
karunia yang baik sekarang ini lakiku
akan tinggal sertaku oleh karena aku
telah beranakkan baginya enam orang
anak laki-laki. Maka dinamainya akan
kanak-kanak itu Zabulun.
21Kemudian beranaklah ia seorang
perempuan dinamainya akan dia Dinah.
22Maka ingatlah Allah akan Rahil
pun serta didengar Allah akan dia lalu
dibukakannyalah rahimnya.
23Maka mengandunglah ia lalu beranak
seorang laki-laki maka katanya bahwa
telah dihapuskan Allah akan kecelaanku.
24Maka dinamainya akan kanak-kanak
itu Yusuf serta berkata ditambahi Allah
kiranya bagiku seorang anak laki-laki
yang lain lagi.
25Adapun apabila telah diperanakkan
Rahil akan Yusuf itu maka kata Yakub
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kepada Laban lepaskanlah kiranya
hamba pergi supaya hamba pulang ke
tempat dan ke tanah hamba sendiri.
26Berikanlah segala anak isteri hamba
yang karenanya juga hamba sudah
bekerja pada bapaku biarlah hamba
pergi karena bapaku mengetahui
akan pekerjaan yang telah hamba
mengerjakan kepada bapaku itu.
27Maka kata Laban kepadanya jikalau
kiranya aku sudah beroleh kasihan
daripadamu tinggallah di sini karena
telah nyatalah kepadaku bahwa Allah
memberkati akan daku itu pun oleh
karenamu juga.
28Dan lagi kata Laban tentukanlah
olehmu berapakah upahmu maka aku
akan memberi.
29Maka jawab Yakub akan dia
bahwa bapaku mengetahui bagaimana
pekerjaan hamba dengan bapaku dan
bagaimana telah jadi segala binatang
bapaku yang di bawah tangan hamba
30karena sedikit sahaja yang ada pada
bapaku sebelum hamba datang maka
sekarang telah bertambah-tambah
sampai menjadi banyak serta diberkati
Allah akan bapaku selama hamba ada di
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sini. Maka sekarang bilakah pula hamba
dapat bekerja karena rumah hamba
sendiri.
31Maka kata Laban apakah yang
hendak kuberikan kepadamu. Maka
jawab Yakub satu pun tak usah bapaku
beri akan hamba melainkan hamba
hendak balik pula menggembalakan
segala kawan domba bapaku serta
menunggui dia jikalau bapaku mau
berbuat akan hamba demikian ini.
32Yaitu pada hari ini hamba akan
melalui segala kawan binatang bapaku
serta hamba asingkan daripadanya
tiap-tiap yang berbintik atau belang dan
tiap-tiap binatang yang hitam dari antara
segala domba dan yang belang atau
berbintik dari antara segala kambing ia
itu akan menjadi upah hamba.
33Maka pada esok hari kelak kebenaran
hamba itu menjadi kesaksian akan
hamba apabila bapaku datang dari hal
upah hamba yang di hadapan bapaku
itu bahwa tiap-tiap sesuatu yang bukan
berbintik atau belang di antara segala
kambing itu atau hitam di antara segala
domba itu ia itulah akan dibilangkan
curian jikalau terdapat pada hamba.
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34Maka jawab Laban bahwa
sesungguhnya jadilah seperti katamu ini.
35Maka pada hari itu juga
diasingkannyalah segala kambing
jantan yang belang *kasu* atau belang
berbintik dan segala kambing betinanya
yang berbintik atau belang dan segala
yang belang putih dan segala yang hitam
di antara domba-domba itu sekalian itu
diserahkannya ke tangan anak-anaknya.
36Maka Laban pun menjauhkanlah
dirinya ada tiga hari perjalanan jaraknya
daripada Yakub maka Yakub pun
menggembalakanlah segala kawan
domba Laban yang lain itu.
37Maka oleh Yakub diambilnya beberapa
galah daripada pohon dedalu yang hijau-
hijau dan daripada pohon badam dan
berangan pun dikupaskannya berbelang-
belang putih maka kelihatanlah putih itu
pada galah-galah itu.
38Maka segala galah yang telah
dikupaskannya itu diletakkannya
dekat segala kawan kambing domba
dalam segala palungan tempat minum
air barang di mana segala kambing
domba itu datang hendak minum maka



Kejadian 30.39–43 149

sekaliannya itu mengawan pada masa ia
datang hendak minum.
39Maka mengawanlah segala kambing
domba dekat galah-galah itu lalu
segala kambing domba itu beranaklah
berbelang-belang berbintik dan belang
*kasu*.
40Maka diasingkan oleh Yakub segala
anak domba itu lalu segala kambing
domba dihadapkannya kepada yang
belang *kasu* dan segala yang hitam
di antara segala kambing domba
Laban maka segala binatangnya sendiri
diasingkannya tiada dicampurkannya
dengan segala kambing domba Laban.
41Maka jadilah seberapa kali segala
kambing domba yang kuat itu mengawan
maka diletakkan Yakub galah-galah itu
di hadapan segala kambing domba di
dalam palungannya supaya ia mengawan
dekat galah-galah itu.
42Tetapi jikalau kambing domba itu
lemah tiada diletakkannya demikianlah
segala binatang yang lemah itu kepada
Laban dan yang kuat kepada Yakub.
43Maka makin lebih bertambah-tambah
kekayaan Yakub sehingga adalah
padanya beberapa kambing domba
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dan beberapa hamba laki-laki dan
perempuan dan beberapa unta dan
keledai pun.

31
1Maka kedengaranlah kepada
Yakub akan perkataan anak-anak

Laban katanya: "Bahwa si Yakub
itulah mengambil segala sesuatu yang
ada kepada bapa kita dan segala
kemuliaannya ini telah diperolehnya dari
pada barang yang ada kepada bapa
kita."
2Dan lagi dilihat Yakub akan muka
Laban bahwa tiadalah sama baik
kepadanya seperti duhulu.
3Maka firman Allah kepada Yakub:
"Pulanglah engkau ke tanah nenek
moyangmu dan kepada kaum
keluargamu maka Aku akan menyertai
engkau."
4Lalu disuruh Yakub panggil Rahel
dan Lea datang ke padang ke tempat
kawanan kambingnya.
5Lalu katanya kepada keduanya: "Aku
lihat muka bapamu itu tiada sama baik
kepadaku seperti dahulu tetapi Tuhan
bapaku telah menyertaiku.
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6Maka kamu ketahui bahwa dengan
sekuat-kuatku telah kuperhambakan
diriku kepada bapamu.
7Tetapi bapamu telah menipu akan
daku diubahkannya upahku sampai
sepuluh kali tetapi tiada diluluskan Allah
akan dia berbuat jahat kepadaku.
8 Jikalau ia berkata demikian yaitu
yang bertitik akan jadi upahmu maka
segala kambing itu beranaklah yang
bertitik dan jikalau ia berkata demikian
ini bahwa yang belang kusu akan jadi
upahmu maka segala kambing domba
itu beranaklah belang kusu.
9Demikianlah telah disebutkan
Allah binatang bapamu diberikannya
kepadaku.
10Adapun apabila segala kambing
domba mengawin maka kuangkat
mataku lalu kulihat dalam mimpiku
bahwa segala kambing jantan yang
mengawini kambing betina itu semuanya
belang-belang bertitik dan belang kusu.
11Maka kata Malaikat Allah kepadaku
dalam mimpi: Hai Yakub! Maka jawabku:
Saya.
12Lalu kata-Nya: Sekarang angkatlah
matamu lihatlah segala kambing jantan
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yang mengawini kambing betina itu
belang-belang bertitik dan belang kusu
karena telah kulihat segala perbuatan
Laban akan dikau itu.
13Bahwa Aku inilah Allah Betel tempat
engkau mencurahkan minyak kepada
suatu tiang batu itu yaitu tempat
engkau telah berniat kapadaku maka
sekarangpun bangunlah engkau keluar
dari tanah ini dan pulanglah engkau ke
tanah tempat engkau diperanakkan."
14Maka jawab Rahel dan Lea serta
berkata kepadanya: "Adakah lagi bagi
kami barang sesuatu bagian atau pusaka
dalam rumah bapa kami.
15Bukankah kami ini dibilangkan orang
asing karena telah dijualkan kami dan
segala harta kami pun telah dimakannya
habis.
16Karena segala kekayaan yang telah
direbutkan Allah dari pada bapa kami
maka kami dan anak-anak kami yang
empunya dia, maka sekarangpun baiklah
engkau perbuat seperti segala firman
Allah kepadamu itu."
17Setelah itu maka bangunlah Yakub
lalu dinaikkannya segala anak istrinya ke
atas untanya
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18dan dibawanyalah segala binatang
dan segala harta benda yang telah
diperolehnya yaitu segala binatang
miliknya yang telah diperolehnya di
Padan-Aram hendak pergi mendapatkan
bapanya Ishak ke tanah Kanaan
maka akan Laban pun sudah pergi
menggunting bulu dombanya.
19Maka dicari Rahel akan segala
berhala bapanya.
20Maka Yakubpun pergilah dengan
mencuri-curi tiada diberinya tahu Laban,
orang Aram itu, akan hal ia hendak lari
itu.
21Maka larilah Yakub dengan dengan
segala sesuatu yang ada padanya maka
bangunlah ia lalu menyeberang sungai
serta berjalan menuju ke gunung Gilead.
22Maka selang tiga hari dikabarkan
oranglah kepada Laban mengatakan
Yakub sudah lari.
23Maka dibawa Laban segala
saudaranya bersama-sama lalu
diikutinya akan dia sejauh tujuh hari
perjalanan maka didapatinya akan dia di
gunung Gilead.
24Maka datanglah Allah kepada Laban,
orang Aram itu, pada malam dalam
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mimpi, firman-Nya: "Ingatlah akan
dirimu jangan engkau berkata-kata
dengan buruk baik."
25Maka Labanpun sampailah kepada
Yakub dan Yakub telah mendirikan
kemahnya di atas gunung itu dan Laban
serta segala saudaranya pun mendirikan
kemahnya di atas gunung Gilead itu.
26Maka kata Laban kepada Yakub:
"Apakah perbuatanmu ini maka engkau
pergi dengan mencuri-curi dan anak-
anakku pun engkau bawa lari seperti
orang yang ditawan dengan pedang.
27Apakah sebabnya engkau lari dengan
bersembunyi dan meninggalkan aku
mencuri-curi dengan tiada memberitahu
aku supaya boleh aku hantarkan dikau
dengan suka hati dan dengan nyanyi dan
bunyian gendang dan kecapi
28dan tiada engkau beri aku mencium
anak cucuku laki-laki dan perempuan.
Maka sekarang bodoh adanya
pekerjaanmu itu.
29Karena adalah juga kuasa pada
tanganku akan berbuat bencian
kepadamu tetapi malam tadi Tuhan
bapamu telah berfirman kepadaku
firman-Nya: Ingatlah akan dirimu jangan
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engkau berkata-kata dengan Yakub
buruk baik.
30Maka sekarang sungguhpun engkau
hendak pergi sebab sangat rindu engkau
akan rumah bapamu tetapi mengapa
engkau mencuri berhalaku."
31Maka jawab Yakub kepada Laban
katanya: "Sebab hamba takut karena
hamba kalau-kalau bapaku akan
merebuti kedua anak bapaku dari pada
hamba.
32Maka kepada barangsiapa bapaku
dapat segala berhala bapaku itu
janganlah ia dihidupi lagi selidiklah di
hadapan segala saudara kita kalau ada
pada hamba barang sesuatu yang milik
bapaku ambillah dia." Karena tiada
diketahui Yakub akan hal Rahel yang
telah mencuri segala berhala itu.
33Maka masuklah Laban ke dalam
kemah Yakub dan kemah Lea dan ke
dalam khemah kedua hamba perempuan
itu tetapi tiada didapatinya kemudian
keluarlah ia dari dalam kemah Lea lalu
masuk ke dalam kemah Rahel.
34Tetapi segala berhala itu sudah
diambil oleh Rahel dimasukkannya ke
dalam pelana unta lalu duduklah ia di
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atasnya maka diringi-ringi (diselidiki)
oleh Laban pada segenap kemah itu
tiada juga didapatinya.
35Maka kata Rahel kepada bapanya:
"Janganlah kiranya tuan marah sebab
tiada hamba boleh bangun di hadapan
tuan karena adat perempuan ada berlaku
atas hamba." Maka dicarinya tetapi tiada
didapatinya segala berhala itu.
36Maka Yakubpun marahlah serta
berbantahlah ia dengan Laban maka
jawab Yakub serta berkata kepada
Laban: "Apakah salah hamba dan
apakah dosa hamba sehingga bapaku
mengejar hamba dengan panas hati.
37Sedang bapaku meringi-ringi
(diraba-raba) perkakas hamba apakah
yang telah bapaku dapat dari pada
segala perkakas rumah bapa sendiri
letakkanlah dia di sini di hadapan segala
saudara hamba dan saudara bapa biar
dibicarakannya antara kita kedua.
38Maka telah dua puluh tahun ini
lamanya hamba bersama-sama dengan
bapaku bahwa domba bapaku yang
betina dan kambing betina tiada gugur
anaknya dan domba bapaku yang betina
dan kambing betina tiada gugur anaknya
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dan domba kambing yang jantan tiada
pernah hamba makan.
39Maka yang cacat tiada hamba bawa
kepada bapaku melainkan hambalah
yang ganti ruginya dan yang mana
kecurian pada siang hari dan kecurian
pada malam hari pada tangan hamba
juga yang kutuntut dia.
40Maka demikianlah hal hamba yaitu
pada siang hari terkena panas dan pada
malam sejuk sehingga tidurpun hilanglah
dari pada mata hamba.
41Maka sekarangpun dua puluh tahun
lamanya hamba dalam rumah bapaku
yaitu empat belas tahun lamanya
hamba menjadi hamba kepada bapaku
karena kedua anak bapaku dan enam
tahun karena kambing domba bapaku
maka sampai sepuluh kali bapaku telah
mengubahkan upah hamba.
42 Jikalau kiranya Tuhan bapa hamba
yaitu Tuhan Abraham dan yang ditakuti
oleh Ishak itu tiada menyertai hamba
niscaya sekarang bapaku melepaskan
hamba pergi dengan hampa tangan
maka telah ditilik Allah akan kesusahan
hamba dan akan kelelahan tangan
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hamba ini maka Ialah yang telah
menegurkan bapaku malam tadi."
43Maka jawab Laban serta berkata
kepada Yakub: "Bahwa kedua anak
perempuan ini anakku dan segala
kanak-kanak ini cucuku dan segala
binatang inipun binatangku dan
segala sesuatu yang engkau lihat
ini akulah yang empunya dia tetapi
pada hari ini hendak kupengapakan
kedua anakku yang perempuan ini
yaitu segala anak-anaknya yang telah
diperanakkannya.
44Sekarangpun marilah kita membuat
suatu perjanjian antara aku dengan
dikau maka hendaklah yaitu menjadi
suatu kesaksian antara kita kedua."
45Maka diambil oleh Yakub sebuah batu
lalu didirikannya menjadi suatu tiang.
46Maka kata Yakub kepada saudara-
saudaranya: "Himpunkanlah beberapa
batu." Maka diambil oleh orang-orang itu
beberapa batu lalu ditimbunkannya serta
makanlah di sana di atas timbunan batu
itu.
47Maka dinamai oleh Laban akan dia
Yegar-Sahaduta tetapi Yakub menamai
akan dia Galed.



Kejadian 31.48–53 159
48Maka kata Laban: "Bahwa pada hari
ini timbunan batu inilah menjadi saksi
antaraku dengan dikau." Maka sebab itu
dinamainya Galed,
49dan Mizpa pula, katanya: "Biarlah
kiranya Allah menunggui antaraku
dengan dikau setelah kita bercerai
seorang dengan seorang.
50 Jikalau kiranya engkau
menganiayakan anak-anakku dan
engkau beristrikan yang lain dari pada
kedua anakku itu sungguhpun seorang
tiada serta tetapi ingatlah bahwa Allah
juga akan menjadi saksi antaraku
dengan dikau."
51Dan lagi kata Laban kepada Yakub:
"Lihatlah akan timbunan batu ini dan
lihatlah tiang batu ini yang telah didirikan
antaraku dengan dikau.
52Maka timbunan batu ini menjadi
saksi dan tiang batu ini pun menjadi
saksi bahwa aku ini tiada akan melalui
timbunan ini hendak datang kepadamu
dan engkau pun tiada akan melalui
timbunan dan tiang batu ini datang
kepadaku akan membuat bencian.
53Bahwa Tuhan Abraham dan Tuhan
Nahor yaitu Tuhan bapa keduanya itu
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ialah menjadi hakim antara kita." Lalu
bersumpahlah Yakub demi Allah yang
ditakuti oleh bapanya Ishak.
54Maka dikurbankanlah oleh Yakub
suatu kurban di atas gunung itu dan
dipanggilnya segala saudaranya makan
roti maka sekaliannyapun makanlah lalu
bermalam di atas gunung itu.
55Maka bangunlah Laban pagi-pagi
hari diciumnya anak cucunya laki-laki
dan perempuan serta diberkatinya akan
dia lalu Labanpun berjalanlah pulang ke
tempatnya.

32
1Maka Yakubpun langsung
berjalan lalu bertemulah dengan

dia beberapa malaikat Allah.
2Demi dilihat Yakub segala malaikat
itu maka katanya: "Bahwa inilah bala
tentara Allah." Maka dinamainya akan
tempat itu Mahanaim.
3Maka oleh Yakub disuruhkannya
beberapa utusan kepada abangnya,
Esau, berjalan dahulu ke tanah Seir yaitu
padang Edom.
4Maka dipesannya kepadanya serta
berkata: "Katakanlah demikian kepada
tuanku Esau itu: Bahwa sembah
hambamu Yakub: Demikian saya telah
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menumpang pada Laban dan saya
tinggal sertanya sampai sekarang ini.
5Maka adalah pada saya beberapa
lembu dan keledai dan kambing domba
dan beberapa hamba laki-laki dan
perempuan maka inilah saya suruhkan
memberitahu kepada tuan supaya saya
beroleh kasihan pada pemandangan
tuan."
6Maka utusan itupun kembalilah
kepada Yakub katanya: "Bahwa kami
telah berjumpa dengan abangmu, Esau
itu, maka iapun datang mendapatkan
dikau dan adalah empat ratus orang
laki-laki sertanya."
7Maka takutlah Yakub terlalu sangat
hingga sesaklah ia maka dibaginya
segala orang yang sertanya itu dan
segala kambing dan lembu dan untapun
menjadi dua pasukan.
8Maka katanya: "Jikalau kiranya Esau
mendatangi salah satu pasukan serta
dialahkan maka terlepaslah pasukan
yang lain itu."
9Maka sembah Yakub: "Ya Allah Tuhan
nenekku Abraham, ya Tuhan bapaku
Ishak yang telah berfirman kepadaku
demikian: Pulanglah engkau ke tanah
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sendiri dan kepada kaum keluargamu
maka Aku akan berbuat baik akan dikau
10bahwa aku ini tiada patut beroleh
sedikitpun dari pada segala pengasihan
dan setia yang telah Engkau lakukan
akan hamba-Mu ini karena aku telah
menyeberang sungai Yordan dengan
membawa tongkat juga maka sekarang
aku telah menjadi dua pasukan.
11Lepaskan kiranya aku dari pada
tangan abangku yaitu dari pada tangan
Esau karena aku takut akan dia kalau-
kalau ia akan datang menyerang aku
serta anak istriku.
12Maka Engkau telah berfirman
demikian: Sesungguhnya Aku hendak
berbuat baik akan dikau dan menjadikan
benihmu seperti gersik di tepi laut yang
tiada terkira-kira banyaknya."
13Maka Yakubpun bermalamlah di sana.
Maka diambilnyalah dari pada barang
yang telah dapat ke tangannya akan
hadiah bagi abangnya Esau,
14yaitu kambing betina dua ratus ekor
dan kambing jantan dua puluh ekor dan
domba betina dua ratus ekor dan domba
jantan dua puluh ekor
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15dan unta betina tiga puluh unta serta
dengan anak-anaknya yang menyusu
dan lembu betina empat puluh ekor dan
lembu jantan sepuluh ekor dan keledai
betina dua puluh ekor dengan anak
keledai sepuluh ekor.
16Maka sekaliannya itu diserahkan ke
tangan hamba-hambanya sekawan-
sekawan berasing-asing, lalu kata Yakub
kepada segala hambanya: "Dahululah
kamu ke hadapanku dan hendaklah
tiap-tiap sekawan binatang itu diberi
berjarak."
17Maka dipesaninya kepada hambanya
yang terdahulu itu katanya: "Apabila
engkau berjumpa dengan abangku,
Esau, juga ditanyanya kepadamu
katanya: Engkau hamba siapa dan
engkau hendak kemana dan segala
yang di hadapanmu ini siapakah yang
empunya dia? --
18hendaklah engkau jawab: Bahwa
hamba tuan itu Yakub yang empunya dia
yaitu suatu hadiah yang dikirimkannya
kepada tuan hamba Esau ini dan ia pun
adalah di belakang kami."
19Maka demikian juga pesannya
kepada yang kedua dan yang ketiga dan
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kepada segala yang berjalan mengikuti
segala kawan binatang itu katanya:
"Demikianlah hendak kamu katakan
kepada Esau apabila kamu berjumpa
dengan dia.
20Hendaklah kamu katakan: Lagipula
hamba tuan itu Yakub ada di belakang."
Karena kata Yakub: "Aku hendak
melembutkan hatinya dengan hadiah
yang dihantarkan terdahulu ini kemudian
barulah aku akan melihat mukanya
barangkali mau ia menerima aku."
21Maka demikianlah hadiah itu
dahulu ke hadapan Yakub maka iapun
bermalamlah di situ beserta dengan
pasukannya.
22Tetapi bangunlah ia pada malam itu
juga diambilnya akan kedua istrinya
dan kedua hambanya perempuan dan
kesebelas anaknya lalu menyeberang
sungai Yabok.
23Maka sekalian itu dibawanya ke
seberang sungai itu dan segala yang ada
kepadanya itupun dibawanya juga.
24Maka Yakubpun tertinggallah seorang
diri. Maka datanglah seorang laki-laki
bergumul dengan dia sampai terbit fajar.
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25Maka apabila dilihat laki-laki itu akan
hal dirinya tiada dapat mengalahkan
Yakub maka dipalunya pangkal paha
Yakub maka pangkal paha Yakubpun
terpelocoklah dalam ia bergumul dengan
dia itu.
26Maka katanya: "Biarlah aku pergi
karena sudah terbit fajar." Maka kata
Yakub: "Tiadalah aku beri engkau pergi
jikalau sebelum engkau memberkati
aku."
27Maka katanya kepadanya: "Apakah
namamu?" Maka jawabnya: "Yakub."
28Maka kata orang itu: "Tiada lagi
disebut namamu Yakub melainkan Israel,
karena engkau sudah berlawan dengan
Allah dan dengan manusia dan engkau
sudah menang."
29Maka bertanyalah Yakub katanya:
"Katakanlah kiranya namamu
pun." Maka jawabnya: "Mengapa
engkau bertanyakan namaku?" Maka
diberkatinya akan dia di sana.
30Maka dinamai oleh Yakub akan
tempat itu Pniel, karena katanya: "Aku
sudah melihat Allah bertentangan muka
nyawaku terpeliharalah."
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31Maka mataharipun terbitlah tatkala
Yakub melalui Pniel itu maka iapun
timpanglah pahanya.
32Sebab itu sampai pada hari ini tiada
dimakan oleh bani Israel akan urat
besar yang pada paha binatang sebab
dipalu-Nya pangkal paha Yakub pada
urat besar itu.

33
1Maka Yakubpun mengangkat
matanya lalu dilihat bahwa

adalah Esau itu datang dan empat
ratus orang laki-laki pun sertanya
maka dibagikannya oleh Yakub segala
anak-anaknya itu kepada Lea dan
kepada Rahel dan kepada kedua hamba
perempuan itu.
2Maka ditaruhnya akan kedua hamba
perempuan dengan anak-anaknya itu
dan kemudian sekali Rahel dengan Yusuf.
3Maka ia sendiripun berjalanlah ke
hadapannya lalu sujud ke bumi tujuh kali
sehingga hampirlah ia kepada abangnya.
4Maka berlarilah Esau datang
mendapatkan dia lalu didekapnya
akan dia dan dipeluknya lehernya
serta diciumnya akan dia maka
bertangis-tangis setelah keduanya.
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5Maka Esaupun mengangkat matanya
dilihatnya segala perempuan dan anak-
anaknya itu lalu katanya: "Siapakah
orang-orang ini yang sertamu?" Maka
jawab Yakub: "Inilah anak-anak yang
telah dikaruniakan Allah kepada hamba
tuan."
6Setelah itu maka kedua hamba
perempuan itu hampirlah serta dengan
anak-anaknya lalu [[HILANG]]
7 [[HILANG]] menundukkan dirinya ke
hadapan Yusuf dan Rahel pun hampirlah
serta menundukkan dirinya.
8Maka kata Esau: "Apakah kehendak
segenap pasukan yang telah aku
bentuk tadi?" Maka jawab Yakub:
"Supaya hamba beroleh kasihan pada
pemandangan tuan hamba."
9Maka kata Esau: "Hai adikku, adalah
cukup padaku maka barang yang ada
padamu itu biar tetap juga padamu."
10Maka jawab Yakub: "Janganlah
kiranya demikian maka juga sekiranya
hamba sudah beroleh kasihan dari
pada tuan ambillah hadiah ini dari pada
tangan hamba karena hamba sudah
melihat muka tuan serasa melihat muka
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Allah serta tuan pun berkenan akan
hamba.
11Terimalah kiranya persembahan
hamba yang telah dihantarkan kepada
tuan karena hamba sudah beroleh kasih
karunia Allah dan adalah cukup pada
hamba." Dipintanya juga akan dia lalu
diterimanya.
12Maka kata Esau: "Baiklah kita
berangkat lalu berjalan biar aku berjalan
di hadapanmu."
13Tetapi kata Yakub kepadanya:
"Maklumlah tuan bahwa kanak-kanak
ini lagi lemah dan lagi segala kambing
dan lembu yang serta hamba itu
pun menyusui anaknya dan jikalau
dibangatkan (dihalaukan) orang akan
dia dalam sehari juga niscaya segala
kambing itu akan mati kelak.
14Hendaklah kiranya tuan berjalan
dahulu dari pada hamba tuan maka
hamba akan beransur perlahan-lahan
seperti jalan segala binatang yang
di hadapan hamba dan seperti jalan
kanak-kanak itu sehingga sampailah
hamba kepada tuan ke Seir."
15Maka kata Esau: "Biarlah sekarang
aku tinggalkan padamu beberapa dari
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pada segala orang yang sertaku." Maka
jawab Yakub: "Apakah gunanya biarlah
kiranya hamba beroleh kasihan dari
pada tuan."
16Maka pulanglah Esau pada hari itu
juga menuju jalan ke Seir.
17Maka Yakubpun berjalanlah ke Sukot
lalu dibangunkannya sebuah rumah
bagi dirinya dan beberapa kandang
bagi segala binatang maka sebab itulah
dinamai orang akan tempat itu Sukot.
18Maka sampailah Yakub dengan
sejahteranya ke negri Sikhem yang di
tanah Kanaan pada masa ia datang dari
Padan-Aram dan didirikannya kemahnya
bertentangan dengan negri itu.
19Maka dibelinya sekeping tanah
tempat yang didirikannya kemahnya
itu dari pada segala bani Hemor, bapa
Sikhem, dengan harga seratus keping
perak.
20Maka di situlah didirikannya suatu
tempat kurban dan dinamainya akan
dia: "Il ilah Israel."

34
1Maka Dina, anak perempuan Lea
yang diperanakkannya bagi Yakub

itu, keluarlah hendak melihat segala
anak perempuan di tanah itu.
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2Maka terlihatlah oleh Sikhem bin
Hemor, orang Hewi, raja tanah itu, akan
dia maka diambilnya lalu bersetubuh
dengan dia menggagahi dia.
3Maka hatinyapun lekatlah pada Dina,
anak Yakub itu, dikasihinya akan anak
perempuan itu maka iapun melembutkan
hati anak perempuan itu.
4Maka kata Sikhem kepada bapanya,
Hamor, demikian: "Ambilkanlah akan
anak perempuan ini akan istriku."
5Maka kedengaranlah kabar kepada
Yakub mengatakan Sikhem telah
mencabuli anaknya, Dina itu, tetapi
segala anaknya laki-laki ada di padang
serta dengan segala binatang maka
Yakubpun berdiam diri sehingga
anak-anaknya datang.
6Maka keluarlah Hemor, bapa Sikhem
itu, mendapatkan Yakub hendak bertutur
dengan dia.
7Maka apabila didengar oleh segala
anak Yakub akan hal itu maka iapun
datanglah dari padang maka susahlah
hati segala orang itu serta terlalu sangat
marahnya sebab Sikhem telah membuat
suatu perkara bodoh dalam Israel yaitu
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dicabulinya anak Yakub yang sekali-kali
tiada patut diperbuatnya.
8Maka bertuturlah Hemor dengan
sekaliannya itu katanya: "Bahwa hati
anak hamba Sikhem itu telah lekatlah
akan anak tuan hamba berikanlah
kiranya dia akan istrinya.
9Dan hendaklah kiranya kita berbisan-
bisanan yaitu berikanlah anak-anak
tuan hamba yang perempuan kepada
kami dan ambillah anak-anak kami yang
perempuan akan istri tuan-tuan.
10Dan hendaklah kiranya tuan-tuan
duduk dengan kami maka tanah ini
adalah di hadapan tuan-tuan biarlah
tuan-tuan duduk berniaga dan mendapat
beberapa perempuan di sini."
11Dan lagi kata Sikhem kepada bapak
anak perempuan itu dan pada segala
saudaranya: "Biarlah kiranya hamba
beroleh kasihan dari pada tuan-tuan
maka barang sesuatu yang tuan-tuan
katakan kelak hamba beri.
12Pintalah dari pada hamba beberapa
banyak isi kahwin dan hadiah pun hamba
akan memberikan dia seperti ke hadapan
tuan-tuan hanya berikanlah hamba anak
perempuan itu akan istri."
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13Maka jawab segala anak Yakub
kepada Sikhem dan bapanya, Hemor,
serta berkata dengan tipu daya sebab
telah dicabuli Sikhem akan Dina, saudara
orang-orang itu.
14Lalu katanya kepada keduanya:
"Tiada boleh kami buat perkara yang
demikian yaitu memberikan saudara
kami kepada laki-laki yang tiada
bersunat karena yaitulah suatu kecelaan
atas kami.
15Hanya dengan demikian ini saja
bolehlah kami memperkenankan
tuan-tuan yaitu jikalau tuan-tuan
menjadi sama seperti kami sehingga
segala laki-laki di antara tuan-tuan itu
disunatkan.
16Barulah boleh kami memberikan
anak-anak perempuan kami kepada
tuan-tuan dan anak perempuan tuan-
tuan pun kami ambil akan diri kami dan
kami pun akan duduk dengan tuan-tuan
sehingga kita menjadi sebangsa.
17Tetapi jikalau tiada tuan-tuan
menurut akan kata kami dalam perkara
bersunat itu tak dapat tiada kami ambil
akan anak perempuan itu lalu pergi."
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18Maka segala perkataannya itu
berkenanlah kepada Hemor dan kepada
Sikhem bin Hemor itu.
19Maka orang muda itupun
mengerjakanlah perkara itu dengan
tiada lengah (bertangguh) lagi karena
sukalah ia akan anak Yakub itu dan lagi
ialah seorang yang mulia terlebih dari
pada segala orang isi rumah bapanya.
20Maka datanglah Hemor dan anaknya,
Sikhem itu, ke pintu pagarnya lalu
bertutur dengan segala laki-laki negri itu
katanya:
21 "Bahwa segala orang ini
bersahabatlah dengan kita sebab
itu biarlah ia duduk di tanah ini dan
berniaga di dalamnya karena tengoklah
tanah ini cukup luas baginya maka
anak-anaknya perempuan biar kita ambil
akan istri kita dan anak perempuan kita
biar kita beri kepadanya.
22Tetapi dengan demikian ini saja
orang-orang itu mau memperkenankan
kita dan duduk dengan kita akan menjadi
sebangsa yaitu jikalau segala orang
laki-laki di antara kita disunatkan seperti
ia pun bersunat adanya.
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23Bukankah kelak segala kambingnya
dan segala harta bendanya dan segala
binatangnya pun menjadi kita punya
hanya biarlah kita menurut kehendaknya
maka sekaliannya akan duduk dengan
kita."
24Maka didengarlah oleh segala orang
yang keluar dari pada pintu negri itu
akan kata Hemor dan anaknya Sikhem
lalu masing-masing orang laki-lakipun
disunatkanlah yaitu segala orang yang
keluar dari pintu negri itu.
25Maka ada selang tiga hari tatkala
sekaliannya lagi sakit maka kedua
anak Yakub yaitu Simeon dan Lewi,
saudara Dina itu, mengambillah pedang
masing-masing lalu mendatangi negri
itu dengan aman serta dibunuhnyalah
segala orang laki-laki itu.
26Maka Hemor dan anaknya, Sikhem
itupun, dibunuhnya dengan mata pedang
dan diambilnyalah Dina dari dalam
rumah Sikhem lalu keluar.
27Maka anak-anak Yakub itupun
membaliki segala orang yang telah
dibunuhnya itu serta dirampasnya negri
itu sebab saudaranya telah dicabuli
orang-orang.
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28Maka segala kambingnya dan
lembunya dan keledainya dan barang
yang ada dalam negri itu dan barang
yang ada di padang itupun diambilnya
29dan segala hartanya dan segala
anak istrinya pun ditawaninya dan
dirampasnya yaitu segala sesuatu yang
ada dalam rumahnya.
30Maka kata Yakub kepada Simeon dan
Lewi: "Bahwa kamu telah mengacaukan
aku dan membusukkan namaku di
antara segala orang isi tanah ini yaitu
di antara orang Kanaan dan di antara
orang Feris dan dari sebab kita ini orang
yang sedikit saja maka sekaliannya
akan berhimpun melawan kita dan
mengalahkan kita lalu kita akan binasa
kelak yaitu aku serta dengan segala isi
rumahku pun."
31Maka jawab keduanya itu: "Patutkah
saudara kami dilakukan seperti
perempuan sundal."

35
1Maka firman Allah kepada Yakub:
"Bangunlah engkau pergi ke Betel

lalu duduk di sana dan perbuatlah di
sana suatu tempat kurban bagi Allah
yang telah kelihatan kepadamu tatkala
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engkau lari dari hadapan abangmu
Esau."
2Lalu kata Yakub kepada orang-orang
isi rumahnya dan kepada segala orang
yang sertanya: "Buangkanlah segala
berhala orang asing yang ada diantara
kamu dan sucikanlah dirimu dan
tukarkanlah segala pakaianmu.
3Marilah kita bangun pergi ke Betel
maka aku hendak membuat suatu
tempat kurban di sana bagi Allah yang
telah memberi jawab kepadaku pada
masa kesusahanku dan yang menyertai
akan daku pada jalan yang telah kujalani
itu."
4Maka sekaliannyapun memberikanlah
kepada Yakub segala berhala orang
asing yang ada kepadanya dan segala
anting-anting yang ada pada telinganya
maka oleh Yakub disembunyikanlah
sekalian itu di bawah pohon beringin
yang dekat negri Sikhem itu.
5Lalu sekaliannyapun berjalanlah maka
berlakulah suatu ketakutan yang besar
atas segala negri yang keliling orang-
orang itu sehingga tiada dikejarnya akan
anak-anak Yakub.
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6Maka dengan hal yang demikian
sampailah Yakub ke Lus yang di tanah
Kanaan yakni Betel yaitu Yakub sendiri
dengan segala orang yang sertanya.
7Maka dibangunkannyalah di situ suatu
tempat kurban dan dinamainya tempat
itu El-Betel, karena di sana Allah telah
menyatakan diri kepada Yakub tatkala ia
lari dari hadapan abangnya.
8Maka pengasuh Ribka yang bernama
Debora itupun matilah lalu dikuburkan
di bawah Betel di bawah pohon beringin
maka dinamainya akan pohon itu Alon
Bakut (jati penangisan).
9Maka kelihatanlah Allah kepada Yakub
pula kemudian dari pada datangnya dari
Padan-Aram maka diberkatinyalah akan
dia.
10Maka firman Allah kepadanya:
"Adapun namamu Yakub tetapi tiada lagi
engkau akan dinamai Yakub melainkan
namamu akan disebut Israel." Maka
dinamai-Nya akan dia Israel.
11Lalu firman Allah kepadanya: "Bahwa
Aku inilah Allah Yang Mahakuasa,
hendaklah engkau biak dan bertambah-
tambah maka akan jadi kelak dari
padamu suatu bangsa dan suatu
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perhimpunan beberapa bangsa dan
raja-raja pun akan terbit dari pada
sulbimu.
12Maka tanah ini yang telah
Kukaruniakan kepada Abraham
dan Ishak itu akan Kukaruniakan
kepadamu pun dan kepada benihmu
yang kemudian dari padamu akan
Kukaruniakan tanah ini."
13Lalu naiklah Allah dari pada Yakub
dari tempat Ia berfirman kepadanya.
14Maka oleh Yakub didirikanlah suatu
tiang di tempat Tuhan berfirman
kepadanya yaitu suatu tiang batu
dan dicurahkannya ke atasnya
suatu persembahan minuman serta
dituangkannyalah minyak ke atasnya.
15Maka dinamai Yakub akan tempat
Allah berfirman kepadanya itu Betel.
16Maka berjalanlah sekaliannya dari
Betel maka adalah kira-kira sedikit
jalan lagi akan sampai ke Efrata maka
Rahelpun beranaklah terlalu payah ia
beranak itu.
17Maka dalam ia terlalu payah beranak
itu kata bidan kepadanya: "Janganlah
engkau takut karena sekarang engkau
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akan beroleh seorang anak laki-laki
pula."
18Maka apabila hendak putus nyawanya
karena matilah juga Rahel itu dinamainya
akan kanak-kanak itu Ben-Oni tetapi
bapanya menamai akan dia Benyamin.
19Demikianlah peri kematian Rahel lalu
dikuburkan oranglah akan dia pada jalan
ke Efrata yaitu Betlehem.
20Maka didirikanlah oleh Yakub suatu
tiang atas kuburan yaitulah nisan
kuburan Rahel sampai pada hari ini.
21Maka berangkatlah Israel lalu
didirikanlah kemahnya di sebelah sana
Migdal-Eder.
22Maka jadilah tatkala Israel duduk
di tanah itu bahwa Ruben pergi
berseketiduran dengan Bilha, gundik
bapanya, maka kedengaranlah kabarnya
kepada Israel. (35-22b) Adapun bilangan
segala anak Yakub itu dua belas orang
banyaknya.
23Maka segala anak Lea yaitulah
Ruben, anak sulung Yakub, kemudian
Simeon dan Lewi dan Yehuda dan
Isakhar dan Zebulon.
24Adapun anak-anak Rahel itulah Yusuf
dan Benyamin.
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25Maka anak-anak Bilha, hamba Rahel,
ia itulah Dan dan Naftali.
26Dan anak-anak Zilpa, hamba Lea,
ia itulah Gad dan Asyer. Maka sekalian
itulah anak-anak Yakub yang telah
diperanakkan baginya di Padan-Aram.
27Maka Yakubpun sampailah kepada
bapanya, Ishak, di Mamre di Kiryat-Arba
yaitu Hebron tempat Abraham dan Ishak
telah menumpang di situ.
28Maka adalah umur Ishak seratus
delapan puluh tahun.
29Maka putuslah nyawa Ishak lalu
matilah ia dan iapun dihimpunkan
dengan kaumnya dalam tua lagi cukup
umur lalu ia dikuburkan oleh kedua
anaknya Esau dan Yakub itu.

36
1Maka itulah keturunan Esau
yang bergelar Edom.

2Maka Esaupun beristrikan anak-anak
orang Kanaan yaitu Ada binti Elon, orang
Het, dan Oholibama binti Zibeon, orang
Hewi.
3Dan Basmat binti Ismael, adik
Nebayot.
4Maka Ada itu memperanakkanlah
bagi Esau, Elifas dan Basmat
memperanakkanlah Rehuel.
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5Dan Oholibama memperanakkanlah
Yeusy dan Yaelam dan Korah maka
sekalian itulah anak-anak Esau yang
telah diperanakkan baginya di tanah
Kanaan.
6Maka diambil Esau segala istrinya
dan segala anak-anaknya laki-laki
dan perempuan dan segala orang isi
rumahnya dan lembu kambingnya dan
segala binatang dan segala harta benda
yang telah diperolehnya di tanah Kanaan
lalu pergilah ia kepada suatu tanah yang
jauh dari pada adiknya, Yakub.
7Karena harta benda kedua bersaudara
itu terlalu banyak sehingga tiada boleh
keduanya duduk bersama-sama dan
tanah tempat keduanya menumpang itu
tiada termuat akan keduanya oleh sebab
segala binatangnya.
8Maka Esaupun duduklah di gunung
Seir maka Esau itulah Edom.
9Maka inilah segala keturunan Esau,
bapa segala orang Edom, di gunung Seir
10dan inilah nama-nama segala anak
Esau yaitu Elifas, anak Ada istri Esau;
dan Rehuel, anak Basmat istri Esau.
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11Adapun anak-anak Elifas yaitu Teman
dan Omar dan Zefo dan Gaetam dan
Kenas.
12Maka Timna itulah istri Esau itu.
13Maka inilah anak-anak Rehuel yaitu
Nahat dan Zerah dan Syama dan Miza
maka sekalian itulah anak-anak Basmat
istri Esau itu.
14Maka inilah anak-anak Oholibama
binti Ana binti Zibeon yaitu istri Esau
maka ialah memperanakkan bagi Esau
itu Yeusy dan Yaelam dan Korah.
15Bahwa inilah segala penghulu (amir)
dari pada anak-anak Esau itu yaitu
anak-anak Elifas anak Esau yang sulung
yaitu penghulu Teman dan penghulu
Omar dan penghulu Zefo dan penghulu
Kenas.
16Dan penghulu Korah dan penghulu
Gaetam dan penghulu Amalek maka
sekalian inilah penghulu-penghulu
anak-anak Elifas di tanah Edom maka
yaitulah anak-anak Ada.
17Adapun inilah anak-anak Rehuel
bin Esau itu yaitu penghulu Nahat dan
penghulu Zerah dan penghulu Syama
dan penghulu Miza maka sekalian inilah
penghulu-penghulu anak-anak Rehuel di



Kejadian 36.18–24 183

tanah Edom maka yaitulah anak-anak
Basmat istri Esau itu.
18Maka inilah anak-anak Oholibama
istri Esau yaitu penghulu Yeusy dan
penghulu Yaelam dan penghulu Korah
maka sekalian inilah penghulu-penghulu
anak Oholibama binti Ana istri Esau itu.
19Maka sekalian inilah anak-anak Esau
yaitu Edom dan inilah penghulunya.
20Bahwa inilah anak-anak Seir, orang
Hori, yang menduduki tanah itu yaitu
Lotan dan Syobal dan Zibeon dan Ana.
21Dan Disyon dan Ezer dan Disyan
maka sekalian inilah penghulu orang
Hori yaitu anak-anak Seir di tanah Edom.
22Adapun anak-anak Lotan itu Hori dan
Heman dan saudara perempuan Lotan
yaitu Timna.
23Maka inilah anak-anak Syobal yaitu
Alwan dan Manahat dan Ebal dan Syefo
dan Onam.
24Maka inilah anak-anak Zibeon yaitu
Aya dan Ana adapun Ana itulah yang
telah mendapat mata air panas di tanah
belantara pada masa digembalakannya
segala keledai bapanya, Zibeon.
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25Maka inilah anak-anak Ana yaitu
Disyon dan Oholibama itulah anak
perempuan Ana.
26Maka inilah anak-anak Disyon yaitu
Hemdan dan Esyban dan Yitran dan
Keran.
27Maka inilah anak-anak Ezer yaitu
Bilhan dan Zaawan dan Akan.
28Maka inilah anak-anak Disyan yaitu
Us dan Aran.
29Adapun inilah penghulu-penghulu
orang Hori yaitu penghulu Lotan dan
penghulu Syobal dan penghulu Zibeon
dan penghulu Ana.
30Dan penghulu Disyon dan penghulu
Ezer dan penghulu Disyan maka sekalian
inilah penghulu-penghulu orang Hori
menurut penghulunya di tanah Seir.
31Bahwa inilah raja-raja yang telah
berkerajaan di tanah Edom dahulu dari
pada seorang jugapun menjadi raja bani
Israel.
32Adapun yang berkerajaan di tanah
Edom yaitu Bela bin Beor dan nama
negrinya Dinhaba.
33Maka Belapun matilah dan yang
berkerajaan menggantikan dia Yobab bin
Zerah dari Bozra.



Kejadian 36.34–40 185
34Maka Yobabpun matilah dan yang
berkerajaan menggantikan dia Husyam
dari tanah orang Teman.
35Maka Husyampun matilah dan yang
berkerajaan menggantikan dia Hadad
bin Bedad yang mengalahkan Midian di
padang Moab maka nama negrinya Awit.
36Maka Hadadpun matilah dan yang
berkerajaan menggantikan dia Samla
dari Masreka.
37Maka Samlapun matilah dan yang
berkerajaan menggantikan dia Saul dari
Rehobot di tepi sungai.
38Maka Saulpun matilah dan yang
berkerajaan menggantikan dia Baal-
Hanan bin Akhbor.
39Maka Baal-Hananpun matilah dan
yang berkerajaan menggantikan dia
Hadar maka nama negrinya Pahu nama
istrinya Mehetabeel binti Matred binti
Mezahab.
40Adapun inilah nama-nama segala
penghulu yang asalnya dari pada
Esau menurut kaumnya dan menurut
tempatnya masing-masing dengan
namanya yaitu penghulu Timna dan
penghulu Alwa dan penghulu Yetet.
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41Dan penghulu Oholibama dan
penghulu Ela dan penghulu Pinon.
42Dan penghulu Kenas dan penghulu
Teman dan penghulu Mibzar.
43Dan penghulu Magdiel dan
penghulu Iram maka sekalian inilah
penghulu Edom menurut segala
tempat kedudukannya di tanah yang
diperolehnya maka ialah Esau, bapa
orang Edom itu.

37
1Maka Yakubpun duduklah di
tanah tempat bapanya telah

menumpang yaitu di tanah Kanaan.
2Bahwa inilah segala keturunan Yakub
maka Yusuf tatkala umur tujuh belas
tahun adalah ia menggembalakan
kawanan kambing serta dengan segala
saudaranya maka ialah seorang muda
bersama-sama dengan anak-anak Bilha
dan anak-anak Zilpa kedua istri bapanya
itu maka disampaikan Yusuf kepada
bapanya akan kabar yang jahat dari hal
saudara-saudaranya.
3Adapun kasih Israil akan Yusuf itu
telebih dari pada kasihnya akan segala
anaknya yang yang lain oleh karena
ialah anaknya yang jadi pada masa
tuanya maka diperbuatkannyalah akan
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dia sehelai jubah yang berbagai-bagai
warnanya.
4Maka dilihat oleh saudara-saudaranya
bahwa kasih bapanya akan Yusuf itu
terlebih dari pada kasihnya akan dirinya
sekalian lalu dibencinya akan dia tiada
mau berkata-kata baik dengan dia.
5Maka bermimpilah Yusuf lalu
mimpinya itu dikatakannya kepada
saudara-saudaranya maka makin
lebihlah pula dibencinya akan dia.
6Karena kata Yusuf kepadanya:
"Dengarlah olehmu akan mimpi yang
telah kumimpikan itu:
7Bahwa adalah rasanya kita di ladang
tengah mengikat gandum bergemal-
gemal maka berbangkitlah gemalanku
lalu berdiri maka gemalan kamu pun
datanglah berkeliling serta menundukkan
dirinya kepada gemalanku."
8Maka kata saudara-saudaranya
kepadanya: "Sungguhkah engkau akan
berkerajaan atas kami atau sungguhkah
engkau akan memerintahkan kami."
Maka makin lebih pula dibencinya akan
dia oleh sebab mimpinya dan oleh sebab
perkataannya itu.
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9Maka bermimpilah pula ia suatu mimpi
yang lain lalu itu pun dikatakannyalah
kepada saudara-saudaranya katanya:
"Aku telah bermimpi pula bahwa
matahari dan bulan serta sebelas
buah bintang menundukkan dirinya
kepadaku."
10Maka mimpi ini dikatakan Yusuf
kepada bapanya dan kepada segala
saudaranya maka dihardik oleh bapanya
akan dia serta berkata kepadanya:
"Apakah mimpi yang telah engkau
mimpikan ini maka sungguhkah aku
serta ibumu dan segala saudaramu akan
datang kelak menundukkan diri kami
kepadamu sampai ke bumi."
11Maka saudara-saudaranyapun
dengkilah akan dia tetapi bapanya
menyimpankan perkataan itu dalam
hatinya.
12Maka saudara-saudaranyapun
pergilah menggembalakan kawanan
kambing bapanya dekat Sikhem.
13Maka kata Israil kepada Yusuf:
"Bukankah saudara-saudaramu
menggembalakan kawan kambing dekat
Sikhem marilah engkau kusuruh pergi
kepadanya." Maka jawab Yusuf: "Saya."



Kejadian 37.14–18 189
14Maka kata Yakub kepada Yusuf:
"Pergilah engkau lihat akan hal saudara-
saudaramu adakah ia baik dan segala
kambing itupun baik lalu kembali
mengabarkan kepadaku." Demikianlah
disuruhkannya akan dia dari lembah
Hebron lalu sampailah ia ke Sikhem.
15Maka adalah seorang bertemu
dengan dia sedang mengembara di
padang lalu bertanyalah orang itu
kepadanya serta berkata: "Apakah
engkau cari?"
16Maka jawabnya: "Aku mencari
saudara-saudaraku katakanlah kiranya
kepadaku di manakah ia mengembalakan
kawanan kambingnya."
17Maka kata orang itu: "Sudah
undurlah ia dari sini karena aku dengar
orang-orang itu berkata: Mari kita pergi
ke Dotan." Maka Yusufpun pergilah
mengikuti saudara-saudaranya lalu
didapatinyalah akan dia di Dotan.
18Maka terlihatlah saudara-saudaranya
akan dari jauh dan sebelum lagi
hampirlah ia kepadanya maka
bermufakatlah sekaliannya hendak
membunuh dia.
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19Maka kata seorang kepada seorang:
"Tengoklah tukang mimpi ini datang.
20Sebab itu sekarang mari kita bunuh
dia lalu buangkan ke dalam salah satu
dari pada segala telaga ini kemudian kita
katakan kelak bahwa ia telah dimakan
oleh seekor binatang yang buas setelah
itu boleh kita lihat apakah akan jadi
kelak segala mimpinya itu."
21Maka didengar oleh Ruben akan hal
itu lalu dilepaskannya akan dia dari
pada tangan sekaliannya serta berkata:
"Jangan kita ambil nyawanya."
22Dan lagi kata Ruben kepada
sekaliannya: "Janganlah kamu
tumpahkan darahnya melainkan
buangkanlah dia ke dalam telaga
belantara ini dan jangan kamu naikkan
tangan ke atasnya." Maka sebabpun
hendak dilepaskannya dari pada tangan
saudara-saudaranya itu supaya dapat
dikembalikannya pula kepada bapanya.
23Maka serta sampailah Yusuf kepada
saudara-saudaranya lalu dikupaskannya
jubah Yusuf yaitu jubah yang berbagai-
bagai warnanya yang dipakainya
itu.
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24Maka Yusuf itu diambilnya
dibuangkannya ke dalam suatu
telaga maka telaga itu kering tiada berair
dalamnya.
25Lalu orang-orang itu duduk
hendak makan roti maka sekaliannya
mengangkat matanya dilihatnya ada
datang suatu kapilah orang Ismael dari
Gilead serta dengan untanya bermuat
rempah-rempah dan balsam (getah)
dan mur (kemenyan) hendak dibawa ke
Mesir.
26Maka kata Yehuda kepada saudara-
saudaranya: "Apakah untungnya
kita membunuh adik kita serta
menyembunyikan darahnya.
27Mari kita jualkan dia kepada orang
Ismael ini dan janganlah kita naikkan
tangan kita ke atasnya karena ialah
adik kita yang sedaging sedarah
dengan kita." Maka diturutlah oleh
saudara-saudaranya akan katanya.
28Maka saudagar-saudagar orang
Midian itupun lalulah maka saudara-
saudaranya menarik Yusuf baik dari
dalam telaga itu lalu dijualkannya Yusuf
kepada orang-orang Ismael itu dengan
harga dua puluh keping perak maka
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oleh orang-orang itu dibawanya Yusuf ke
Mesir.
29Maka kembalilah Ruben ke telaga itu
dilihatnya tiadalah Yusuf dalam telaga
itu lagi lalu dikoyakkannya pakaiannya
sendiri.
30Maka kembalilah ia kepada saudara-
saudaranya lalu katanya: "Budak itu
tiada ada lagi apalah halku ini kemana
aku hendak pergi."
31Maka sekaliannya mengambil jubah
Yusuf disembelihnyalah seekor kambing
jantan dicelupkannya jubah itu ke dalam
darah.
32Maka dikirimkannya jubah yang
berbagai-bagai warnanya itu disuruh
bawa kepada bapanya: "Serta ini kami
dapat boleh dikenal oleh bapa jubah
anak bapaku ini atau bukan."
33Maka dikenalnyalah akan dia
lalu katanya: "Yaini jubah anakku
ia telah dimakan seekor binatang
buas sungguhlah Yusuf itu sudah
dicarik-carikkannya."
34Maka dikoyakkan oleh Yakub akan
pakaiannya sendiri lalu dipakainya kain
karung pada pinggangnya diratapkannya
anaknya itu beberapa hari lamanya.
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35Maka berbangkitlah segala anak-
anaknya laki-laki dan perempuan hendak
menghiburkan dia tetapi tiadalah ia
mau dihiburkan maka katanya: "Karena
aku hendak turun kepada anakku
dengan ratapku sampai ke alam maut."
Demikianlah Yusuf itu ditangisi oleh
bapanya.
36Maka akan Yusuf itu dijual pula oleh
orang Midian itu di tanah Mesir kepada
Potifar, seorang pegawai Firaun dan
penghulu jawak (biduanda).

38
1Adapun pada masa itu
Yehudapun meninggalkan segala

saudaranya lalu singgah kepada seorang
orang Adulam yang bernama Hira.
2Maka terlihatlah di situ oleh Yehuda
seorang perempuan anak orang Kanaan
yang bernama Syua maka diambilnya
lalu bersetubuh dengan dia.
3Maka perempuan itupun
mengandunglah lalu beranak seorang
laki-laki dinamainya akan dia Er.
4Maka mengandung pula ia lalu
beranak seorang laki-laki dinamainya
akan dia Onan.
5Maka sekali lagi ia beranak seorang
laki-laki dinamainya akan dia Syela
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maka Yehudapun adalah di Kezib pada
masa diperanakkannya akan dia.
6Maka diambil oleh Yehuda seorang
perempuan akan istri Er, anaknya yang
sulung itu, nama perempuan itu Tamar.
7Maka Er, anak sulung Yehuda itu,
jahatlah adanya kepada pemandangan
Allah lalu dibinasakan Allah akan dia.
8Maka kata Yehuda kepada Onan:
"Hendaklah engkau berdampingan
dengan istri abangmu serta melakukan
pekerjaan ipar kepadanya supaya
menerbitkan benih bagi abangmu itu."
9Maka telah diketahui Onan bahwa
benih itu bukan bagi dirinya kelak maka
jadilah apabila ia bersetubuh dengan
istri abangnya ditumpahkannya ke tanah
supaya jangan diadakannya benih bagi
abangnya.
10Maka perbuatannya itu jahatlah
adanya kepada pemandangan Allah lalu
dibinasakannya pula akan dia.
11Maka kata Yehuda kepada
manantunya Tamar itu: "Tinggallah
engkau bujang di rumah bapamu
sehingga anakku Syela itu besarlah
kelak." Maka pada sangka Yahuda:
"Jangan ia pun mati seperti kedua
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abangnya itu." Maka Tamarpun pergilah
lalu duduk di rumah bapanya.
12Setelah beberapa hari antaranya
maka matilah anak Syua, istri Yehuda
itu. Setelah hiburlah hati Yehuda
maka pergilah ia kepada orang yang
menggunting bulu dombanya ke Timna
serta dengan sahabatnya, Hira, orang
Adulam itu.
13Maka kabarkan oranglah kepada
Tamar mengatakan: "Bahwa mertuamu
berjalan pergi ke Timna hendak
menggunting bulu dombanya."
14Maka ditanggalkanlah oleh
perempuan itu akan pakaian hal
jandanya ditudungnya dirinya dengan
kain tudung serta diselubungkannya
akan dirinya lalu duduklah ia di pintu
Enaim (mata air kembar) yang ada pada
jalan ke Timna karena telah dilihatnya
akan hal Syela itu sudah besar dan akan
dirinya tiada diberi kepadanya akan istri.
15Maka apabila dilihat oleh Yehuda akan
dia disangkanya seorang perempuan
sundal sebab ditudungkannya mukanya.
16Maka menyimpanglah ia kepada
perempuan itu pada jalan itu serta
berkata: "Marilah engkau biarlah aku
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bersetubuh dengan dikau." karena
tiada diketahuinya akan perempuan itu
menantunya. Maka jawab perempuan
itu: "Apakah yang hendak engkau beri
kepadaku supaya engkau bersetubuh
dengan aku."
17Maka katanya: "Nanti aku kirimkan
seekor anak kambing dari pada kawan
kambingku." Maka jawab perempuan
itu: "Maukah engkau memberi suatu .....
(petaruh) sehingga engkau kirimkan."
18Maka katanya: "Apakah .....
(petaruh) yang patut aku beri
kepadamu." Maka jawabnya: "Cipa
(cincin) meteraimu dengan talinya dan
tongkat yang ada pada tanganmu itu."
Maka diberikannyalah kepadanya lalu
iapun bersetubuhlah dengan dia. Maka
perempuan itupun hamillah olehnya.
19Maka berbangkitlah perempuan itu
lalu pergi maka ditanggalkannya kain
tudungnya dipakainya pakaian jandanya
pula.
20Maka dikirimkanlah oleh Yehuda anak
kambing itu dengan tangan sahabatnya
orang Adulam itu supaya diambilnya
.... (petaruh)nya dari pada tangan
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perempuan itu tetapi tiada bertemu
dengan dia.
21Kemudian bertanyalah ia kepada
orang-orang di tempat itu katanya:
"Di manakah perempuan sundal yang
telah duduk di tepi jalan dekat Enaim
itu?" Maka jawabnya: "Di sini tidak ada
perempuan sundal."
22Maka kembalilah ia kepada Yehuda
serta katanya: "Tiadalah aku bertemu
dengan dia dan lagi kata orang-orang
di tempat itu: Di sini tiada perempuan
sundal."
23Maka kata Yehuda: "Biar diambilnya
bagi dirinya asal jangan kita mendapat
malu yang telah olehmu bahwa aku
sudah mengirimkan anak kambing ini
dan engkaupun tiada bertemu dengan
dia."
24Maka ada kira-kira tiga bulan
kemudian dari pada itu dikabarkan
oranglah kepada Yehuda mengatakan
bahwa menantunya Tamar itu telah
berbuat zinah dan lagi ia ada
mengandung dengan zinahnya maka
kata Yehuda: "Bawalah kemari biar ia
dibakar."
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25Setelah dibawa orang keluar akan dia
maka oleh perempuan itu disuruhnya
orang mengatakan kepada mentuanya
(mertua): "Bahwa laki-laki yang
empunya harta ini oleh dia juga aku
mengandung." Maka kata perempuan
itu: "Periksalah kiranya siapakah yang
empunya cepa (cincin) materai dengan
talinya dan tongkat ini."
26Maka mengakulah Yehuda serta
katanya: "Bahwa perempuan ini terlebih
benar dari padaku oleh sebab tiada aku
berikan dia kepada anakku, Syela itu."
Maka tiada lagi Yehuda mengenal akan
dia.
27Maka jadilah apabila perempuan itu
hendak beranak adalah anak kembar
dalam rumahnya.
28Maka dalam ia beranak itu
seorangnya mengeluarkan tangannya
maka oleh bidan diambil sehelai benang
merah diikatkannya pada tangannya itu
katanya: "Inilah yang keluar dahulu."
29Maka jadilah apabila tangannya
itu ditariknya masuk pula maka
saudaranyapun keluarlah maka kata
bidan itu: "Bagaimanakah engkau
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merojolkan dirimu." Sebab itu dinamai
akan dia Peres.
30Kemudian keluarlah saudaranya yang
ada benang merah pada tangannya itu
lalu dinamai akan dia Zerah.

39
1Adapun Yusuf itu dibawa orang
turun ke Mesir dibeli pula akan

dia oleh Potifar seorang pegawai Firaun
dan penghulu jawak-jawak (biduanda)
yaitu orang Mesir juga dari pada tangan
orang Ismael yang telah membawa akan
dia turun ke sana.
2Maka Allahpun menyertai akan Yusuf
sehingga jadi ia seorang yang beruntung
baik maka diamlah ia dalam rumah
tuannya orang Mesir itu.
3Maka dilihat oleh tuannya akan hal
disertai Allah akan dia dan segala
sesuatu yang dibuatnya itu dihasilkan
Allah dalam tangannya.
4Maka Yusufpun beroleh kasihan di
hadapan tuannya serta ia melayani
tuannya maka Yusuf itu ditentukannya
memerintahkan rumahnya dan
segala sesuatu yang ada padanya
diserahkannya ke tangan Yusuf.
5Maka jadilah dari pada masa Yusuf
itu ditentukannya memerintahkan
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rumahnya dan segala sesuatu yang
ada padanya maka diberkati Allah akan
rumah orang Mesir itu karena sebab
Yusuf maka adalah berkat Allah atas
segala sesuatu yang ada padanya baik
dalam rumah baik di ladang.
6Maka segala sesuatu yang ada
padanya itu diserahkannyalah ke tangan
Yusuf sehingga tiada diketahuinya
barang yang ada padanya melainkan roti
yang dimakannya juga. Maka Yusuf itu
baik rupanya dan elok parasnya.
7Kemudian dari pada segala perkara
ini maka istri tuannya menaruh mata
kepada Yusuf lalu katanya: "Marilah
engkau seketiduran dengan aku."
8Tetapi engganlah Yusuf serta katanya
kepada istri tuannya: "Bahwa tuan tiada
mengetahui apa ada pada saya dalam
rumah dan segala sesuatu yang ada
padanya telah diserahkannya ke tangan
saya.
9Maka di dalam rumah ini seorangpun
tiada yang terbesar dari pada saya dan
satupun tiada diteguhkannya dari pada
saya melainkan enci juga sebab enci ini
istrinya bagaimana boleh saya berbuat
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kejahatan yang besar ini lagi berdosa
kepada Allah."
10Maka dalam ia berkata-kata kepada
Yusuf sehari-hari tiada juga didengarnya
akan dia pada hal berseketiduran dengan
dia atau menyertai dia.
11Maka pada suatu hari masuklah
Yusuf ke dalam rumah hendak membuat
pekerjaan maka dari pada segala orang
isi rumah itu tiada seorangpun sertanya
di sana.
12Maka dicapailah oleh perempuan itu
akan dia pada jubahnya serta berkata:
"Marilah engkau seketiduran dengan
aku." Maka oleh Yusuf ditanggalkan
jubahnya di tangan perempuan itu lalu
larilah ia keluar.
13Demi dilihat oleh perempuan itu akan
jubah Yusuf telah ditanggalkannya dalam
tangannya dan iapun sudah lari keluar.
14Maka dipanggilkannya segala orang
isi rumahnya lalu katanya kepada orang:
"Lihatlah bahwa telah dibawanya masuk
kepada kami seorang orang Ibrani
supaya berguru dengan kami maka
iapun masuklah hendak berseketiduran
dengan aku tetapi berteriaklah aku
dengan suara yang nyaring.
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15Serta didengarnya aku menyaringkan
suaraku sambil berteriak maka
ditanggalkannya jubahnya padaku lalu
lari ia keluar."
16Maka ditaruhlah oleh perempuan itu
akan jubah Yusuf itu pada sisinya sampai
tuannya pulang.
17Maka dikatakanlah kepadanya
segala perkataan itu demikian katanya:
"Adapun hamba Ibrani yang telah
engkau bawa masuk kepada kita ialah
telah datang kepadaku hendak berguru
dengan aku.
18Dan apabila aku menyaringkan
suaraku serta berteriak maka
ditanggalkannya jubahnya padaku
lalu larilah ia keluar."
19Setelah didengar oleh tuan Yusuf
akan segala perkataan istrinya yang
dikatakannya kepadanya itu katanya
demikianlah perbuatan hambamu akan
daku maka bernyalalah amarahnya.
20Maka oleh tuannya diambil akan
Yusuf lalu dimasukkannya ke dalam
penjara tempat segala orang yang
dipenjarakan oleh raja itu dibelenggukan
di sana maka Yusufpun terpenjarakan di
situ.



Kejadian 39.21–40.3 203
21Tetapi disertai Allah akan Yusuf dan
ditunjukkannya pengasihan kepadanya
dan diadakannya bahwa Yusuf mendapat
kasihan dari pada penghulu penjara itu.
22Maka oleh penghulu penjara itu
diserahkannya segala orang yang
terpenjara itu ke tangan Yusuf dan
segala pekerjaan di situ maka Yusuf juga
yang mengerjakan dia.
23Maka oleh penghulu penjara tiada
dihamburkan akan barang perkara
yang di bawah tangan Yusuf sebab
disertai Allah akan dia dan barang yang
diperbuatnya itupun dihasilkan Allah
adanya.

40
1Maka kemudian dari pada segala
perkara bersalahlah penjawat

minuman raja Mesir dan penjawat
santapannya pun kepada tuannya, raja
Mesir itu.
2Maka murkalah Firaun akan kedua
pegawainya yaitu akan penghulu
penjawat minuman dan akan penghulu
penjawat santapan itu
3Maka dimasukkannyalah keduanya
ke dalam penjara di rumah penghulu
jawak-jawak itu yaitu tempat Yusufpun
dipenjarakan.
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4Maka oleh penghulu jawak-jawak itu
disuruhnya Yusuf melihati keduanya
serta ia melayani keduanya maka adalah
keduanya itu dalam penjara beberapa
hari lamanya.
5Maka keduanya itu bermimpilah
masing-masing dengan mimpinya yaitu
pada satu malam juga dan mimpi
masing-masing itu ada tabirnya yaitu
penjawat minuman dan penjawat
santapan raja Mesir yang terbelenggu
dalam penjara itu.
6Maka pada pagi-pagi hari masuklah
Yusuf kepadanya dilihatnya keduanya
bersusah hati.
7Lalu bertanyalah Yusuf kepada kedua
pegawai Firaun yang sertanya dalam
penjara di rumah tuannya itu katanya:
"Mengapakah pada hari ini kurang baik
rupa mukamu?"
8Maka jawab keduanya kepadanya:
"Kami telah bermimpi dan seorangpun
tiada yang dapat mana'birkan dia."
Maka kata Yusuf kepadanya: "Bukankah
Allah yang empunya segala tabir (tabir)
ceritakanlah kiranya kepadaku."
9Maka oleh penghulu penjawat
minuman itupun diceritakanlah
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mimpinya kepada Yusuf serta berkata
kepadanya: "Dalam mimpiku itu adalah
rasanya di hadapanku sepohon anggur.
10Maka pohon anggur itu bercabang
tiga maka adalah sebelah-sebelah ia
bertunas dan bunganyapun keluar dan
segala tandannyapun mengeluarkan
buah anggur bermasakkan.
11Maka piala Firaun adalah di
tanganku lalu kuambil buah anggur itu
kuperahkan dalam piala Firaun kemudian
kupersembahkan piala itu ke tangan
Firaun."
12Maka kata Yusuf kepadanya: "Inilah
tabirnya adapun arti tiga cabang itu tiga
hari adanya.
13Dalam tiga hari ini Firaun akan
mengangkatkan kepalamu serta
mengembalikan dikau kepada
jawatanmu maka engkaupun akan
mempersembahkan piala Firaun itu
pula ke tangannya seperti adat yang
dahulu tatkala engkau jadi penjawat
minumannya itu.
14Tetapi ingatlah kiranya akan
daku apabila engkau selamat kelak
kasihani apalah akan daku serta
persembahkanlah halku kepada Firaun
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dan coba keluarkan aku dari dalam
rumah ini.
15Karena sesungguhnya aku ini telah
dicuri orang dari tanah orang Ibrani
maka di sinipun tiada kuperbuat barang
sesuatu yang patut aku dimasukkan ke
dalam penjara ini."
16Setelah dilihat oleh penghulu
penjawat santapan akan tabir mimpi
itu baik lalu katanya kepada Yusuf:
"Akupun telah bermimpi juga maka
adalah rasanya aku menjunjung tiga
buah bakul berisi roti putih.
17Maka dalam bakul yang di atas sekali
adalah dari pada segala jenis santapan
Firaun yaitu perbuatan tukang roti maka
dimakan oleh burung-burung akan dia
dalam bakul yang kujunjung itu."
18Maka jawab Yusuf katanya: "Inilah
tabirnya adapun tiga bakul itu artinya
tiga hari.
19Dalam tiga hari ini Firaun akan
mengangkatkan kepalamu dari padamu
serta menggantungkan dikau pada
sepohon kayu maka segala burungpun
akan datang memakan daging dari
tubuhmu."
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20Maka jadilah pada hari yang
ketiga yaitu pada hari jadi Firaun
diperbuatnyalah suatu perjamuan akan
segala pegawainya maka diangkatkannya
kepala penghulu penjawat minuman
dan kepala penghulu penjawat santapan
itupun diantara segala pegawainya.
21Maka dipulangkannya
penghulu penjawat minuman
itu kepada jawatannya sehingga
dipersembahkannya pula piala itu ke
tangan Firaun.
22Tetapi penghulu penjawat
santapanpun itu digantungkan
baginda seperti yang telah ditabirkan
oleh Yusuf kepada keduanya itu.
23Tetapi tiadalah penghulu penjawat
minuman itu teringat akan Yusuf
melainkan terlupakan ia akan dia.

41
1Setelah genap dua tahun
antaranya maka Firaun pula

bermimpi bahwa adalah seolah-olah ia
berdiri di tepi sungai.
2Maka naiklah dari dalam sungai itu
tujuh ekor lembu yang elok rupanya
serta dengan gemuknya lalu mencari
makan di tengah mendarong (rumput).
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3Maka kemudian dari padanya itu
adalah tujuh ekor lembu yang lain
pula naik dari dalam sungai yang jahat
rupanya lagi kurus lalu berdirilah ia
hampir dengan lembu yang lain itu di
tepi sungai.
4Maka oleh lembu yang jahat rupanya
lagi kurus itu dimakannya akan ketujuh
ekor lembu yang elok rupanya lagi
gemuk itu setelah itu maka Firaun itupun
sadarlah.
5Maka tertidurlah pula Firaun lalu
bermimpilah ia pada kedua kalinya yaitu
ada tujuh tangkai gandum yang gemuk
dan baik keluar dari pada sebatang juga.
6Maka kemudian dari padanya tumbuh
pula tujuh tangkai gandum yang kurus
dan layu oleh angin timur.
7Maka ditelan oleh tangkai yang kurus
itu akan ketujuh tangkai yang gemuk
dan berisi itu maka Firaunpun sadarlah
serta teringat yaitu suatu mimpi adanya.
8Maka pada pagi-pagi hari susahlah
hati baginda lalu disuruhnya panggil
segala sastrawan di tanah Mesir dan
segala orang alim yang ada di sana maka
oleh Firaun diceritakanlah mimpinya itu
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kepadanya tetapi seorangpun tiada yang
dapat mena'birkan dia bagi Firaun.
9Maka barulah berdatang sembah
penghulu penjawat minuman itu kepada
Firaun sembahnya: "Bahwa pada hari ini
teringatlah patik akan dosa-dosa patik.
10Karena telah murkalah tuanku akan
patik-patik serta menyerahkan patik
akan dipenjarakan di rumah penghulu
jawak-jawak yaitu patik serta dengan
penghulu penjawat santapan.
11Maka patik kedua telah bermimpilah
pada satu malam juga yaitu patik
dan pacil itupun masing-masing telah
bermimpi seperti tabir mimpinya itu.
12Maka serta dengan patik adalah
di sana seorang muda, orang Ibrani,
hamba penghulu jawak-jawak itu maka
mimpi itu patik ceritakan kepadanya lalu
ditabirkannya mimpi patik maka seperti
mimpi masing-masing demikianlah
ditabirkannya.
13Adapun seperti yang ditabirkannya
bagi patik demikianlah adanya patik ini
dikembalikannya kepada jawatan patik
dan pacil itu digantungkannya."
14Maka oleh Firaun disuruh panggil
Yusuf maka dengan segeranya
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dikeluarkan orang akan dia dari dalam
penjara maka Yusufpun bercukurlah
serta bersalin pakaian lalu masuk
menghadap Firaun.
15Maka titah Firaun kepada Yusuf:
"Bahwa aku telah bermimpi dan
seorangpun tiada yang dapat
mena'birkan dia tetapi telah aku
dengar kabar akan halmu mengatakan
serta engkau dengar suatu mimpi maka
dapatlah engkau mana'birkan dia."
16Maka jawab Yusuf kepada Firaun
sembahnya: "Bukannya dalam kuasa
patik maka Allah juga akan memberi
jawab kepada tuanku dengan sejahtera."
17Maka titah Firaun kepada Yusuf:
"Dalam mimpiku itu adalah aku berdiri di
tepi sungai.
18Maka naiklah dari dalam sungai itu
tujuh ekor lembu yang gemuk lagi elok
rupanya lalu mencari makan di tengah
mendarong.
19Maka kemudian dari padanya itu
naiklah pula tujuh ekor lembu yang lain
dan terlalu jahat rupanya lagi kurus
belum pernah aku melihat yang begitu
jahat pada seluruh tanah Mesir.
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20Maka oleh lembu yang kurus dan
jahat rupanya itu dimakannya akan
ketujuh ekor lembu gemuk yang naik
mula-mula itu.
21Setelah ditelannya akan dia maka
tiada dapat diketahui akan hal ditelannya
itu melainkan jahat juga rupanya seperti
dahulu. Maka akupun sadarlah.
22Maka kulihat pula dalam mimpiku
ada tujuh tangkai gandum keluar dari
pada sebatang juga semuanya berisi dan
baik.
23Maka kemudian dari padanya tumbuh
pula tujuh tangkai yang kering lagi kurus
layu oleh angin timur.
24Maka oleh tangkai-tangkai yang
kurus itu ditelannya akan ketujuh
tangkai yang baik itu maka sekalian ini
telah kukatakan kepada segala orang
sastrawan tetapi seorang jugapun tiada
yang dapat memberi aku tahu."
25Maka sembah Yusuf kepada Firaun:
"Bahwa mimpi tuanku itu satu juga
adanya maka barang yang hendak
diadakan Allah itu diberinya tahu kepada
tuanku.
26Adapun ketujuh ekor lembu yang baik
itu yaitu tujuh tahun adanya dan ketujuh
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tangkai gandum yang baik itu pun tujuh
tahun adanya bahwa mimpinya satu
juga.
27Maka ketujuh ekor lembu kurus lagi
jahat rupanya yang naik kemudian dari
padanya itu yaitupun tujuh tahun adanya
dan ketujuh tangkai kurus yang layu
oleh angin timur itu pun demikian juga
maka yaitu akan menjadi tujuh tahun
bala kelaparan.
28Maka perkara inilah yang telah
patik persembahkan kepada tuanku
adapun barang yang hendak diadakan
Allah kelak yaitu dinyatakannya kepada
tuanku.
29Bahwa akan datang kelak kelimpahan
besar tujuh tahun lamanya pada seluruh
tanah Mesir ini.
30Maka kemudian dari pada itu akan
jadi kelak tujuh tahun bala kelaparan
sehingga terlupalah segala kelimpahan
itu dalam tanah Mesir dan bala kelaparan
itulah akan membinasakan tanah ini.
31Maka kelimpahan itupun tiada akan
diketahui lagi di tanah ini oleh sebab
bala kelaparan yang datang kemudian
karena yaitu terlalu berat adanya.
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32Adapun mimpi itu berulang bagi
tuanku sampai dua kali yaitu sebab
perkara itu sudah ditentukan Allah maka
Allah juga akan melakukan dia dengan
segeranya.
33Maka sekarangpun baiklah kiranya
tuanku mencari seorang yang
budiman lagi dengan bijaksananya
serta mengangkat akan dia supaya
dipertahankannya tanah Mesir ini.
34Maka hendaklah kiranya tuanku
berbuat demikian serta menentukan
beberapa penghulu atas tanah ini dan
ambillah seperlima bagian dari pada
hasil tanah Mesir ini dalam tujuh tahun
kelimpahan itu.
35Dan hendaklah orang mengumpulkan
segala makanan dalam segala tahun
yang baik yang akan datang ini serta
ditimbunkan gandum itu dengan perintah
tuanku akan makanan dalam segala
negri dan biarlah disampaikannya.
36Maka segala makanan itu akan
menjadi bekal bagi tanah ini pada
tujuh tahun bala kelaparan yang akan
jadi kelak di tanah Mesir ini supaya
jangan tanah ini binasa oleh karena bala
kelaparan itu."
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37Maka sembah Yusuf itupun
berkenanlah pada hati Firaun dan pada
hati segala pegawainya.
38Lalu titah Firaun kepada pegawai-
pegawainya: "Masakan kita dapat
seorang yang demikian ini yang ada Roh
Allah dalamnya."
39Lalu titah Firaun kepada Yusuf:
"Sedang dinyatakan Allah kepadamu
segala perkara ini maka tiadalah seorang
jugapun yang budiman dan bijaksana
seperti engkau.
40Maka engkaulah akan memerintahkan
istanaku dan menurut hukum engkau
kelak segala kaumku akan diperintahkan
hanya dalam hal tahtaku saja kelak akan
lebih besar dari padaku engkau."
41Dan lagi titah Firaun kepada Yusuf:
"Lihatlah olehmu bahwa aku mengangkat
akan dikau memerintahkan segenap
tanah Mesir ini."
42Maka Firaun menghunus cincin dari
pada jarinya dikenakannya di jari Yusuf
dan dipakaikannya kepadanya kain
katun yang halus serta dikenakannya
suatu rantai emas pada lehernya.
43Lalu dinaikkannyalah ke atas
kenaikan pangkat yang kedua yang ada
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kepadanya maka orangpun berseru-
serulah di hadapannya: "Bertelutlah
kamu!" Demikianlah Yusuf itu diberinya
memerintahkan segenap tanah Mesir.
44Maka titah Firaun kepada Yusuf:
"Bahwa akulah Firaun maka jikalau
dengan tiada perintahmu seorangpun
tiada boleh mengangkat tangannya atau
kakinya dalam seluruh tanah Mesir."
45Maka digelari oleh Firaun akan Yusuf
itu Zafnat-Paaneah serta diberinya
kepadanya Asnat, anak Potifera, imam
On akan istrinya maka Yusufpun
keluarlah menjalani tanah Mesir itu.
46Maka adalah umur Yusuf itu tiga
puluh tahun tatkala ia menghadap
Firaun, raja Mesir itu. Maka Yusufpun
keluarlah dari hadapan Firaun lalu
dijalaninyalah segenap tanah Mesir.
47Maka dalam ketujuh tahun
kelimpahan itu tanah itu mengeluarkan
hasil sepenuh-penuh tangan banyaknya.
48Maka dikumpulkanlah oleh Yusuf
dari pada segala makanan yang di
tanah Mesir dalam tujuh tahun itu
serta di taruhnya makanan itu dalam
segala negri maka dalam tiap-tiap negri



Kejadian 41.49–54 216

ditaruhnya segala makanan dari pada
ladang-ladang yang keliling negri itu.
49Maka demikianlah dikumpulkan Yusuf
akan gandum yang seperti pasir di tepi
laut terlalu banyak sehingga berhentilah
ia dari pada menghitung dia karena tiada
terhitung banyaknya.
50Maka sebelum datang segala tahun
bala kelaparan jadilah bagi Yusuf dua
orang anaknya laki-laki diperanakkan
baginya oleh Asnat binti Potifera, imam
On itu.
51Maka dinamai oleh Yusuf akan
anaknya yang sulung itu Manasye,
katanya: "Karena Allah telah memberi
aku melupai segala kelelahanku dan
segala isi rumah bapaku."
52Maka dinamainya akan anaknya
yang kedua itu Efraim, maka katanya:
"Karena Allah telah membiarkan aku
dalam kesusahanku."
53Maka telah habislah ketujuh tahun
kelimpahan yang telah jadi di tanah
Mesir itu.
54Maka ketujuh tahun bala kelaparan
itupun mulai pula datang seperti yang
dikatakan oleh Yusuf maka adalah tanah
Mesir ada makanan.
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55Kemudian laparlah pula segala isi
tanah Mesir lalu berserulah segala kaum
itu kepada Firaun meminta makanan
maka titah Firaun kepada segala orang
Mesir itu: "Pergilah kamu kepada Yusuf
perbuatlah olehmu akan barang yang
dikatakan kepadamu kelak."
56Maka bala kelaparan itu berlakulah
pada seluruh muka bumi maka
dibukakan oleh Yusuf akan segala
tempat menyimpan gandum lalu
dijualkannya kepada segala orang Mesir
maka terlalu sangat keras bala kelaparan
itu di tanah Mesir.
57Maka datanglah orang dari segala
negri kepada Yusuf ke Mesir hendak
membeli gandum karena terlalu keras
bala kelaparan itu pada seluruh bumi.

42
1Maka kedengaranlah kabar
kepada Yakub mengatakan adalah

gandum di Mesir, maka kata Yakub
kepada anak-anaknya: "Mengapa kamu
pandang memandang seorang akan
seorang."
2Dan lagi katanya: "Bahwa inilah
aku dengar kabar mengatakan adalah
gandum di Mesir pergilah kamu ke sana



Kejadian 42.3–7 218

belikanlah bagi kita dari sana supaya
kita hidup jangan mati."
3Maka pergilah saudara-saudara Yusuf
yang sepuluh orang itu membeli gandum
ke Mesir.
4Tetapi Benyamin, adik Yusuf itu, tiada
disuruhkan Yakub pergi bersama-sama
dengan segala abangnya karena kata
Yakub: "Kalau-kalau datang pula suatu
bahaya ke atasnya."
5Maka datanglah anak-anak Israel
membeli gandum di antara segala orang
yang datang itu karena bala kelaparan
itu berlakulah di tanah Kanaan pun.
6Adapun Yusuf telah menjadi
pemerintah di tanah itu ialah juga
menjual gandum kepada segala orang di
tanah itu. Maka segala saudara Yusufpun
datanglah lalu sujud di hadapannya
dengan mukanya sampai ke bumi.
7Maka dilihat Yusuf akan saudara-
saudaranya serta dikenalnyalah akan
dia tetapi pura-pura tiada mengenal
akan dia serta berkata kepadanya
dengan keras katanya: "Dari mana kamu
datang?" Maka jawabnya: "Dari tanah
Kanaan hendak membeli makanan."
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8Maka Yusufpun mengenal akan
saudara-saudaranya tetapi orang-orang
itu tiada mengenal akan dia.
9Maka teringatlah Yusuf akan mimpi-
mimpinya yang telah ia bermimpi dari
halnya itu lalu katanya kepadanya;
"Kamu sekalian orang pengintai kamu
datang hendak melihat kepapaan tanah
ini."
10Maka jawabnya kepada Yusuf:
"Bukannya ya tuanku melainkan hamba
ini telah datang hendak membeli
makanan.
11Hamba sekalian ini seorang bapa
juga dan hamba sekalian orang
benar bukannya hamba tuanku orang
pengintai."
12Maka kata Yusuf kepadanya: "Bukan,
melainkan kamu telah datang melihat
kepapaan tanah ini."
13Maka jawabnya: "Hamba tuanku
ini dua belas orang bersaudara semua
sebapa juga maka ia ada di tanah
Kanaan dan yang bungsu ada sekarang
dengan bapa hamba dan yang seorang
sudah tiada."
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14Maka kata Yusuf kepadanya: "Itulah
juga yang telah aku katakan padamu
bahwa kamu ini orang pengintai.
15Maka dengan inilah kamu akan diuji
demi hayat Firaun tiada boleh kamu
keluar dari sini melainkan jikalau adikmu
yang bungsu itu datang kemari.
16Suruhkanlah seorang dari antara
kamu pergi mengambil adikmu itu
bawa kemari tetapi tinggallah kamu
ini terpencar di sini supaya dapat diuji
perkataanmu itu kalau kamu benar
maka jikalau tidak demi hayat Firaun
bahwa kamulah orang pengintai juga."
17Maka dimasukkannyalah sekaliannya
bersama-sama dalam penjara tiga hari
lamanya.
18Maka pada hari yang ketiga kata
Yusuf kepadanya: "Buatlah ini supaya
kamu hidup karena aku takut akan Allah.
19 Jikalau kiranya kamu ini orang yang
benar biarlah saudaramu seorang tinggal
terikat dalam penjara dan pergilah kamu
sekalian membawa gandum karena
sebab kelaparan orang isi rumahmu.
20Dan saudaramu yang bungsu itu
hendaklah kamu bawa kepadaku
demikianlah kelak perkataanmu itu



Kejadian 42.21–25 221

dibenarkan dan tiada kamu akan mati."
Maka diperbuatnyalah yang demikian.
21Maka kata seorang kepada seorang:
"Bahwa sesungguhnya kita ini berdosa
akan hal adik kita yang telah kita lihat
kesusahan hatinya tatkala dipintanya
kepada kita tetapi tiada kita mau dengar
maka sebab inilah kesusahan ini telah
datang ke atas kita."
22Maka jawab Ruben kepadanya
serta berkata: "Bukankah aku sudah
mengingatkan kamu serta kataku
janganlah kamu berbuat dosa kepada
budak itu maka tiada juga kamu mau
dengar sebab itu tengoklah darahnya
sekarang menuntut belanya."
23Maka karena Yusuf memakai juru
bahasa jadi tiada diketahuinya akan hal
Yusuf mengerti perkataannya.
24Maka berpalinglah Yusuf dari padanya
lalu menangis kemudian kembalilah ia
serta berkata-kata dengan sekaliannya
maka diambilnya akan Simeon dari
antaranya diikatkannya di hadapan
sekaliannya itu.
25Setelah itu disuruh Yusuf orang
isikan gandum dalam segala bekasnya
dan disuruh pulangkan uangnya ke
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dalam karung masing-masing dan
berikan bekal pada perjalanannya maka
demikianlah diperbuat orang akan dia.
26Maka dimuatkannya gandum itu ke
atas segala keledainya lalu berjalanlah
sekaliannya dari sana.
27Maka seorang dari padanya itu
membuka karungnya hendak memberi
makan keledainya di tempat singgah
maka terlihatlah ia akan uangnya itu
bahwa adalah yaitu di mulut karungnya.
28Maka katanya kepada segala
saudaranya: "Uangku telah dipulangkan
inilah dia dalam karungku." Maka
terbanglah semangat masing-masing
serta berpaling seorang akan seorang
dengan gentarnya katanya: "Apa
gerangan yang dilakukan Allah atas kita
ini."
29Maka sampailah sekaliannya kepada
bapanya Yakub di tanah Kanaan lalu
menceritakannyalah kepadanya segala
hal yang telah berlaku padanya katanya:
30 "Bahwa orang yang menjadi tuan
tanah itu telah berkata-kata kepada
kami dengan kerasnya disangkakannya
kami ini orang pengintai negrinya.
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31Maka jawab kami kepadanya: Hamba
ini orang yang benar bukannya hamba
ini orang pengintai.
32Dan hamba ini dua belas orang
bersaudara yang sebapa maka seorang
sudah tiada dan yang bungsu ada
sekarang dengan bapa hamba di tanah
Kanaan.
33Maka kata orang yang menjadi
tuan tanah itu kepada kami dengan
ini juga boleh aku ketahui akan kamu
orang benar tinggalkanlah seorang
saudaramu padaku dan ambillah kamu
akan makanan karena sebab kelaparan
orang isi rumahmu lalu pergi.
34Dan bawalah akan adikmu yang
bungsu itu kepadaku kemari supaya
kuketahui akan kamu bukannya orang
pengintai melainkan orang benar
demikianlah aku akan mengembalikan
saudaramu itu kepadamu dan kamupun
boleh berniaga di tanah ini."
35Maka adalah apabila dikeluarkannya
isi karung-karungnya maka adalah
bungkusan uang masing-masing
dalam karung serta terlihat oleh
orang-orang itu dan oleh bapanyapun



Kejadian 42.36–43.2 224

akan bungkusan uangnya itu maka
ketakutanlah sekaliannya.
36Maka kata bapanya Yakub itu
kepadanya: "Aku ini kamu pupuskan
karena Yusuf sudah tiada dan Simeon
pun tiada sekarang kamu hendak
mengambil Benyamin pula maka atas
aku juga segala perkara ini."
37Lalu kata Ruben kepada bapanya:
"Jikalau tidak saya kembalikan budak ini
kepada bapa bunuhlah akan kedua orang
anak saya serahkanlah dia ke tangan
saya niscaya saya bawa kelak akan dia
kepada bapa."
38Maka jawabnya: "Anakku ini tiada
akan pergi serta dengan kamu karena
abangnya sudah mati dan sekarang
tinggal ia saja jikalau kiranya ia kena
barang suatu bencian pada jalan kamu
pergi itu niscaya ubanku kamu akan
menurunkan ke kubur dengan dukacita."

43
1Maka bala kelaparan itu
sangatlah di tanah itu.

2Maka jadilah setelah sudah dimakan
habis akan segala gandum yang telah
dibawanya dari Mesir itu maka kata
bapanya kepadanya: "Pergilah kamu
pula belikan sedikit makanan."
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3Maka jawab Yehuda kepadanya
katanya: "Bahwa tuan itu telah
menyatakan dengan sesungguhnya
kepada kami katanya: Tiada boleh kamu
memandang mukaku lagi melainkan
jikalau adikmu itu adalah serta dengan
kamu.
4 Jikalau bapa suruh adik kami pergi
serta dengan kami bolehlah kami pergi
membeli makanan bagi bapa.
5Tetapi jikalau tiada bapa suruh
tiadalah kami pergi karena kata tuan itu
kepada kami bahwa tiada boleh kamu
memandang mukaku melainkan jikalau
adikmu itu adalah serta dengan kamu."
6Lalu kata Israel: "Mengapakah kamu
buat suatu akan daku begitu sehingga
kamu katakan kepada tuan itu adalah
lagi seorang adikmu."
7Maka jawabnya: "Bahwa beberapa
kali tuan itu bertanya akan hal kami
dan kaum keluarga kami katanya:
Adakah bapamu lagi hidup? Adakah
padamu seorang saudara lagi? Maka
kami katakanlah seperti bunyi perkataan
itu bagaimana boleh kami ketahui tuan
itu hendak berkata demikian: Bawalah
adikmu kemari."
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8Maka kata pula Yehuda kepada
bapanya, Israel: "Suruhkanlah orang
muda ini pergi dengan saya maka kami
hendak bangun berjalan supaya kita
hidup jangan mati baik kami baik bapa
dan anak-anak kamipun.
9Maka sayalah menjamin budak ini
dari pada tangan saya boleh bapa
menuntut dia jikalau tiada saya bawa
pulang akan dia kepada bapa dan
menghadapkan kepada bapa biarlah
salah itu tertanggung di atas saya
sampai selama-lamanya.
10Karena kiranya tiada kami berlamat-
lamatan demikian niscaya sekarang
ini sampai kedua kalinya boleh kami
kembali."
11Lalu kata bapanya, Israel itu, kepada
sekaliannya: "Jikalau demikian buatlah
olehmu begini: Yaitu ambillah dari
pada buah-buahan hasil tanah ini
yang terutama dalam bekas-bekasmu
bawalah kepada tuan itu menjadi suatu
persembahan yaitu sedikit balsam
(getah) dan sedikit air madu dan
rempah-rempah dan mur dan .... (buah
keras) dan buah badam.
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12Dan bawalah dalam tanganmu uang
dua kali ganda banyaknya adapun uang
yang telah dikembalikan di mulut segala
karung itu hendaklah kamu bawa balik
dalam tanganmu entah barangkali ia
tersilap.
13Dan ambillah akan adikmu pun
bangunlah kamu kembali kepada tuan
itu.
14Maka dianugrahkan Allah Yang
Mahakuasa kiranya kepadamu rahmat di
hadapan tuan itu supaya dilepaskannya
bagimu yang lain itu dan Benyaminpun
maka jikalau aku dipupuskan biarlah
pupus."
15Maka oleh orang-orang itu diambilnya
barang-barang persembahan itu dan
uang yang dua kali ganda banyaknya
itupun dibawanya dalam tangan
dan Benyaminpun lalu bangunlah
sekaliannya pergi ke Mesir maka
datanglah ia menghadap Yusuf.
16Demi dilihat Yusuf akan Benyamin
ada besertanya maka katanya kepada
orang yang memerintahkan rumahnya:
"Bawalah orang-orang ini ke dalam
rumah sembelihkanlah apa-apa dan
sediakan makanan karena orang-orang
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ini akan makan sertaku pada tengah hari
ini."
17Maka oleh orang itu diperbuatnyalah
seperti pesan Yusuf dibawanya
orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf.
18Maka takutlah sekaliannya sebab
dibawa orang akan dia ke dalam rumah
Yusuf maka katanya: "Adapun kita
dibawa masuk ini yaitu sebab uang yang
telah dikembalikan ke dalam karung kita
pada mulanya supaya dituduhinya akan
kita lalu diterkamnya akan kita serta
diambilnya menjadi hamba serta dengan
segala keledai kita pun."
19Maka sekaliannya menghampiri orang
yang memerintahkan rumah Yusuf itu
lalu berkata-kata dengan dia di muka
pintu,
20katanya: "Ya tuan sesungguhnya
kami telah datang pada mulanya hendak
membeli makanan.
21Maka jadilah setelah kami sampai ke
tempat singgah serta membuka karung
kami maka adalah uang masing-masing
di mulut karungnya yaitu uang kami
dengan secukup timbangannya tetapi
kami sudah membawa dia balik dalam
tangan kami.
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22Dan lagi kami telah membawa orang
lain pula dalam tangan kami hendak
membeli makanan entah siapakah yang
sudah membubuh uang itu dalam karung
kami tiadalah kami tahu."
23Maka kata orang itu: "Sejahteralah
kamu jangan takut bahwa Tuhanmu yaitu
Tuhan bapamu itu telah mengaruniakan
kepadamu serta harta dalam karungmu
karena uangmu itu telah aku terima."
Maka dibawanya keluar akan Simeon
kepada orang-orang itu.
24Maka dibawanya sekaliannya itu ke
dalam rumah Yusuf lalu diberinya air
supaya sekaliannya membasuh kaki dan
lagi diberinya makanan kepada segala
keledainya.
25Maka oleh sekaliannyapun
disediakanlah persembahannya
menantikan Yusuf datang pada tengah
hari karena telah didengarnya bahwa
dirinya akan diberi makan di sana.
26Setelah sudah Yusuf pulang maka
persembahan yang di tangan itu dibawa
orang-orang itu masuk ke rumah itu lalu
sujud di hadapannya sampai ke bumi.
27Maka Yusufpun bertanyalah akan
halnya katanya: "Adakah selamat
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bapamu orang tua yang telah kamu
sebutkan itu? Adakah ia lagi hidup?"
28Maka jawabnya: "Hamba tuan
bapa hamba itu lagi hidup dengan
selamatnya." Maka sekaliannya
menundukkan kepalanya serta
menyembah.
29Maka Yusufpun mengangkat matanya
dilihatnya adiknya Benyamin yang seibu
dengan dia lalu katanya: "Inikah adikmu
yang bungsu yang telah kamu sebutkan
kepadaku." Maka kata Yusuf pula:
"Dikasihani Allah kiranya akan dikau hai
anakku."
30Maka Yusufpun menyingkirkan
dirinya karena rindu sangat hatinya
akan adiknya dicarinya tempat hendak
menangis lalu masuklah ia ke dalam bilik
serta menangis di sana.
31Kemudian dibasuhnya mukanya maka
keluarlah ia dengan menahani dirinya
lalu katanya: "Bawalah makanan."
32Maka disajikan oranglah bagi Yusuf
sehidangan sendirinya dan bagi saudara-
saudaranya pun sehidangan dan bagi
segala orang Mesir yang makan di rumah
Yusuf itupun sehidangan karena tiada
boleh orang Mesir itu makan sehidangan
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dengan orang Ibrani sebab yaitu menjadi
haram kepada orang Mesir.
33Maka sekaliannya duduk di hadapan
Yusuf yaitu yang sulung pada pangkat
sulungnya dan yang muda pada pangkat
mudanya maka heranlah sekaliannya
seorang akan seorang.
34Maka diangkat oranglah sajian dari
hadapan Yusuf ke hadapan sekaliannya
itu tetapi sajian Benyamin itu lima kali
lebih besar dari pada segala sajian orang
lain maka minumlah sekaliannya dan
bersuka-sukalah dengan Yusuf.

44
1Maka Yusufpun berpesanlah
kepada kepala rumahnya itu

katanya: "Isikanlah makanan dalam
karung-karung segala orang ini
seberapa yang dapat dibawanya dan
bubuhlah uang masing-masing di mulut
karungnya.
2Maka batilku (piala) yaitu batil perak
itu bubuhlah di mulut karung orang
yang muda sekali dengan uang harga
gandumnya." Maka diperbuatnyalah
seperti perkataan yang dikatakan Yusuf
itu.
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3Setelah siang pagi-pagi hari maka
sekalian itu dilepaskanlah dengan
keledainya sekali.
4Setelah orang-orang itu keluar dari
negri belum berapa jauh lagi maka kata
Yusuf kepada kepala rumahnya itu:
"Bangunlah engkau kejar orang-orang itu
maka apabila engkau sampai kepadanya
katakanlah demikian: Mengapa kamu
membalas baik itu dengan jahat.
5Bukankah yaitu batil minuman tuanku
dan dengan juga tuanku menilik maka
jahatlah pekerjaan yang telah kamu
perbuat itu."
6Maka didapatinya akan orang-orang
itu lalu dikatakannya kepadanya segala
perkataan itu.
7Maka jawab orang-orang itu
kepadanya: "Mengapakah tuan
mengatakan perkataan itu jauhlah
hamba tuan ini dari pada berbuat
perkara yang demikian.
8Yang telah oleh tuan bahwa uang yang
telah kami dapat di mulut karung-karung
kami sudah kami bawa balik kepada
tuan dari tanah Kanaan masakan kami
mencuri emas perak dari rumah tuan
tuan hamba.
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9Maka pada barangsiapa pun baik
di antara hamba tuan sekalian yang
didapati batil itu kelak biarlah ia
dibunuhkannya dan kami sekalianpun
biar menjadi hamba tuan."
10Maka jawabnya: "Sekarangpun
jadilah seperti katamu maka pada
barangsiapa yang didapati akan dia yaitu
menjadi hambaku dan kamu sekalian
tiada bersalah."
11Maka segeralah masing-masing
menurunkan karungnya ke bumi lalu
masing-masing membuka karungnya.
12Maka diselidiki oleh orang itu mulai
dari pada yang tua sampai kepada yang
muda maka didapatinya batil itu dalam
karung Benyamin.
13Maka sekaliannyapun mengoyakkan
pakaiannya sendiri dan dimuatkannya
karung masing-masing ke atas
keledainya lalu kembali ke negri.
14Maka masuklah Yehuda dan segala
saudaranya ke dalam rumah Yusuf maka
iapun lagi ada di situ lalu sekaliannya
sujud ke bumi di hadapannya.
15Maka kata Yusuf kepadanya:
"Apakah pekerjaanmu yang telah kamu
perbuat ini tidakkah kamu tahu bahwa
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sesungguhnya orang yang seperti aku ini
tahu menilik."
16Maka kata Yehuda: "Apakah yang
hendak hamba katakan lagi kepada
tuanku bagaimanakah tutur hamba dan
bagaimana hamba sekalian ini dapat
membenarkan diri hamba bahwa inilah
didapati Allah akan kesalahan segala
hamba tuanku maka hamba sekalian
menjadi hambalah kepada tuanku baik
hamba ini baik ia yang telah didapati
batil itu dalam tangannya."
17Maka jawab Yusuf: "Jauhlah aku
dari pada berbuat yang demikian
maka orang yang telah didapati batil
di dalam tangannya itu ialah akan
menjadi hambaku tetapi kamu sekalian
ini pulanglah kepada bapamu dengan
sejahtera."
18Kemudian datanglah Yehuda hampir
kepada Yusuf maka sembahnya: "Ya
tuan, berilah kiranya hamba tuanku
mengatakan sepatah kata ke telinga
tuanku dan jangan bernyala murka
tuanku akan hamba tuanku karena
tuanku sama juga dengan Firaun.
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19Maka tuanku telah bertanya pada
hamba tuanku adakah pada kamu bapa
atau saudara lagi.
20Maka sembah hamba kepada tuanku
adalah bagi hamba bapa yang sudah
tua dan anaknya yang diperanakkan
pada masa tuanya yaitu lagi muda maka
abangnya sudah mati tinggal ia saja dari
pada kedua anak ibunya dan bapanya
mengasihi akan dia.
21Kemudian titah tuanku kepada
hamba tuanku: Bawalah akan dia
kepadaku supaya aku pandang akan dia.
22Maka jawab hamba kepada tuanku:
Tiadalah boleh orang muda itu
meninggalkan bapanya karena jikalau
ditinggalkannya akan dia niscaya matilah
bapanya itu.
23Maka titah tuanku kepada hamba
tuanku: Jikalau adikmu yang bungsu
itu tiada datang sertamu tiadalah kamu
akan memandang mukaku lagi.
24Maka jadilah apabila hamba telah
sampai kepada hamba tuanku yaitu
bapa hamba maka hamba sampaikanlah
segala titah tuanku kepadanya.
25Maka kata bapa hamba: Kembalilah
kamu belilah sedikit makanan.
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26Maka jawab hamba: Tiada boleh kami
pergi melainkan jikalau adik yang bungsu
menyertai kami barulah kami mau pergi
karena tiada boleh kami memandang
muka tuan itu jikalau adik kami yang
bungsu itu tiada bersama-sama.
27Lalu kata hamba tuanku bapa hamba
itu kepada hamba: Kamu tahu bahwa
istriku telah memperanakkan bagiku dua
orang anak laki-laki.
28Maka yang seorang sudah pergi
dari padaku maka kataku: Bahwa
sesungguhnya ia telah dicarik-carik oleh
binatang dan sampai sekarangpun tiada
aku lihat akan dia lagi.
29 Jikalau kamu ambil budak inipun dari
padaku sehingga jadi sesuatu bencinya
atasnya niscaya ubanku ini kamu
turunkan ke kubur dengan kesukaran.
30Akan sekarang jikalau hamba
mendapatkan hamba tuanku bapa
hamba itu dan orang muda ini tiada serta
dengan hamba sedang nyawa bapa itu
bergantung kepada nyawa orang muda
ini.
31Maka akan jadilah kelak serta
dilihatnya orang muda ini tiada niscaya
matilah ia dan hamba-hamba tuanku
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akan menurunkan uban hamba tuanku
bapa hamba itu sampai ke kuburnya
dengan dukacita.
32 (tidak ada)
33Maka sekarang biarlah kiranya
hamba tuanku ini tinggal di sini akan
ganti orang muda ini menjadi hamba
tuanku dan biarlah kiranya orang muda
ini pergi bersama-sama dengan segala
saudaranya.
34Karena bagaimana boleh hamba
kembali kepada bapa hamba jikalau
orang muda ini tiada serta hamba
supaya jangan lihat celaka yang akan
berlaku atas bapa hamba itu."

45
1Maka pada ketika itu tiadalah
boleh Yusuf menahani dirinya lagi

di hadapan segala orang yang berdiri
sertanya tatkala Yusuf menyatakan
dirinya kepada segala saudaranya.
2Maka menangislah ia dengan nyaring
suaranya maka kedengaranlah akan hal
itu kepada segala orang Mesir dan segala
isi istana Firaun pun mendengar.
3Maka kata Yusuf kepada segala
saudaranya: "Aku inilah Yusuf, adakah
bapaku hidup lagi?" Maka tiada boleh
saudara-saudaranya memberi jawab
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akan dia karena terperanjatlah ia di
hadapannya.
4Maka kata Yusuf pula kepada segala
saudaranya: "Marilah kamu hampir
kepadaku." Lalu sekaliannyapun
menghampiri dia maka katanya: "Akulah
saudaramu, Yusuf, yang telah kamu
jualkan ke tanah Mesir ini.
5Tetapi sekarang jangan kamu susah
hati atau marah akan dirimu sebab
menjualkan aku kemari karena aku ini
disuruhkan Allah terdahulu dari pada
kamu supaya memeliharakan nyawa
orang.
6Karena sekarang baru dua tahun bala
kelaparan dalam tanah ini tinggal lagi
lima tahun dalam antara itupun tiada
orang membajak atau menuai.
7Maka disuruh Allah akan daku
terdahulu dari pada kamu supaya
memeliharakan bagimu keturunan di
atas bumi dan supaya menghidupi nyawa
kamu sekalian dengan kelepasan yang
amat besar.
8Sebab itu bukannya kamu yang telah
menyuruhkan aku kemari melainkan
Allah juga serta dijadikannya aku bapa
pada Firaun dan tuan atas segala isi
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istananya dan pemerintah seluruh tanah
Mesir.
9Maka segeralah kamu kembali
kepada bapaku katakanlah kepadanya:
Demikianlah kata Yusuf anak bapa
itu bahwa Allah telah menjadikan aku
tuan atas segenap tanah Mesir marilah
kiranya bapa kepadaku jangan lambat.
10Maka bapa boleh duduk di tanah
Gosyen jadi berkatalah bapa dengan aku
yaitu bapa dengan segala anak cucu dan
kambing lembu dan segala sesuatu yang
ada pada bapa.
11Maka di sinilah aku akan
memeliharakan bapa karena ada
lagi lima tahun bala kelaparan supaya
jangan bapa kepapaan yaitu bapa serta
isi rumah dan segala sesuatu yang ada
pada bapa.
12Bahwa mata kamu sekalian melihat
dan mata adikku Benyamin pun bahwa
lidahku juga yang berkata-kata padamu.
13Sebab itu berilah tahu kepada bapaku
segala kemuliaanku di tanah Mesir ini
dan segala sesuatu yang telah kamu
lihat itu maka segeralah kamu bawa
bapaku kemari."
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14Maka Yusufpun memeluk leher
adiknya Benyamin itu serta menangis
dan Benyamin pun menangislah serta
memeluk leher Yusuf.
15Dan lagi dicium Yusuf akan segala
saudaranya serta menangis kemudian
segala saudaranya pun berkata-katalah
dengan dia.
16Maka kedengaranlah kabar itu ke
istana Firaun mengatakan saudara-
saudara Yusuf telah datang maka
berkenanlah hal itu kepada Firaun dan
kepada segala pegawainya.
17Maka titah Firaun kepada Yusuf:
"Katakanlah kepada segala saudaramu
demikian: Perbuatlah olehmu demikian
ini yaitu muatkanlah makanan ke atas
segala binatang lalu berjalanlah kamu
pergi ke tanah Kanaan.
18Dan ambillah akan bapamu dan
segala isi rumahmu bawa kemari
kepadaku maka aku akan memberi
padamu tanah yang baik sekali dalam
Mesir dan kamu akan makan dari pada
kemewahan tanah ini.
19Demikianlah pesanku kepadamu
maka hendaklah kamu perbuat demikian
yaitu bawalah dari dalam Mesir ini
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beberapa kereta akan anak-anakmu dan
akan segala istrimu serta hendaklah
kamu ambil bapamu pun bawa kemari.
20Dan janganlah kamu sayang akan
perkakas rumahmu karena segala yang
terutama di tanah Mesir ini akan menjadi
milik kamupun."
21Maka diperbuatlah demikian oleh
anak-anak Israel maka diberikan Yusuf
kepadanya beberapa kereta seperti titah
Firaun dan diberinya pula kepadanya
bekal akan perjalanannya.
22Maka dipersalininya masing-masing
orang itu tetapi akan Benyamin diberinya
tiga ratus keping uang perak dan lima
persalinan.
23Maka kepada bapanya dikirimkannya
demikian ini yaitu sepuluh ekor keledai
yang menanggung barang yang indah-
indah dari tanah Mesir dan sepuluh
ekor keledai betina yang menanggung
gandum dan roti dan bekal akan bapanya
berjalan datang itu.
24Maka demikianlah dihantarkan
Yusuf segala saudaranya itu lalu
berjalanlah orang-orang itu maka kata
Yusuf kepadanya: "Janganlah kamu
berbantah-bantah di jalan."
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25Maka keluarlah sekaliannya dari
tanah Mesir lalu sampai ke tanah Kanaan
kepada bapanya, Yakub.
26Maka dikabarkanlah kepadanya
katanya: "Bahwa Yusuf ada lagi hidup
ialah yang menjadi pemerintah atas
seluruh tanah Mesir itu." Maka tawarlah
hati Yakub karena tiadalah ia percaya
akan katanya itu.
27Kemudian diceritakan orang-orang
itu kepadanya segala perkataan Yusuf
yang telah dikatakannya kepadanya itu
dan setelah dilihatnya segala kereta
yang dikirimkannya oleh Yusuf supaya
membawa dia barulah hati bapanya
Yakub itu segar pula.
28Maka kata Israel: "Cukuplah sudah
bahwa anakku Yusuf ada lagi hidup
aku hendak pergi berjumpa dengan dia
sebelum aku mati."

46
1Maka Israelpun berangkatlah
serta segala yang ada padanya

maka datanglah ia ke Bersyeba lalu
dikurbankannya beberapa kurban
kepada Tuhan bapanya Ishak.
2Maka firman Allah kepada Israel dalam
penglihatan pada malam hari demikian:
"Yakub." Maka jawabnya: "Saya."
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3Maka firman-Nya: "Bahwa Akulah
Allah yaitu Tuhan bapamu jangan engkau
takut pergi ke Mesir itu karena di sana
Aku hendak menjadikan dikau suatu
bangsa yang besar.
4Maka Aku akan menyertai engkau
pergi ke Mesir dan sesungguhnya Aku
akan membawa engkau kembali pula dan
Yusufpun akan membubuh tangannya
pada matamu kelak."
5Maka Yakubpun berangkatlah dari
Bersyeba maka segala istri Israel itu
membawa bapanya Yakub dan segala
anak istrinya naik kereta yang telah
dikirim oleh Firaun supaya membawa
akan dia.
6Maka dibawanya segala binatang
dan segala harta bendanya yang telah
diperolehnya di tanah Kanaan itu lalu
sampailah sekaliannya ke Mesir yaitu
Yakub dan segala keturunannya pun
sertanya.
7Yaitu anak-anaknya laki-laki dan
cucunya laki-laki serta anak-anaknya
perempuan dan cucunya perempuan dan
segala keturunannya pun dibawa serta
ke Mesir.
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8Maka inilah nama-nama segala bani
Israil yang datang ke Mesir yaitu Yakub
dengan anak-anaknya maka anak Yakub
yang sulung itu Ruben.
9Dan anak-anak Ruben yaitu Henokh
dan Palu dan Hezron dan Karmi.
10Maka anak-anak Simeon yaitu Yemuel
dan Yamin dan Ohad dan Yakhin dan
Zohar dan Saul maka ialah anak sorang
perempuan Kanaan.
11Maka anak Lewi yaitu Gerson dan
Kehat dan Merari.
12Maka anak-anak Yehuda yaitu Er dan
Onan dan Syela dan Peres dan Zerah
akan tetapi Er dan Onan itu sudah mati
di tanah Kanaan. Maka anak-anak Peres
yaitu Hezron dan Hamul.
13Maka anak-anak Isakhar yaitu Tola
dan Pua dan Ayub dan Simron.
14Maka anak-anak Zebulon yaitu Sered
dan Elon dan Yahleel.
15Maka sekalian inilah anak-anak Lea
yang diperanakkan bagi Yakub di Padan-
Aram dengan Dinapun anaknya yang
perempuan maka segala anak-anaknya
laki-laki dan perempuan itu tiga puluh
tiga orang banyaknya.
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16Maka anak-anak Gad yaitu Zifyon
dan Hagi dan Syuni dan Ezbon dan Eri
dan Arodi dan Areli.
17Maka anak-anak Asyer yaitu Yimna
dan Yiswa dan Yiswi dan Beria dan Serah
maka ialah saudaranya perempuan maka
anak-anak Beria yaitu Heber dan Malkiel.
18Maka sekaliannya itulah anak-anak
Zilpa yang diberi oleh Laban kepada
anaknya Lea maka sekaliannya itu
diperanakkannya bagi Yakub yaitu enam
belas orang banyaknya.
19Maka anak-anak Rahel, istri Yakub,
yaitu Yusuf dan Benyamin.
20Maka bagi Yusuf itupun
diperanakkannyalah di tanah Mesir
Manasye dan Efraim yang diperanakkan
baginya oleh Asnat binti Potifera, imam
On.
21Maka anak-anak Benyamin yaitu Bela
dan Bekher dan Asybel dan Gera dan
Naaman dan Ehi dan Rosy dan Mupim
dan Hupim dan Ared.
22Maka sekalian inilah anak-anak
Rahel yang telah diperanakkannya bagi
Yakub semuanya empat belas orang
banyaknya.
23Maka anak Dan yaitu Husim.
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24Maka anak-anak Naftali yaitu Yahzeel
dan Guni dan Yezer dan Syilem.
25Maka sekalian inilah anak-anak
Bilha yang diberikan oleh Laban kepada
anaknya Rahel maka diperanakkannya
sekalian itu bagi Yakub semuanya tujuh
orang banyaknya.
26Maka jumlah segala orang yang
datang ke Mesir serta dengan Yakub
yang telah terbit dari pada sulbinya lain
dari pada segala istri anak-anak Yakub
itu semuanya enam puluh enam orang
banyaknya.
27Maka anak-anak Yusuf yang telah
diperanakkan baginya di tanah Mesir itu
dua orang jadi segala orang isi rumah
Yakub yang datang ke Mesir itu tujuh
puluh orang semuanya.
28Maka oleh Yakub disuruhkan Yehuda
kepada Yusuf mendahului dia supaya
ditunjukkannya jalan ke Gosyen
itu di hadapannya maka sampailah
sekaliannya ke tanah Gosyen.
29Maka oleh Yusuf disediakanlah
kenaikannya lalu pergi ke Gosyen
hendak bertemu dengan bapanya,
Israel, lalu menghadap dia serta
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memeluk lehernya dan menangis lekap
pada lehernya beberapa lamanya.
30Maka kata Israel kepada Yusuf:
"Sekarang berilah aku mati sedang
aku telah memandang mukamu maka
engkau ada lagi hidup.
31Lalu kata Yusuf kepada segala
saudaranya dan kepada segala isi
rumah bapanya: "Bahwa aku hendak
pergi memberitahu Firaun serta
mempersembahkan kepada baginda
bahwa segala saudara patik dan segala
orang isi rumah bapa patik yang di tanah
Kanaan itu telah datang kepada patik.
32Maka sekaliannya itu jadi gembala
karena biasanya patik-patik itu
memeliharakan kambing dan lagi telah
dibawa oleh patik itu akan kambing-
kambingnya dan segala lembunya dan
segala sesuatu yang ada padanya.
33Maka akan jadi kelak apabila
dipanggil kelak oleh Firaun akan kamu
serta bertanya apakah pekerjanmu.
34Hendaklah kamu jawab demikian
bahwa segala patik tuanku ini biasa
memeliharakan binatang dari kecil
sampai sekarang ini baik patik
baik nenek moyang patik." Dengan
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demikianlah supaya dapat kamu duduk
di tanah Gosyen karena segala gembala
itu suatu kebencian kepada orang Mesir
adanya.

47
1Maka Yusufpun masuklah
menghadap memberitahu Firaun

sembahnya: "Bahwa bapa patik serta
dengan lembu kambingnya dan segala
sesuatu yang ada padanya telah
datang dari tanah Kanaan maka adalah
sekaliannya di tanah Gosyen."
2Maka oleh Yusuf diambilnya lima
orang dari antara segala saudaranya lalu
dihadapkannyalah kepada Firaun.
3Maka titah Firaun kepada
saudara-saudara Yusuf itu: "Apakah
pekerjaanmu?" Maka sembahnya kepada
Firaun: "Bahwa patik tuanku bisa jadi
gembala baik patik baik nenek moyang
patik."
4Maka sembahnya pula kepada Firaun:
"Adapun patik datang ini hendak
menumpang di tanah ini karena tiada
lagi makanan bagi segala binatang yang
ada kepada patik karena tersangatlah
berat bala kelaparan di tanah Kanaan
maka sekarang biarlah kiranya patik
duduk di tanah Gosyen."
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5Maka titah Firaun kepada Yusuf
demikian: "Bahwa abangmu dan segala
saudaramu ini telah datang kepadamu.
6Maka tanah Mesir ini adalah di
hadapanmu dudukkanlah bapamu
dan segala saudaramu di tanah yang
baik sekali biarlah ia duduk di tanah
Gosyen maka jikalau engkau tahu bahwa
antaranya itu ada beberapa orang yang
bijaksana hendaklah ia dijadikan kepala
atas segala binatangku."
7Kemudian maka oleh Yusuf
dibawa akan bapanya Yakub itu
lalu dihadapkannya kepada Firaun maka
diberkati oleh Yakub akan Firaun.
8Maka titah Firaun kepada Yakub:
"Berapakah sudah umur nenek?"
9Maka jawab Yakub kepada Firaun:
"Adapun lanjut umur hamba menumpang
dalam dunia ini telah seratus tiga puluh
tahun maka singkat dan kurang baik
juga segala umur hidup hamba tiadalah
sama dengan lanjut umur segala nenek
moyang hamba tatkala ia menumpang di
dunia."
10Maka oleh Yakub diberkatinya akan
Firaun lalu keluar dari hadapan Firaun
itu.
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11Maka Yusufpun mendudukkan
bapanya dan segala saudaranya di tanah
Mesir dan diberinyakannya suatu milik
di situ di tanah yang baik sekali yaitu di
tanah Rameses menurut titah Firaun itu.
12Maka bapanya dan segala saudaranya
dan segala isi rumah bapanya diberi
makan oleh Yusuf seperti bilangan segala
anak buahnya.
13Maka makananpun tiadalah lagi
pada seluruh tanah itu karena bala
kelaparan itu terlalu berat sehingga ....
(gemeletaklah) tanah Mesir dan tanah
Kanaan itu dari sebab kelaparan.
14Maka dikumpulkanlah oleh Yusuf
segala uang yang didapati di tanah Mesir
dan di tanah Kanaan yaitu uang harga
gandum yang dibeli orang adanya maka
oleh Yusuf dibawa masuk akan uang itu
ke dalam istana Firaun.
15Setelah habislah segala uang dalam
tanah Mesir dan tanah Kanaan maka
datanglah segala orang Mesir kepada
Yusuf serta berkata: "Berilah kiranya
makanan kepada hamba mengapa
gerangan hamba akan mati di hadapan
tuan karena segala uang sudah habis."
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16Maka jawab Yusuf: "Jikalau uang
tiada lagi bolehlah binatang-binatangmu
supaya aku memberikan kamu gandum
ganti binatangmu."
17Maka dibawanya segala binatang
kepada Yusuf diberi Yusuf kepadanya
makanan ganti kudanya dan ganti
kambing domba dan lembu dan keledai
dicukupkannya kepadanya pada setahun
itu ganti segala binatangnya.
18Setelah habislah tahun itu maka
datanglah pula orang-orang itu
kepadanya yaitu pada tahun yang
kedua serta berkata kepadanya: "Bahwa
tiadalah boleh hamba menyembunyikan
dari pada tuanku akan hal uang hamba
telah habislah dan segala binatang
itupun tuanku yang empunya dia maka
satupun tiada tinggal lagi di hadapan
tuanku melainkan badan hamba dan
tanah hamba sekalian.
19Mengapa hamba sekalian akan mati
di hadapan mata tuanku baik hamba baik
tanah hamba tuanku belilah diri hamba
dan tanah hamba ganti makanan biarlah
hamba sekalian menjadi hamba kepada
Firaun dengan tanah hamba tuanku
berilah kiranya benih supaya hamba
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sekalian hidup jangan mati dan tanah
hambapun jangan menjadi semak."
20Maka demikianlah dibeli Yusuf
segenap tanah Mesir bagi Firaun karena
orang Mesir itu masing-masing menjual
ladangnya oleh sebab bala kelaparan
itu tersangat keras di atasnya maka
demikianlah tanah itupun menjadi milik
Firaun.
21Setelah itu dipindahkannya orang
banyak itu ke tiap-tiap negri di tanah
Mesir dari pada suatu ujung sampai ke
ujung yang lain.
22Hanya tanah segala imam juga
tiada dibelinya karena segala imam
itu beroleh pelabur dari pada Firaun
serta dimakannyalah pelabur yang
dianugrahkan Firaun kepadanya sebab
itulah tiada dijualkannya tanahnya.
23Maka pada masa itu kata Yusuf
kepada orang banyak itu: "Bahwa pada
hari ini aku telah membeli diri kamu dan
tanahmu pun bagi Firaun maka inilah
benih supaya kamu tanamkan di tanah
itu.
24Maka akan jadi kelak pada musim
menuai kamu akan memberi suatu
bagian kepada Firaun dan empat bagian
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pulanglah pada kamu akan benih ladang
dan akan makanan kamu dan segala
orang isi rumahmu dan akan makanan
segala anak buahmu."
25Maka jawab orang itu: "Bahwa
tuanku sudah menghidupi hamba biarlah
kiranya hamba mendapat kasihan dari
pada tuanku maka hamba sekalian
hendak menjadi hamba kepada Firaun."
26Maka yang demikian itu ditentukan
oleh Yusuf menjadi suatu hukum sampai
sekarang ini dari hal tanah Mesir yaitu
bagian Firaun itu seperlima adanya
hanya tanah segala imam juga yang
tiada menjadi milik Firaun.
27Maka duduklah Israel di tanah
Mesir yaitu di tanah Gosyen lalu dapat
beberapa perolehan di situ maka
banyaklah ia dan sangat bertambah.
28Adapun Yakub diam di tanah Mesir
itu tujuh belas tahun lamanya sehingga
umur hidup Yakub itu menjadi seratus
empat puluh tujuh tahun.
29Maka telah hampirlah Israil akan
mati maka dipanggilnya akan anaknya
Yusuf serta berkata kepadanya: "Jikalau
kiranya aku telah beroleh kasihan dari
padamu bubuhlah tanganmu di bawah
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pahaku dan lakukanlah kebajikan dan
setia atasku maka janganlah kiranya
engkau kuburkan aku di Mesir ini.
30Melainkan setelah aku tidur dengan
segala nenek moyangku hendaklah
engkau membawa mayatku dari Mesir
lalu kuburkan dalam kubur nenek
moyangku itu." Maka jawab Yusuf: "Saya
akan berbuat seperti pesan bapa itu."
31Maka katanya: "Bersumpahlah
kepadaku." Lalu iapun bersumpah
padanya maka Israelpun menundukkan
dirinya di kepala tempat tidurnya.

48
1Maka kemudian dari pada
itu dipersembahkan oranglah

kepada Yusuf: "Bahwa bapa tuanku telah
sakit." Maka diambilnya kedua anaknya
yaitu Manasye dan Efraim dibawanya
bersama-sama.
2Maka diberitahu oranglah kepada
Yakub katanya: "Bahwa anakanda Yusuf
itu datang kepada tuan," maka Israelpun
menguatkan dirinya lalu duduk di tempat
tidurnya.
3Maka kata Yakub kepada Yusuf:
"Bahwa Allah Yang Mahakuasa telah
kelihatan kepadaku di Lus di tanah
Kanaan diberkatinya akan daku.
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4Serta firman-Nya kepadaku:
Bahwa Aku akan membiarkan dikau
serta memperbanyakkan dikau dan
menjadikan dikau serta perhimpunan
beberapa bangsa dan tanah ini akan
Kukaruniakan kepada benihmu yang
kemudian dari padamu menjadi miliknya
yang kekal.
5Maka sekarang kedua anakmu yang
diperanakkan bagimu di tanah Mesir ini
sebelum aku datang kepadamu ke Mesir
ini maka akulah yang empunya dia maka
Efraim dan Manasye itulah anak-anakku
sama seperti Ruben dan Simeon.
6Tetapi segala anak-anakmu yang telah
engkau peranakkan kemudian dari pada
keduanya itu kelak engkaulah yang
empunya dia maka sekaliannya akan
dinamai menurut nama kedua abangnya
ini dalam hal pusaknya.
7Adapun aku ini tatkala aku datang
dari Padan-Aram maka matilah Rahel
pada sisiku di tanah Kanaan pada jalan
ada beberapa jauh lagi akan sampai ke
Efrata maka kukuburkanlah ia di sana
pada jalan pergi ke Efrata itu" -- yaitu
Betlehem.
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8Maka terlihatlah Israel akan kedua
anak Yusuf itu lalu katanya: "Siapakah
ini?"
9Maka kata Yusuf kepada bapanya:
"Inilah anak-anak saya yang telah
dikaruniakan Allah kepada saya di tanah
ini." Maka kata Yakub: "Boleh keduanya
kepadaku supaya aku memberkati dia."
10Maka kedua belah mata Israel
telah kaburlah oleh sebab tuanya
sehingga tiada ia melihat terus maka
Yusufpun membawalah keduanya hampir
kepadanya maka iapun mencium serta
memeluk keduanya itu.
11Maka kata Israel kepada Yusuf:
"Bahwa tiada aku sangka boleh
memandang muka engkau lagi tetapi
diberi Allah pula daku melihat benihmu
pun."
12Maka diundurkan Yusuf keduanya itu
dari pada lutut Yakub lalu sujudlah ia di
hadapannya sampai ke bumi.
13Maka ambil Yusuf akan keduanya
yaitu Efraim dengan tangannya kanan
pada sebelah kiri Israel dan Manasye
dengan tangan kiri pada sebelah kanan
Israel lalu dihampirkannyalah keduanya
kepadanya.
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14Tetapi Israel mengulurkan tangannya
kanan dihantarkannya ke atas kepala
Efraim yaitu anak yang bungsu dan
tangannya kiri di atas kepala Manasye
maka dengan sengaja dihantarkannya
kedua belah tangannya demikian karena
Manasye itulah yang sulung adanya.
15Lalu Israelpun memberkatilah akan
Yusuf katanya: "Diberkati kiranya akan
kedua orang muda ini oleh Allah yang
nenekku Abraham dan Ishak pun telah
menurut jalan-Nya yaitu Tuhan yang
telah memeliharakan aku sepanjang
umurku hingga sampailah pada hari ini
16Malaikat yang telah menyelamatkan
aku dari pada segala kejahatan maka
biarlah namaku dan nama nenekku
Abraham dan Ishak itu disebutkan
atas keduanya ini biarlah keduanya
bertambah-tambah menjadi ramai di
atas bumi."
17Maka apabila dilihat oleh Yusuf akan
bapanya menghantarkan tangannya
yang kanan ke atas kepala Efraim
maka tiada berkenan kepadanya lalu
dipegangnya tangan bapaknya hendak
memindahkan dia dari pada atas kepala
Efraim ke atas kepala Manasye.
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18Maka kata Yusuf kepada bapanya:
"Janganlah demikian ya bapa karena
inilah yang sulung hantarkanlah kiranya
tangan bapa yang kanan ke atas
kepalanya."
19Tetapi engganlah bapanya serta
berkata: "Tahulah aku hai anakku
tahulah aku maka ia pun akan menjadi
suatu kaum dan ia pun akan menjadi
besar tetapi adiknya ini akan menjadi
terlebih dari padanya dan benihnya akan
menjadi suatu perhimpunan beberapa
bangsa adanya."
20Maka diberkatilah kedunya itu
pada hari itu juga katanya: "Dalam
kamulah kelak segala bani Israel akan
memberkati orang katanya: Bahwa
dijadikan Allah kiranya kamu seperti
Efraim dan seperti Manasye." Maka
disebutkannya Efraim dahulu dari pada
Manasye.
21Kemudian kata Israel kepada Yusuf:
"Bahwa aku ini hampirlah mati tetapi
Allah akan menyertai kamu sekalian
serta mengembalikan kamu ke tanah
nenek moyangmu.
22Maka aku telah memberi akan dikau
suatu bagian lebih dari pada segala
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saudaramu yaitu yang telah aku ambil
dari pada tangan orang Amori dengan
pedangku dan dengan panahku."

49
1Maka dipanggil Yakub akan
anak-anaknya serta berkata:

"Berhimpunlah kamu supaya aku
memberitahu kepadamu barang yang
akan berlaku atasmu kelak pada
kemudian hari.
2Berkumpullah kamu serta dengarlah
hai anak-anak Yakub, dengarlah akan
perkataan bapamu, Israel.
3Hai Ruben, engkaulah anak sulungku
dan kekuatanku dan permulaan kuasaku
terutamalah kemuliaanmu dan terutama
kegagahanmu.
4Melimbuk seperti air maka tiadalah
engkau yang terutama sebab engkau
sudah menaiki peraduan bapamu tatkala
itu engkau telah menajiskan dia maka
tilamku dinaikkannya.
5Bahwa Simeon dan Lewi itu adik
beradik adanya maka pedangnya itu
senjata yang membuat aniaya.
6Hai jiwaku janganlah engkau masuk
bicara keduanya hai kemuliaanku
janganlah engkau bersekutu dengan
perhimpunannya karena dengan
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amarahnya dibunuhnya orang dan
dengan angkaranya diketingnya lembu.
7Terkutuklah kiranya amarahnya sebab
garangnya dan terkutuklah berangnya
karena yaitu bengis adanya maka aku
akan membagi-bagikan dia di antara
anak Yakub dan mencerai-beraikan dia
di antara bani Israel.
8Adapun akan engkau hai Yehuda,
engkau akan dipuji oleh segala
saudaramu maka tanganmu itulah di
atas tengkuk segala seterumu dan
segala anak-bapamu akan menundukkan
dirinya di hadapanmu.
9Maka Yehuda itu anak singa adanya
hai anakku, engkau telah naik dari pada
bangsa itu maka ia telah mengendap
ia telah mendeku seperti singa bahkan
seperti singa betina siapa gerangan akan
membangunkan dia.
10Bahwa tongkat kerajaan itu tiada
akan hilang dari pada Yehuda atau
tongkat pemerintah dari antara
kakinya sehingga datanglah Siloh maka
perintahnya itu akan diturut oleh segala
bangsa.
11Maka ditambatkannya keledainya
yang muda kepada pohon anggur dan
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anak keledainya pada pohon anggur
yang tertanam maka ia membasuh
pakaiannya dengan air anggur dan kain
bajunya dengan darah buah anggur.
12Maka matanya akan merah dari pada
air anggur dan giginya pun putih dari
pada air susu.
13Bahwa Zebulon akan duduk kelak
dekat labuhan di laut maka ialah menjadi
labuhan kapal dan perhinggaannya akan
sampai ke Sidon.
14Bahwa Isakhar itu seekor keledai
yang kuat berbaring yang antara segala
kandang.
15Maka dilihatnya tempat perhentian
itu baik dan tanah itupun sedap maka
disengetkannyalah bahunya akan
menanggung lalu menjadi hamba
kerahan.
16Bahwa Dan akan memerintahkan
kaumnya seperti salah satu dari pada
segala suku bani Israel.
17Adapun Dan itu akan menjadi
seekor ular di tengah jalan seekor ular
bertanduk dadani yang matuk tumit
kuda sehingga orang yang menanggung
itu rubuhlah terlentang.
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18Bahwa aku menantikan selamat-Mu
ya Allah.
19Adapun Gad itu maka ia akan di
asah oleh suatu pasukan tetapi ia akan
mengasah tumitnya.
20Adapun Asyer itu gemuk juga rotinya
maka ia akan mengulurkan segala
hikmat raja-raja.
21Bahwa Naftali itulah seekor rusa yang
terlepas maka dikeluarkannya perkataan
yang elok.
22Maka Yusuf itu suatu cabang yang
berbuah bahkan suatu cabang yang
berbuah di sisi mata air maka dahannya
melekat di atas pagar batu.
23Maka segala pemanah telah
menyusahi dia sangat dipenuhinya akan
dia serta dianiayakannya.
24Tetapi panah Yusuf itu tinggal tetap
dan lengan kedua tangannya pun
kuat yaitu oleh tangan Tuhan Yakub
Yang Mahakuasa itu maka dari situlah
gembala itu yaitu Batu Israel.
25Yaitu Tuhan bapamu yang akan
menolong dan oleh Yang Mahakuasa
yang akan memberkati engkau dengan
beberapa berkat dari langit yang di atas
dan beberapa berkat dari segala air yang
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duduk di bawah dan beberapa berkat
dari susu dan rahim.
26Adapun segala berkat bapamu itu
melebihi segala berkat nenek moyangku
sampai ke ujung segala bukit yang kekal
yaitu akan turun ke atas kepala Yusuf
dan ke atas batu kepala orang yang
telah diceraikan dari pada saudara itu.
27Bahwa Benyamin itu seekor serigala
yang mencarik-carikkan maka pagi-pagi
hari ia makan mangsanya dan pada
petang hari ia membagi-bagikan
rampasannya."
28Maka sekalian inilah kedua belas
suku bani Israel maka inilah yang
dikatakan oleh bapanya akan halnya
serta diberkatinya akan dia maka
seperti berkat masing-masing itu juga
diberkatinya akan dia.
29Maka berpesanlah ia kepadanya
serta berkata: "Bahwa aku ini
akan dihimpunkan dengan kaumku
kuburkanlah aku di sini nenek moyangku
dalam gua yang ada di ladang Efron,
orang Het itu.
30Yaitu di dalam gua yang di ladang
Makhpela bertentangan dengan Mamre
di tanah Kanaan yang telah dibeli oleh
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Abraham serta dengan ladang itu dari
pada Efron, orang Het itu, akan suatu
pekuburan yang menjadi miliknya.
31Maka di sanalah dikuburkan orang
akan Abraham dan istrinya, Sara, dan
di sana juga dikuburkan Ishak dan
istrinya, Ribka, dan di sana juga telah
aku kuburkan Lea.
32Yaitu ladang serta gua yang di
dalamnya yang sudah dibeli dari pada
bani Het."
33Setelah sudah Yakub berpesan
kepada anak-anaknya maka ditariknya
kedua belah kakinya naik ke atas tempat
tidur maka putuslah nyawanya lalu ia
dihimpunkanlah dengan kaumnya.

50
1Maka Yusufpun rebahlah pada
muka bapanya serta menangiskan

dia dan diciumnyalah akan dia.
2Maka disuruh Yusuf akan segala
hambanya yang tukang obat
merempahkan mayat bapanya maka
oleh tukang obat itu dirempahkannya
mayat Israel itu.
3Maka digenapkannya empat puluh
hari akan dia karena demikianlah genap
segala hari merempahan orang maka
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segala orang Mesir menangiskan dia
tujuh puluh hari lamanya.
4Setelah lepaslah segala hari orang
menangiskan dia itu maka kata
Yusuf kepada orang isi istana Firaun
katanya: "Jikalau kiranya aku telah
beroleh kasihan pada pemandanganmu
persembahkanlah kiranya olehmu ke
telinga Firaun akan kataku ini.
5Bahwa bapa hamba telah menyuruh
hamba bersumpah katanya: Bahwa
aku ini hampirlah akan mati maka
dalam kubur yang telah aku .... bagi
diriku di tanah Kanaan di situlah
kelak engkau menguburkan aku. Maka
sekarang biarlah kiranya hamba pergi
menguburkan bapa hamba kemudian
hamba akan kembali."
6Maka titah Firaun: "Pergilah engkau
kuburkan bapamu seperti yang telah
disuruhnya engkau bersumpah."
7Maka Yusufpun pergilah hendak
menguburkan bapanya maka segala
pegawai Firaun pergilah menyertai dia
yaitu ketua-ketua istana baginda dan
segala ketua tanah Mesir itu.
8Dan segala isi rumah Yusuf dan
segala saudaranya dan segala isi rumah
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bapanya melainkan segala anak buahnya
dan kawan kambing dan lembu itu
ditinggalkannya di tanah Gosyen.
9Maka pergilah sertanya beberapa ....
dan orang berkuda maka angkatan itu
amat besar adanya.
10Maka sampailah sekaliannya itu
ke Afad halaman pengirikan yang di
seberang Yordan maka merataplah
sekaliannya di sana dengan terlalu
sangat ratapnya maka Yusufpun
menentukan kurun bapanya suatu
ratapan tujuh hari lamanya.
11Demi dilihat oleh orang isi tanah itu
yaitu orang Kanaan akan ratapan Atad
itu maka katanya: "Bahwa itulah suatu
ratapan yang besar bagi orang Mesir."
Sebab itu disebut orang nama tempat itu
Abel-Mizraim yang di seberang Yordan.
12Maka oleh anak-anak Israelpun
dilakukannya akan bapanya seperti yang
telah dipesankannya kepadanya.
13Maka dihantar anak-anaknya
akan mayatnya ke tanah Kanaan lalu
dikuburkannyalah akan dia di sana
dalam gua di ladang Makhpela yang
telah dibeli oleh Abraham serta dengan
ladang itu dari pada Efron, orang Het,
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yang bertentangan dengan Mamre akan
suatu pekuburan yang menjadi miliknya.
14Setelah bapanya dikuburkan maka
Yusufpun pulanglah ke Mesir serta
dengan saudara-saudaranya dan segala
orang yang menyertai dia hendak
menguburkan bapanya itu.
15Apabila dilihat oleh saudara-saudara
Yusuf akan hal bapanya sudah mati
maka katanya: "Entah barangkali Yusuf
benci akan kita kelak dan membalas
di atas kita dengan secukupnya segala
kejahatan yang telah kita perbuat akan
dia."
16Maka disuruhnya orang mengatakan
kepada Yusuf: "Bahwa bapa tuan telah
berpesan dahulu dari pada matinya
katanya:
17Katakanlah olehmu kepada Yusuf
demikian ini ampunilah kiranya
kesalahan segala saudaramu dan
dosanya karena jahatlah yang telah
diperlakukannya akan dikau tetapi
sekarang ampunilah kiranya kesalahan
segala hamba Tuhan bapamu itu." Maka
menangislah Yusuf apabila orang-orang
itu berkata-kata kepadanya.
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18Kemudian datanglah pula segala
saudaranya lalu sujud di hadapannya
maka katanya: "Bahwa kami sekalian ini
menjadi hamba tuan."
19Maka kata Yusuf kepadanya:
"Janganlah kamu takut masakan aku ini
akan ganti Allah.
20Adapun hal kamu maka kehidupanmu
itu membuat jahat atasku tetapi
kehendak Allah itu baiklah adanya
hendak diadakannya seperti yang ada
pada hari ini yaitu akan menghidupi
orang ramai.
21Maka sekarangpun janganlah kamu
takut maka aku akan memeliharakan
kamu dan segala isi rumahmu." Maka
demikianlah dihiburkan Yusuf akan dia
serta disenangkannya hatinya.
22Maka Yusufpun duduklah di Mesir
serta dengan segala orang isi rumah
bapanya maka umur Yusuf itu seratus
sepuluh tahun.
23Maka dilihat oleh Yusuf akan
beberapa cucu cicit Efraim dan lagi
tatkala jadi anak-anak Makhir bin
Manasye diletakkan oranglah akan dia di
ribaan Yusuf.
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24Maka kata Yusuf kepada saudara-
saudaranya: "Bahwa aku ini hampirlah
akan mati tetapi sesungguhnya Allah
akan mengunjungi kamu dan kamu
akan dibawanya keluar dari tanah ini ke
tanah yang telah dijanjikan-Nya kepada
Abraham dan Ishak dan Yakub dengan
bersumpah."
25Maka disuruhlah oleh Yusuf akan bani
Israel itu bersumpah katanya: "Bahwa
sesungguhnya Allah akan mengunjungi
kamu maka hendaklah kamu membawa
tulang-tulangku dari sini ke sana."
26Maka Yusufpun matilah tatkala
umurnya seratus sepuluh tahun maka
dirempah-rempahkan oranglah akan
dia lalu ditaruhnya dalam sebuah luang
(keranda) di tanah Mesir.



Keluaran

1
1Bahwa inilah nama-nama segala
anak Israel yang telah datang ke

Mesir maka masing-masing orang itu
dengan segala isi rumahnya telah datang
bersama-sama dengan Yakub.
2Yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda,
3 Isakhar, Zebulon, Benyamin,
4Dan, Naftali, Gad dan Asyer.
5Adapun jumlah segala orang yang
terbit dari pada sulbi Yakub itu yaitu
tujuh puluh orang banyaknya tetapi
Yusuf memang ada di Mesir.
6Maka Yusufpun matilah dan segala
saudaranya dan segala orang zaman itu.
7Maka bani Israelpun banyaklah dan
bertambah-tambah banyaknya dan
menjadi terlalu besar kuasanya sehingga
ramailah orang-orang itu di tanah Mesir.
8Kemudian naiklah kerajaan di Mesir
seorang raja yang lain yang tiada
mengetahui akan Yusuf.
9Maka titahnya kepada rakyatnya:
"Bahwa bangsa bani Israel ini telah
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menjadi banyak dan lebih kuasa dari
pada kita.
10Marilah kita melakukan suatu
akal kepadanya supaya jangan makin
bertambah-tambah banyaknya dan
jangan pula apabila kita masuk perang
orang-orang itu sepakat dengan musuh
kita dan berperang melawan kita lalu
keluar dari negeri ini."
11Sebab itu ditentukannya beberapa
penghulu pengerah di atas orang-orang
itu hendak dianiayakannya bani Israel
dengan pekerjaan kerahan maka
dibangunkannya bagi Firaun dua buah
negeri akan perbendaharaan yaitu Pitom
dan Raamses.
12Tetapi makin dianiayakan oleh orang
Mesir akan dia semakin lebih bertambah-
tambah banyaknya dan semakin lebih
ia kembang maka susahlah hati orang
Mesir akan bani Israel.
13Maka dengan bengisnya disuruh oleh
orang Mesir akan bani Israel bekerja.
14Dan disukarkannya kehidupannya
dengan pekerjaaan yang payah dari
pada berbuat gala-gala dan batu
bata dan segala pekerjaan di padang
yaitu segala pekerjaan yang dengan
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bengisnya disuruhnya orang-orang itu
mengerjakan.
15Dan lagi titah raja Mesir kepada bidan
orang Ibrani, seorang Sifra dan seorang
Pua namanya.
16Titahnya: "Apabila kamu membidani
perempuan Ibrani itu dan kamu lihat
dia hingga naik sendiri jikalau laki-laki
anaknya hendaklah kamu bunuh tetapi
jikalau perempuan biarlah ia hidup."
17Tetapi takutlah bidan itu akan Allah
tidak dibuatnya seperti titah raja Mesir
itu kepadanya melainkan dihidupkannya
segala anak laki-lakipun.
18Maka oleh raja Mesir disuruh panggil
bidan itu lalu titahnya kepadanya:
"Mengapa kamu berbuat demikian
menghidupi segala anak laki-laki itu?"
19Maka sembah bidan itu kepada
Firaun: "Karena perempuan Ibrani itu
bukannya seperti perempuan Mesir
sebab ia terlebih kuat dan sebelum
datang bidan sudah ia beranak."
20Maka Allah membuat banyak akan
bidan itu maka bertambah-tambahlah
bangsa itu dan menjadi amat kuasa.
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21Maka demikianlah peri dibangunkan
Allah rumah orang-orang itu karena
sebab bidan itu takut akan Allah.
22Maka Firaunpun berpesan kepada
segala rakyatnya titahnya: "Segala anak
laki-laki yang akan jadi kelak hendaklah
kamu membuangkan dia ke dalam
sungai tetapi hidupilah akan segala anak
perempuan."

2
1Maka adalah seorang laki-laki dari
pada isi rumah Lewi pergi mengambil

seorang anak perempuan suku Lewi
akan istrinya.
2Maka mengandunglah perempuan
itu lalu beranak seorang laki-laki maka
apabila dilihatnya akan dia elok rupanya
disembunyikannya tiga bulan lamanya.
3Tetapi sebab tiada lagi dapat
disembunyikannya diambilnya sebuah
bakul dari pada kerucut disapukannya
dengan minyak ter dan gala-gala lalu
dibaringkannya kanak-kanak itu di
dalamnya diletakkannya di tengah
mendarung pada tepi sungai.
4Maka kakaknyapun berdirilah dari
jauh hendak mengetahui apakah yang
akan berlaku atasnya.
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5Maka turunlah putri Firaun hendak
bersiram dalam sungai maka segala
dayang-dayangnya berjalan-jalan di
tepi sungai itu maka terlihatlah ia akan
bakul yang di tengah mendarung itu
lalu disuruhkannya hambanya pergi
mengambil dia.
6Setelah dibukanya maka dilihatnya
kanak-kanak itu maka kanak-kanak
itu sedang menangis maka kasihanlah
tuan putri itu akan dia serta katanya:
"Bahwa inilah seorang kanak-kanak
orang Ibrani."
7Maka sembah kakak kanak-kanak
itu kepada putri Firaun: "Bolehkah
patik pergi memanggilkan tuanku
seorang pengasuh dari pada segala
orang perempuan orang Ibrani supaya
disusuinya kanak-kanak ini karena
tuanku."
8Maka kata putri Firaun kepadanya:
"Baiklah." Lalu si dayang itupun pergilah
memanggil ibu kanak-kanak itu.
9Maka kata putri Firaun kepadanya:
"Ambillah olehmu akan kanak-kanak ini
bawa pergi susuilah dia karena aku maka
aku akan memberi upahnya." Maka oleh
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perempuan itu diambilnya kanak-kanak
itu lalu disusuinya.
10Maka kanak-kanak itupun besarlah
lalu dibawanya akan dia kepada putri
Firaun maka iapun menjadi baginya akan
anaknya maka dinamai akan dia Musa,
katanya: "Sebab aku keluarkan dia dari
dalam air."
11Maka jadilah pada zaman itu tatkala
Musa sudah besar maka keluarlah ia
mendapatkan saudara-saudaranya maka
dilihatnya segala tanggungannya maka
dilihatnya seorang Ibrani dari pada
segala saudaranya dipalu oleh seorang
Mesir.
12Maka berpalinglah Musa ke sana
kemari dilihatnya seorangpun tiada
maka dibunuhnya akan orang Mesir itu
lalu disembunyikannya dalam pasir.
13Maka pada esok hari keluarlah pula
ia dilihatnya dua orang Ibrani tengah
berkelahi lalu katanya kepada yang
salah itu: "Mengapa engkau palu akan
kawanmu?"
14Maka jawabnya: "Siapa telah
menjadikan engkau penghulu dan hakim
atas kami maka katamu demikian sebab
hendak membunuh akan daku pula
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seperti engkau telah membunuh orang
Mesir itu?" Maka takutlah Musa katanya:
"Maka sesungguhnya sudah ketahuan
perkara ini."
15Maka kedengaranlah perkara itu
kepada Firaun lalu hendak dibunuhnya
Musa. Tetapi larilah Musa dari hadapan
Firaun lalu diam di tanah Midian maka
iapun duduklah dekat suatu perigi.
16Maka pada imam yang di Midian itu
adalah tujuh orang anaknya perempuan
maka datanglah sekaliannya hendak
menciduk air diisinya segala palungan
akan memberi minum kawan kambing
domba bapanya.
17Maka datanglah beberapa gembala
laki-laki menghalaukan anak-anak
perempuan itu dari sana tetapi
berbangkitlah Musa menolong akan dia
lalu diberinya minum kambing dombanya
itu.
18Apabila sekaliannya datang kepada
bapanya, Rehuel, maka katanya: "Apa
sebabnya pada hari ini kamu pulang
dengan begini segera?"
19Maka jawab anak-anaknya itu: "Ada
seorang orang Mesir melepaskan kami
dari pada tangan gembala itu dan
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lagi dicidukkannya air akan kami dan
diberinya minum akan kambing domba
itu."
20Maka kata Rehuel kepada anak-
anaknya: "Di manakah ia? Mengapakah
kamu biarkan dia di sana? Panggillah
akan dia supaya ia makan roti."
21Maka sukalah Musa menumpang
dalam rumah orang itu dan oleh orang
itu diberikannya anaknya yang bernama
Zipora kepada Musa akan istrinya.
22Maka beranaklah ia seorang anak
laki-laki lalu dinamai Musa akan dia
Gersom katanya: "Aku telah menjadi
orang dagang dalam negeri asing."
23Maka ada beberapa tahun kemudian
raja Mesir itupun mangkatlah maka
keluh kesahlah orang-orang Israil serta
berseru dari sebab pekerjaannya yang
berat itu maka teriaknya itu sampailah
ke hadirat Allah dari sebab pekerjaannya
yang berat itu.
24Maka didengar Allah akan raungnya
serta ingatlah Allah akan perjanjian-Nya
dengan Abraham dan dengan Ishak dan
dengan Yakub.
25Maka ditilik Allah akan bani Israil
serta diketahuinyalah akan dia.
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3
1Maka adalah Musa
menggembalakan kawanan

domba mertuanya, Yitro, imam di negeri
Midian itu, dibawanya akan kawan
domba itu ke balik tanah belantara itu
lalu sampai ke gunung Allah yaitu Horeb.
2Maka kelihatanlah kepadanya Malaikat
Allah itu dalam nyala api dari tengah
suatu rimbun maka dilihatnya bahwa
rimbun itupun bernyala-nyala dengan api
tetapi tiada juga rimbun itu dimakannya.
3Maka kata Musa: "Baiklah aku
menyimpang ke sana hendak melihat
ajaib yang besar itu yaitu bagaimana
rimbun itu tiada hangus."
4Demi dilihat Allah ia menyimpang
hendak melihat maka berserulah Allah
akan dia dari tengah-tengah rimbun itu
firman-Nya: "Hai Musa, Musa!" Maka
sembahnya: "Saya."
5Maka firman-Nya: "Janganlah engkau
hampir kemari tanggalkanlah kasut dari
pada kakimu karena tempat engkau
berdiri itu tanah kudus adanya."
6Dan lagi firman-Nya: "Aku inilah
Tuhan bapamu yaitu Tuhan Abraham dan
Tuhan Ishak dan Tuhan Yakub." Maka
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ditudung Musa mukanya karena takutlah
ia memandang kepada Allah.
7Maka firman Allah: "Bahwa
sesungguhnya telah kulihat segala
aniaya yang berlaku atas kaum-Ku yang
di Mesir itu serta Kudengar akan serunya
dari karena segala pengerahnya karena
Aku mengetahui segala sengsaranya.
8Maka Aku telah datang hendak
melepaskan dia dari pada tangan orang
Mesir dan hendak membawa dia keluar
dari tanah itu kepada suatu tanah yang
baik lagi luas yaitu kepada suatu tanah
yang berkelimpahan susu dan air madu
ke tempat kedudukan orang Kanaan dan
orang Het dan orang Amori dan orang
Feris dan orang Hewi dan orang Yebus.
9Maka sekarang seru bani Israel itu
telah sampai ke hadapan-Ku dan lagi
telah Kulihat segala aniaya orang Mesir
akan dia.
10Marilah sekarang Aku hendak
menyuruhkan dikau kepada Firaun
supaya engkau membawa kaum-Ku
yaitu bani Israel itu keluar dari Mesir."
11Maka sembah Musa kepada Allah:
"Siapa gerangan hamba-Mu ini yang
patut hamba-Mu menghadap Firaun
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serta membawa bani Israil keluar dari
Mesir."
12Maka firman Allah: "Bahwa
sesungguhnya Aku kelak menyertai
akan dikau dan inilah akan menjadi
suatu tanda bagimu bahwa Akulah yang
menyerahkan engkau apabila kaum ini
kelak engkau bawa keluar dari Mesir
maka kamu akan berbuat ibadah kepada
Allah di atas gunung ini."
13Maka sembah Musa kepada Allah:
"Bahwa apabila hamba-Mu datang
kepada bani Israil serta berkata
kepadanya: Bahwa Tuhan segala nenek
moyangmu telah menyuruhkan aku
kepadamu lalu orang-orang itu bertanya
siapakah nama-Nya maka apa gerangan
hamba-Mu hendak berkata kepadanya?"
14Maka firman Allah kepada Musa: "Aku
ada yang Aku ada." Dan lagi firman-Nya:
"Hendaklah engkau katakan kepada bani
Israel demikian: Bahwa Aku ada telah
menyuruhkan aku kepadamu."
15Dan lagi firman Allah kepada Musa:
"Hendaklah engkau katakan kepada
bani Israel demikian: Bahwa Allah
Tuhan segala nenek moyangmu yaitu
Tuhan Abraham dan Tuhan Ishak
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dan Tuhan Yakub telah menyuruhkan
aku kepadamu maka inilah nama-Ku
selama-lamanya dan nama peringatan
akan daku zaman-berzaman.
16Pergilah engkau himpunkan segala
ketua-ketua bani Israel katakanlah
kepadanya: Bahwa Allah Tuhan
segala nenek moyangmu yaitu Tuhan
Abraham dan Ishak dan Yakub telah
kelihatan kepadaku firman-Nya: Bahwa
sesungguhnya Aku telah mengunjungi
kamu serta kulihat segala sesuatu yang
dilakukan atasmu di tanah Mesir.
17Maka firman-Ku: Aku hendak
membawa kamu keluar dari pada aniaya
orang Mesir itu ke tanah orang Kanaan
dan orang Het dan orang Amori dan
orang Feris dan orang Hewi dan orang
Yebus ke tanah yang berkelimpahan
susu dan air madu.
18Maka sekaliannya kelak akan
mendengar katamu dan hendaklah kamu
pergi baik engkau baik segala ketua
bani Israel menghadap raja Mesir dan
hendaklah kamu berkata kepadanya
demikian: Bahwa Allah Tuhan orang
Ibrani itu telah kelihatan kepada patik
maka sekarang biarlah kiranya patik
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sekalian ini pergi ke tanah belantara
sejauh tiga hari perjalanan supaya patik
mempersembahkan kurban kepada
Tuhan patik Allah.
19Tetapi sudah Aku ketahui akan hal
raja Mesir itu tiada akan memberi kamu
pergi jikalau dengan tangan yang kuat
sekalipun.
20Maka Aku akan menghulurkan
tangan-Ku serta memalu Mesir itu
dengan ajaib yang akan Aku adakan
kelak di dalamnya kemudian barulah
diberinya kamu pergi.
21Maka Aku akan memberi kamu ini
beroleh kasihan pada pemandangan
orang-orang Mesir sehingga akan jadi
kelak apabila kamu keluar tiada kamu
akan keluar dengan hampa.
22Melainkan masing-masing orang
perempuan akan meminta kepada orang
sekampungnya dan kepada orang yang
menumpang di rumahnya beberapa
benda perak dan benda emas dan
pakaian yang akan kamu kenakan
kepada anak-anakmu laki-laki dan
perempuan sehingga segala harta orang
Mesir itu terampas olehmu."
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4
1Maka jawab Musa sembahnya:
"Tetapi tiadalah orang-orang itu

akan percaya kepadaku atau mendengar
kataku karena sekaliannya akan berkata
demikian: Bahwa tiada juga Allah itu
kelihatan kepadamu."
2Maka firman Allah kepada Musa:
"Apakah yang ada pada tanganmu ini?"
Maka jawabnya: "Tongkat."
3Maka firman-Nya: "Campakkanlah
dia ke bumi." Maka dicampakkannya ke
bumi lalu menjadi ular maka larilah Musa
dari padanya.
4Maka firman Allah kepada Musa:
"Hulurkanlah tanganmu capailah akan
dia pada ekornya" (maka dihulurkannya
tangannya dicapainya akan dia lalu
menjadi tongkat pula pada tangannya)
5 "yaitu supaya sekaliannya boleh
percaya bahwa Allah Tuhan segala nenek
moyangnya yaitu Tuhan Abraham dan
Tuhan Ishak dan Tuhan Yakub telah
kelihatan kepadamu."
6Maka firman pula Allah kepadanya:
"Masukkanlah tanganmu ke dalam
dada bajumu." Maka dimasukkanlah
tangannya ke dalam bajunya setelah
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dikeluarkannyaa pula maka adalah
tangannya itu supak putih seperti salju.
7Maka firman Tuhan: "Kembalikanlah
tanganmu ke dalam bajumu." (Maka
dikembalikannya tangannya ke dalam
bajunya setelah dikeluarkannyaa dari
bajunya maka adalah tangannya itu
kembali seperti tubuhnya semula).
8 "Maka akan jadi kelak jikalau tidak
orang itu percaya akan dikau dan tidak
diindahkannya tanda yang pertama itu
maka ia akan percaya sebab tanda yang
kemudian ini.
9Maka akan jadi kelak jikalau kiranya
tiada ia percaya sebab kedua tanda
itupun dan tidak didengarnya akan
katamu maka hendaklah engkau ambil
dari pada air sungai lalu curahkan dia ke
tanah maka air yang engkau ambil dari
sungai itu akan berubah menjadi darah
di atas tanah itu."
10Maka sembah Musa kepada Allah:
"Ya Tuhan hamba-Mu ini bukannya orang
yang pandai berkata-kata baik dahulu
baik sekarang semenjak Tuhan berfirman
kepada haamba-Mu karena hamba-Mu
ini berat mulut dan berat lidah pun."
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11Maka firman Allah kepadanya: "Siapa
gerangan yang telah menjadikan mulut
kepada manusia atau siapakah yang
menjadikan orang kelu atau tuli atau
celik atau buta bukankah Allah, Aku ini
juga.
12Maka sekarang pun pergilah engkau
Aku akan menyertai mulutmu dan Aku
akan mengajak engkau barang yang
patut engkau katakan."
13Maka sembah Musa: "Ya Tuhan
suruhlah kiranya dengan tangan orang
yang akan suruhkan."
14Maka berbangkitlah murka Allah akan
Musa lalu firman-Nya: "Bukankah ada
abangmu Harun, orang Lewi itu, maka
Aku tahu ia pandai berkata-kata dan lagi
adalah ia keluar hendak bertemu dengan
dikau maka serta dilihatnya akan dikau
niscaya sukacitalah ia kelak di dalam
hatinya.
15Maka hendaklah engkau berkata-kata
dengan dia membubuh perkataan
itu dalam mulutnya maka Aku akan
menyertai mulutmu dan mulutnya pun
dan Aku akan mengajak kamu barang
yang patut kamu perbuat.
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16Maka ia pun akan berkata-kata
kepada kaum itu akan gantimu dan ia
pun akan jadi ganti mulutmu dan engkau
akan jadi baginya akan ganti Allah.
17Ambillah tongkat ini pada tanganmu
karena dengannya juga engkau akan
mengadakan segala tanda itu."
18Maka Musapun pergilah lalu kembali
kepada mertuanya, Yitro, serta berkata
kepadanya: "Berilah kiranya saya pergi
kembali kepada segala saudara saya
yang ada di Mesir supaya saya lihat kalau
sekaliannya itu lagi hidup." Maka jawab
Yitro kepada Musa: "Pergilah engkau
dengan sejahteranya."
19Maka firman Allah kepada Musa
di tanah Midian: "Pergilah engkau
pulanglah ke Mesir karena segala orang
yang hendak membunuh akan dikau itu
sudah mati."
20Maka diambil oleh Musa akan anak
istrinya dinaikkannya ke atas seekor
keledai hendak pulang ke tanah Mesir
maka tongkat Allah itupun dibawalah
oleh Musa pada tangannya.
21Maka firman Allah kepada Musa:
"Sedang engkau berjalan pulang ke
Mesir ingatlah olehmu akan segala
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ajaib yang telah Aku taruh dalam kuasa
tanganmu maka hendaklah engkau
membuat yang demikian di hadapan
Firaun tetapi Aku akan mengeraskan
hatinya sehingga tiada diberinya kaum
itu pergi.
22Maka hendaklah engkau berkata
kepada Firaun: Bahwa demikianlah
firman Allah: Bahwa Israel itulah anakku
yang sulung.
23Maka firman-Ku kepadamu:
Lepaskanlah anak-Ku itu pergi supaya
ia berbuat ibadah kepada-Ku juga
engganlah engkau dari pada melepaskan
dia yang telah olehmu bahwa Aku akan
membunuh anakmu yaitu anakmu yang
sulung."
24Maka pada tengah jalan di tempat
singgah bertemulah Allah dengan Musa
hendak dibunuhnya akan dia.
25Maka oleh Zipora diambil pisau
batu dikeratnya kulup anaknya lalu
dicampakkannya di hadapan kaki
suaminya maka katanya: "Bahwa
sesungguhnya engkaulah seorang
pengantin darah bagiku."
26Demikianlah diberikannya akan
dia kemudian kata perempuan itu:
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"Engkaulah seorang pengantin darah,"
sebab sunat itu.
27Maka firman Allah kepada Harun:
"Pergilah engkau ke tanah belantara
bertemu dengan Musa." Maka pergilah ia
lalu bertemu dengan dia di gunung Allah
serta diciumnya akan dia.
28Maka dikabarkan Musa kepada
Harun segala firman Allah yang telah
menyuruhkan dia itu dan segala alamat
(mujizat) yang telah dipesani-Nya
kepadanya.
29Maka pergilah Musa dan Harun lalu
dihimpunkannya segala ketua-ketua
bani Israel.
30Maka dikatakan Harun kepadanya
segala yang difirmankan Allah kepada
Musa itu serta diperbuatnyalah segala
alamat (mujizat) itu di hadapan kaum
itu.
31Maka percayalah kaum itu dan
apabila didengarnya bahwa Allah
telah mengunjungi bani Israel serta
ditilik Tuhan akan sengsaranya maka
sekaliannya menundukkan kepalanya
serta menyembah.

5
1Kemudian dari pada itu masuklah
Musa dan Harun menghadap Firaun,
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lalu katanya: "Demikianlah firman Allah
Tuhan bani Israel: Lepaskanlah kaum-Ku
supaya ia memegang suatu hari raya
bagi-Ku di tanah belantara."
2Maka titah Firaun: "Siapakah Allah
yang patut aku menurut kata-Nya
sehingga melepaskan bani Israel itu
pergi tidak aku tahu akan Allah itu dan
lagi tidak aku mau melepaskan bani
Israel itu."
3Maka jawabnya: "Bahwa Tuhan orang
Ibrani itu telah bertemu dengan patik
berilah kiranya patik sekalian barang tiga
hari perjalanan jauhnya dalam tanah
belantara serta mempersembahkan
kurban kepada Tuhan patik Allah itu
supaya jangan ia memalu patik sekalian
dengan bala sampar atau kudung."
4Maka titah raja Mesir kepadanya:
"Hai Musa dan Harun, mengapakah
kamu menahankan kaum itu dari pada
pekerjaannya pergilah kamu kepada
tanggunganmu."
5Dan lagi titah Firaun: "Bahwa sekarang
sudah banyak orang kaum itu di tanah
ini dan kamu berhentikan dia dari pada
pekerjaannya."
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6Maka pada hari itu juga dipesani
Firaun kepada segala pengerah kaum itu
dan segala mandurnya titahnya:
7 "Mulai dari pada sekarang ini jangan
lagi kamu berikan jerami kepada
orang-orang itu akan membuat batu
bata seperti dahulu biarlah orang-orang
itu sendiri pergi memungut jerami bagi
dirinya.
8Dan tanggungkanlah ke atasnya
bilangan batu bata sama banyaknya
seperti yang diperbuatnya dahulu itu
janganlah kamu kurangkan dia karena
sekaliannya itu malas maka sebab itulah
serunya demikian: Biarlah patik pergi
dan biarlah patik membuat kurban
kepada Tuhan patik.
9Hendaklah pekerjaan orang-orang itu
diberatkan pula supaya dikerjakannya
dan jangan pula orang-orang itu harap
akan perkataan yang dusta."
10Maka keluarlah segala pengerah
kaum itu dan segala mandurnya lalu
katanya kepada kaum itu: "Bahwa
demikian inilah titah Firaun: Tiada lagi
aku akan memberi jerami kepadamu.
11Pergilah kamu sendiri mencari jerami
barang di mana kamu boleh mendapat
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dia karena pekerjaan itu suatupun tidak
dikurangkan."
12Demikianlah segala orang kaum
itu berpecah-pecahlah pada seluruh
tanah Mesir hendak memungut sasapan
(tunggul) jerami akan ganti jerami.
13Maka segala pengerahpun mempesa
(memburu) dia katanya: "Genapkanlah
pekerjaanmu seperti biasa sehari-hari
pada masa ada lagi jerami."
14Maka segala mandur bani Israel
yang diangkat atasnya oleh segala
pengerah Firaun itupun dipalu orang
sambil katanya: "Mengapakah semalam
dan hari ini tidak kamu menggenapi
pekerjaanmu pada membuat batu bata
seperti dahulu."
15Setelah itu maka pergilah segala
mandur bani Israel lalu berseru kepada
Firaun sembahnya: "Mengapakah tuanku
berbuat demikian pada hamba tuanku.
16Maka tidak diberikan jerami kepada
hamba tuanku serta kata pengerah itu
kepada patik-patik perbuatkanlah batu
bata itu maka patik dipalunya pula tetapi
orang-orang tuanku juga yang salah."
17Maka titah Firaun: "Kamu ini malas,
kamu ini malas sebab itu sembahmu
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demikian: Biarlah patik pergi supaya
patik berbuat kurban kepada Allah.
18Sebab itu sekarang pergilah kamu
bekerja karena jerami tidak akan
diberikan kepadamu tetapi secukup
bilangan batu bata itu hendaklah kamu
bawa masuk juga."
19Maka oleh segala mandur bani Israel
itu diketahuinya akan dirinya dalam hal
yang jahat sebab dikatakannya: "Tidak
boleh kamu mengurangkan batu bata itu
seperti biasa sehari-hari."
20Maka iapun bertemulah dengan Musa
dan Harun yang berdiri bertentangan
dengan dia tatkala ia keluar dari hadapan
Firaun.
21Maka katanya kepadanya: "Bahwa
dilihat Allah kiranya akan kamu serta
memutuskan hukum sebab kamu
telah membusukkan nama kami
di hadapan Firaun dan di hadapan
segala pegawainya seolah-olah kamu
memberikan sebilah pedang pada
tangannya akan membunuh kami."
22Maka kembalilah Musa menghadap
Allah sembahnya: "Ya Tuhan,
mengapakah Engkau melakukan
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jahat atas kaum ini mengapa juga
engkau telah menyuruhkan hamba-Mu.
23Karena semenjak hamba-Mu masuk
menghadap Firaun akan menyampaikan
kepadanya firman-Mu dilakukannya
kejahatan atas kaum ini maka sekali-kali
tiada Engkau melepaskan kaum-Mu."

6
1 (5-24) Maka firman Allah kepada
Musa: "Sekarang boleh engkau

lihat barang yang hendak Kulakukan
atas Firaun karena oleh tangan yang
berkuasa dilepaskannya kelak akan
orang-orang itu dan oleh tangan yang
berkuasa kelak dihalaukan Firaun dari
tubuhnya."
2 (6-1) Maka berfirmanlah Allah kepada
Musa, firman-Nya: "Akulah Yahweh.
3 (6-2) Maka Aku telah menyatakan
diri-Ku kepada Abraham dan kepada
Ishak dan kepada Yakub serta Allah Yang
Mahakuasa tetapi tiada diketahuinya
akan Daku dengan nama-Ku Yahweh.
4 (6-3) Dan lagi Aku sudah meneguhkan
perjanjian-Ku dengan orang-orang
itu bahwa Aku akan mengaruniakan
kepadanya tanah Kanaan yaitu tanah
tumpangan tempat ia telah menumpang
itu.
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5 (6-4) Dan lagi telah Aku dengar akan
raung bani Israel yang diperhambakan
oleh orang Mesir dan teringatlah Aku
akan perjanjian-Ku.
6 (6-5) Sebab itu katakanlah kepada
bani Israel: Bahwa Akulah Yahweh
maka Aku kelak membawa kamu
keluar dari bawah keberatan yang
ditanggungkan orang Mesir itu dan Aku
akan melepaskan kamu kelak dari pada
perhambaanmu dan Aku akan menebus
kamu dengan tangan yang terhulur dan
dengan beberapa hukuman yang besar
7 (6-6) Dan kamu akan Aku ambil akan
kaum-Ku menjadi Allah bagimu maka
kamu akan mengetahui kelak bahwa
Akulah Yahweh yaitu Tuhanmu yang
membawa kamu keluar dari bawah
segala keberatan yang ditanggungkan
orang Mesir.
8 (6-7) Maka Aku akan membawa kamu
masuk ke tanah yang telah Aku berjanji
dengan sumpah hendak mengaruniakan
dia kepada Abraham dan kepada Ishak
dan kepada Yakub maka Aku akan
mengaruniakan dia kepadamu menjadi
pusaka bahwa Akulah Yahweh."



Keluaran 6.9–14 26
9 (6-8) Maka Musapun berkata demikian
kepada bani Israil tetapi tiada orang-
orang itu mau mendengar akan Musa
dari sebab kepicikan hatinya dan dari
sebab perhambaan yang berat itu.
10 (6-9) Lagi pula firman Allah kepada
Musa demikian:
11 (6-10) "Masuklah engkau berkata-
kata kepada Firaun raja Mesir itu supaya
dilepaskannya bani Israel itu keluar dari
tanahnya."
12 (6-11) Maka sembah Musa kepada
Allah: "Sedangkan bani Israel tidak
mendengar akan hamba-Mu ini masakan
Firaun pula mendengar hamba-Mu
seorang yang tidak petah lidah."
13 (6-12) Maka firman Allah kepada
Musa dan Harun disuruhnya kabarkan
kepada bani Israel dan Firaun, raja Mesir
itu, dari hal mengeluarkan bani Israel itu
dari tanah Mesir.
14 (6-13) Maka inilah bilangan kepala-
kepala isi rumah nenek moyangnya
adapun anak-anak Ruben, anak Israel
yang sulung itu, yaitu Henokh dan Palu
dan Hezron dan Karmi; sekalian inilah
keturunan Ruben.
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15 (6-14) Maka anak-anak Simeon
yaitu Yemuel dan Yamin dan Ohad dan
Yakhin dan Zohar dan Saul, inilah anak
seorang perempuan orang Kanaan;
maka sekalian inilah keturunan Simeon.
16 (6-15) Maka inilah nama-nama
segala anak Lewi menurut keturunannya
yaitu Gerson dan Kehat dan Merari,
maka lama umur Lewi itu seratus tiga
puluh tujuh tahun.
17 (6-16) Maka anak-anak Gerson yaitu
Libni dan Simei menurut keturunannya.
18 (6-17) Maka anak-anak Kehat yaitu
Amram dan Yizhar dan Hebron dan Uziel,
maka lama umur Kehat itu seratus tiga
puluh tiga tahun.
19 (6-18) Maka anak-anak Merari
yaitu Mahli dan Musi maka sekalian
inilah segala suku orang Lewi menurut
keturunannya.
20 (6-19) Maka Amram diambilnya
akan Yokhebed maka saudaranya akan
istrinya, maka diperanakkannya bagi
Harun dan Musa maka lama umur
Amram itu seratus tiga puluh tujuh
tahun.
21 (6-20) Maka anak-anak Yizhar yaitu
Korah dan Nefeg dan Zikhri.
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22 (6-21) Maka anak-anak Uziel yaitu
Misael dan Elsafan dan Sitri.
23 (6-22) Maka oleh Harun diambilnya
Eliseba binti Aminadab, saudara Nahason
akan istrinya maka diperanakkannya
baginya Nadab dan Abihu dan Eleazar
dan Itamar.
24 (6-23) Maka anak-anak Korah yaitu
Asir dan Elkana dan Abiasaf maka
sekaliannya inilah keturunan bani Korah.
25 (6-24) Maka Eleazar bin Harun itu
mengambil seorang dari pada segala
anak perempuan Putiel akan istrinya
maka diperanakkannya baginya Pinehas.
Maka sekalian inilah kepala isi rumah
nenek moyang orang Lewi menurut
keturunannya.
26 (6-25) Maka Harun dan Musa inilah
yang Allah telah berfirman kepadanya:
"Bawalah olehmu akan bani Israel keluar
dari tanah Mesir menurut kumpulannya."
27 (6-26) Maka inilah dia yang telah
berkata kepada Firaun, raja Mesir,
hendak membawa bani Israel keluar dari
Mesir maka Musa dan Harun inilah dia.
28 (6-27) Maka jadilah pada masa Allah
berfirman kepada Musa di tanah Mesir.
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29 (6-28) Maka firman Allah kepada
Musa demikian: "Bahwa Akulah Allah
sampaikanlah kepada Firaun, raja Mesir,
segala perkara yang Aku berfirman
kepadamu itu."
30 (6-29) Maka sembah Musa di
hadapan hadirat Allah: "Bahwa
hambamu ini seorang yang tidak petah
lidah masakan Firaun mau mendengar
akan hamba-Mu."

7
1Maka firman Allah kepada Musa:
"Ingatlah olehmu bahwa Aku telah

menjadikan engkau bagi Firaun seperti
Allah dan abangmu Harun itu akan
menjadi nabi bagimu.
2Maka engkau akan mengatakan
segala perkara yang akan Kusuruhkan
kepadamu dan abangmu, Harun itu,
akan mengatakan dia kepada Firaun
supaya dilepaskannya bani Israel itu
keluar dari tanahnya.
3Maka Aku akan mengeraskan hati
Firaun dan Aku akan memperbanyakkan
segala ilamat-Ku (ajaib) dan segala
ajaib-Ku di tanah Mesir.
4Tetapi Firaun tidak akan menurut
katamu maka Aku akan mendatangkan
tangan-Ku ke atas Mesir dan membawa
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segala tentara-Ku yaitu kaum-Ku bani
Israel itu keluar dari tanah Mesir dengan
beberapa hukuman yang besar.
5Maka segala orang Mesir akan
mengetahui kelak bahwa Akulah Allah
yaitu apabila Aku hulurkan tangan-Ku ke
atas Mesir serta membawa bani Israel
itu keluar dari antaranya itu."
6Maka oleh Musa dan Harun
diperbuatnyalah demikian seperti
firman Allah kepadanya demikianlah
diperbuatnya.
7Maka pada masa keduanya berkata
kepada Firaun itu adalah umur Musa
delapan puluh tahun dan umur Harun
delapan puluh tiga tahun.
8Maka firman Allah kepada Musa dan
Harun demikian:
9 "Apabila Firaun berkata kepadamu
begini yaitu: Tunjukkanlah olehmu suatu
ajaib, maka hendaklah engkau katakan
kepada Harun: Ambillah tongkatmu
campakkan ke bumi di hadapan Firaun
supaya yaitu menjadi seekor ular."
10Maka masuklah Musa dan Harun
kepada Firaun lalu diperbuatnya
seperti firman Allah kepadanya maka
dicampakkan Harun tongkatnya di
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hadapan Firaun dan di hadapan segala
pegawainya lalu tongkat itu menjadi
seekor ular.
11Kemudian dipanggil Firaun akan
segala orang sastrawan dan orang sihir
yaitu segala orang hobatan di Mesir itu
maka ia pun berbuat demikian juga
dengan ilmunya.
12Karena dicampakkannya tongkat
masing-masing lalu menjadi ular tetapi
oleh tongkat Harun itu ditelannyalah
akan segala tongkatnya itu.
13Maka keraslah hati Firaun tidak
didengarnya akan kata keduanya seperti
firman Allah.
14Maka firman Allah kepada Musa:
"Adapun hati Firaun itu telah keras maka
engganlah ia melepaskan kaum itu.
15Sebab itu pergilah engkau kepada
Firaun pada pagi-pagi hari bahwa
ia akan keluar ke tepi sungai maka
hendaklah engkau berdiri di hadapannya
di tepi sungai itu peganglah tongkat
yang berubah menjadi ular itu pada
tanganmu.
16Maka hendaklah engkau katakan
kepadanya: Bahwa Allah yaitu Tuhan
orang Ibrani telah menyuruhkan aku
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kepadamu demikian firman-Nya:
Lepaskanlah kaum-Ku supaya ia berbuat
ibadah kepada-Ku di tanah belantara
maka sampai sekarang tidak engkau
menurut firman-Ku.
17Maka demikianlah firman Allah dalam
perkara ini dapat engkau ketahui bahwa
Akulah Allah yang telah olehmu dengan
tongkat yang pada tanganku ini akan ku
palu air yang di dalam sungai ini maka
air itu akan berubah menjadi darah.
18Dan segala ikan yang di dalam sungai
itu akan mati sehingga busuklah bau
sungai itu dan orang-orang Mesirpun
akan jijik meminum air sungai itu."
19Dan lagi firman Allah kepada Musa:
"Katakanlah kepada Harun ambillah
tongkatmu dan hulurkan tanganmu ke
atas segala air di Mesir ke atas segala
sungainya dan ke atas tali airnya dan ke
atas telaganya dan ke atas segala perigi
airnya supaya yaitu berubah menjadi
darah biarlah ada darah pada seluruh
tanah Mesir baik dalam bekas kayu baik
dalam bekas batu."
20Maka oleh Musa dan Harun
diperbuatnyalah demikian seperti
firman Allah diangkatnya tongkat
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itu dipalukannya kepada air yang di
dalam sungai ke hadapan Firaun dan
di hadapan segala pegawainya maka
segala air yang di dalam sungai itupun
berubahlah menjadi darah.
21Maka matilah segala ikan di dalam
sungai dan busuklah bau sungai itu
sehingga air yang di dalam sungai itu
tidak dapat diminum oleh orang Mesir
maka darah itu ada pada seluruh tanah
Mesir.
22Maka segala orang hobatan di Mesir
itupun berbuatlah demikian juga dengan
ilmunya maka keras juga hati Firaun
tidak didengarnya akan keduanya seperti
firman Allah itu.
23Maka Firaunpun berpalinglah darinya
lalu pulang ke istananya maka akan
perkara inipun tidak ia menaruh
dihatinya.
24Maka segala orang Mesir itu
menggali-gali keliling sungai itu hendak
mencari air minum karena air sungai itu
tidak dapat diminumnya.
25Maka demikian genaplah tujuh hari
kemudian dari pada dipalu Allah akan air
sungai itu.
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8
1Maka firman Allah kepada Musa
masuklah kamu kepada Firaun

katakanlah kepadanya: "Demikian inilah
firman Allah: Lepaskanlah kaum-Ku
supaya ia berbuat ibadah kepada-Ku.
2Maka jikalau enggan juga engkau
melepaskan dia niscaya Aku palu segala
jajahanmu kelak dengan mendatangkan
kodok ke atasnya.
3Maka sungai itu akan melimpahkan
kodok maka yaitu akan naik dan masuk
ke dalam istanamu dan ke dalam bilik
peraduanmu dan ke atas tilaman dan lagi
ke dalam rumah segala pegawaimu dan
ke atas segala rakyatmu dan ke dalam
dapurmu dan ke dalam palunganmu.
4Maka kodok itupun akan naik ke atas
engkau dan ke atas segala pegawaimu."
5Dan lagi firman Allah kepada Musa:
"Katakanlah kepada Harun: Hulurkanlah
tanganmu dengan tongkatmu itu ke atas
segala sungai dan ke atas segala tali air
dan ke atas segala telaga suruhlah naik
kodok ke atas tanah Mesir."
6Maka Harunpun menghulurkan
tangannya ke atas air di Mesir lalu
naiklah kodok memenuhi tanah Mesir.
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7Maka oleh orang hobatan pun dibuat
demikian dengan ilmunya dibawanya
naik beberapa kodok ke atas tanah Mesir.
8Lalu dipanggil Firaun akan Musa dan
Harun serta titahnya: "Pohonkanlah
kepada Allah supaya dihilangkannya
segala kodok ini dari padaku dari pada
rakyatku maka aku akan melepaskan
kaum itu pergi supaya berbuat kurban
kepada Allah."
9Maka kata Musa kepada Firaun:
"Dalam perkara ini hendaklah engkau
megahkan dirimu atas aku pada ketika
manakah yang patut aku pohonkan
karenamu dan karena pegawaimu dan
karena rakyatmu supaya kodok ini
dihilangkan dari padamu dan dari pada
segala rumahmu sehingga tertinggallah
ia dalam sungai juga."
10Maka titah Firaun: "Pada esok
harilah." Maka kata Musa: "Jadilah
seperti katamu itu supaya engkau
ketahui bahwa Tuhan kami Allah itu tiada
samanya.
11Maka segala kodok ini akan hilang
dari padamu dan dari pada segala
rumahmu dan dari pada segala
pegawaimu dan dari pada rakyatmu
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tertinggallah ia kelak dalam sungai
juga."
12Maka Musa dan Harunpun keluar dari
hadapan Firaun lalu Musa menyeru akan
Allah dari hal segala kodok yang telah
didatangkan atas Firaun.
13Maka oleh Allah diperbuatlah menurut
seperti kata Musa lalu matilah kodok
itu hilang dari pada segala rumah dan
halaman dan dari ladang pun.
14Maka dikumpulkan oranglah
bangkainya bertimbun-timbun maka
busuklah bau tanah itu.
15Demi dilihat Firaun adalah reda maka
dikeraskannya hatinya tidak didengarnya
akan Musa dan Harun seperti firman
Allah itu.
16Maka firman Allah kepada Musa:
"Katakanlah kepada Harun: Ulurkanlah
tanganmu palulah akan lebu tanah itu
supaya yaitu berubah menjadi kutu pada
seluruh tanah Mesir."
17Maka diperbuatnyalah demikian
maka diulurkan Harun tangannya
dengan tongkatnya dipalunya akan lebu
tanah maka jadilah beberapa kutu pada
manusia dan pada binatang pun maka
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segala lebu tanah itu berubah menjadi
kutu pada seluruh tanah Mesir.
18Maka oleh orang hobatanpun
diperbuatnya demikian dengan ilmunya
hendak diadakannya kutu tetapi tidak
dapat maka adalah kutu itu pada
manusia dan pada binatang pun.
19Maka sembah segala orang hobatan
itu kepada Firaun: "Bahwa inilah
tangan Allah." Tetapi keraslah hati
Firaun sehingga tidak didengarnya akan
katanya seperti firman Allah itu.
20Maka firman Allah kepada Musa:
"Bangunlah engkau pagi-pagi hari lalu
pergi kepada Firaun bahwa ia akan keluar
ke tepi sungai maka hendaklah engkau
katakan kepadanya: Demikian inilah
firman Allah: Lepaskanlah kaum-Ku
supaya ia berbuat ibadah kepada-Ku.
21Karena jikalau tidak engkau
melepaskan kaum-Ku niscaya Aku
lepaskan ke atasmu dan atas segala
pegawaimu dan atas segala rakyatmu
dan atas segala rumahmu beberapa
lalat sehingga penuhlah segala rumah
orang Mesir dengan kebanyakan lalat itu
demikian pun tempat kedudukannya itu.
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22Maka pada hari itu Aku akan
mengasingkan tanah Gosyen tempat
kedudukan kaum-Ku supaya di sana
jangan ada kebanyakan lalat itu supaya
engkau ketahui bahwa Aku ini Allah
adalah di tengah-tengah tanah ini.
23Dan Aku mengasingkan kaum-Ku
dari pada kaummu maka pada esok hari
juga akan jadi ilamat ini."
24Maka oleh Allah diperbuatnyalah
demikian maka datanglah lalat terlalu
amat banyak ke dalam istana Firaun
dan ke dalam rumah-rumah segala
pegawainya maka pada seluruh tanah
Mesir itu rusaklah tanah itu oleh
kebanyakan lalat.
25Lalu dipanggil Firaun akan Musa dan
Harun titahnya: "Pergilah kamu berbuat
kurban kepada Tuhan dalam negeri ini."
26Tetapi kata Musa: "Tidak patut kami
berbuat demikian karena yang kebencian
orang Mesir itulah yang kami hendak
mengurbankan kepada Tuhan kami Allah
maka bolehkah kami mengkurbankan
yang kebencian orang Mesir itu di
hadapan matanya bukankah dirajamnya
kelak akan kami.
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27Bahwa kami hendak pergi ke tanah
belantara sejauh tiga hari perjalanan
serta berbuat kurban kepada Tuhan kami
Allah seperti firman-Nya pada kami."
28Maka titah Firaun: "Bahwa aku akan
melepaskan kamu supaya kamu berbuat
kurban kepada Tuhan Allah di tanah
belantara itu melainkan janganlah kamu
berjalan terlalu jauh pohonkanlah karena
aku."
29Maka kata Musa: "Bahwa sekarang
juga aku keluar dari hadapanmu dan aku
akan memohonkan kepada Allah supaya
esok hari hilanglah segala lalat ini dari
pada Firaun dan dari pada pegawaimu
dan dari pada segala rakyatmu tetapi
jangan lagi Firaun membuat bohong
sehingga tidak melepaskan kaum ini
akan berbuat kurban kepada Allah."
30Setelah itu maka keluarlah Musa
dari hadapan Firaun lalu dipohonkannya
kepada Allah.
31Maka oleh Allah diperbuatnyalah
seperti kata Musa dihilangkannya segala
lalat itu dari pada Firaun dan dari pada
segala pegawainya dan dari pada segala
rakyatnya seekor pun tidak tinggal lagi.
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32Tetapi pada sekali ini pun dikeraskan
Firaun hatinya sehingga tidak
dilepaskannya kaum itu pergi.

9
1Maka firman Allah kepada
Musa: "Masuklah engkau kepada

Firaun maka katakanlah kepadanya:
Demikianlah firman Allah Tuhan orang
Ibrani: Lepaskanlah kaum-Ku supaya ia
berbuat ibadah kepada-Ku.
2Karena jikalau engkau enggan dari
pada melepaskan dia dan engkau
tahankan dia lagi.
3Niscaya tangan Allah itu berlaku atas
segala binatangmu yang di padang yaitu
atas segala kuda dan keledai dan unta
dan lembu dan kambing domba maka
akan jadi kelak suatu bala sampar yang
terlalu berat.
4Maka Allah akan mengasingkan antara
segala binatang orang Israil dengan
segala binatang orang Mesir maka dari
pada segala binatang yang ada kepada
bani Israel itu seekor pun tidak akan
mati."
5Maka ditentukaan Allah akan
ketikanya, firman-Nya: "Esok harilah
Allah akan mengadakan perkara itu
dalam tanahmu."
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6Maka pada esoknya diadakan Allah
perkara itu maka segala binatang orang
Mesirpun matilah tetapi dari pada segala
binatang bani Israel seekor jugapun
tiada mati.
7Maka dititahkan Firaun orang pergi
ke sana maka sesungguhnya seekor
jugapun tiada mati dari pada segala
binatang orang Israel tetapi keraslah hati
Firaun itu sehingga tidak dilepaskannya
kaum itu pergi.
8Maka firman Allah kepada Musa dan
Harun: "Ambillah olehmu akan abu dari
dapur beberapa genggam dan hendaklah
Musa menghamburkan dia arah ke langit
di hadapan Firaun.
9Maka abu itupun akan menjadi debu
yang halus pada seluruh tanah Mesir
maka pada manusia dan pada binatang
pun yaitu akan menjadi bisul yang
berpecah-pecah dan menjadi barah
dalam seluruh tanah Mesir."
10Maka diambil oleh keduanya akan
abu dalam dapur lalu berdiri di hadapan
Firaun maka dihamburkan Musa abu itu
arah ke langit lalu menjadi bisul yang
berpecah-pecah dan menjadi barah pada
manusia dan pada binatang.
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11Maka segala orang hobatan itupun
tidak dapat berdiri di hadapan Musa dari
sebab segala bisul itu karena adalah
bisul itu pada segala orang hobatan dan
pada segala orang Mesir pun.
12Maka dikeraskan Allah akan hati
Firaun sehingga tidak didengarnya akan
kata keduanya seperti firman Allah
kepada Musa itu.
13Maka firman Allah kepada Musa:
"Bangunlah engkau pagi-pagi hari lalu
pergi kepada Firaun dan katakanlah
kepadanya: Demikianlah firman Allah
yaitu Tuhan orang Ibrani: Lepaskanlah
kaum-Ku supaya ia berbuat ibadah
kepada-Ku.
14Karena sekali ini Aku hendak
mendatangkan segala bala-Ku ke
atas hatimu dan ke atas segala
pegawaimu dan ke atas segala rakyatmu
supaya engkau ketahui bahwa tiada
bandingan-Ku pada seluruh muka bumi.
15Karena sekarangpun jikalau Aku
telah menghulurkan tangan-Ku supaya
Kupalu akan dikau dan segala rakyatmu
dengan bala sampar sehingga engkau
binasa dari atas bumi.
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16Tetapi inilah sebabnya Aku telah
menetapkan engkau supaya Aku
menyatakan kepadamu kuasa-Ku dan
supaya namamu dikabarkan orang pada
seluruh muka bumi.
17Maka adakah engkau lagi
meninggikan dirimu atas kaum-Ku
padahal tidak engkau melepaskannya.
18Yang telah olehmu bahwa esok hari
pada ketika ini Aku hendak menurunkan
hujan batu yang terlalu berat maka
sebagainya belum pernah ada di tanah
Mesir dari pada masa jadinya sampai
sekarang ini.
19Maka sekarangpun suruhlah
kumpulkan segala binatangmu dan
segala sesuatu yang ada padamu di
padang karena segala manusia dan
segala binatang yang didapati di padang
dan yang tidak dikumpulkan ke dalam
rumah itu akan ditimpa oleh hujan batu
itu lalu mati."
20Maka barangsiapa dari pada segala
pegawai Firaun yang takut akan
firman Allah maka dilarikannya segala
hambanya dan segala binatangnya
masuk ke dalam rumah.
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21Tetapi orang yang tidak
mengindahkan firman Allah itu
ialah memberikan segala hambanya dan
segala bintangnya di padang.
22Maka firman Allah kepada Musa:
"Ulurkanlah tanganmu arah ke langit
maka akan jadi hujan batu pada seluruh
tanah Mesir atas manusia dan atas
binatang dan atas segala tumbuh-
tumbuhan di padang pada seluruh tanah
Mesir."
23Maka dihulurkan Musa tangannya
arah ke langit lalu didatangkan Allah
guruh dan hujan batu dan api pun
turunlah ke bumi maka tanah Mesir itu
dihujani oleh Allah dengan hujan batu.
24Maka hujan batupun ada dan api
pun sabung menyabung di tengah hujan
batu itu terlalu hebat belum pernah ada
yang demikian pada seluruh tanah Mesir
semenjak Mesir itu telah menjadi suatu
bangsa.
25Maka segala sesuatu yang ada di
padang ditimpalah oleh hujan batu itu
baik manusia baik binatang dan segala
tumbuh-tumbuhan di padang itu pun
ditimpa oleh hujan batu itu dan segala
pokok yang di padang itupun rontoklah.
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26Hanya di tanah Gosyen, tempat
kedudukan bani Israil itu, saja tiada
hujan batu.
27Maka disuruh Firaun memanggil Musa
dan Harun lalu titahnya kepadanya:
"Bahwa pada sekali ini aku telah berdosa
maka Allah itu benar adanya tetapi aku
serta dengan segala rakyatku jahat juga.
28Pohonkanlah kepada Allah karena
sudah guruh yang besar dan hujan batu
ini maka aku hendak melepaskan kamu
tidak lagi kamu akan tinggal di sini."
29Maka kata Musa kepadanya: "Apabila
aku sudah keluar dari negeri ini aku
akan menadahkan kedua belah tanganku
kepada Allah maka guruh itupun akan
berhenti dan hujan batupun tiada lagi
supaya engkau ketahui bahwa bumi ini
milik kepada Allah juga.
30Tetapi kuketahui juga akan dikau dan
akan segala pegawaimu bahwa belum
lagi kamu takut akan Tuhan kami Allah."
31Adapun segala pokok rami dan pokok
syeir itu kena timpa karena syeir itu
sedang berbuah dan ramipun berbunga.
32Tetapi segala gandum dan sekui tidak
kena timpa karena belum lagi tumbuh.
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33Maka Musapun keluarlah dari
dalam negeri dari hadapan Firaun lalu
ditadahkannya tangannya kepada Allah
maka guruh dan hujan batu itupun
berhentilah dan bumi itu tidak lagi
dihujani.
34Demi dilihat Firaun akan hal itu hujan
dan hujan batu dan guruh pun sudah
berhenti maka durhakalah ia lebih lagi
serta dikeraskannya hatinya baik ia baik
segala pegawainya.
35Maka hati Firaun itu dikeraskan
sehingga tidak dilepaskannya bani Israel
itu pergi seperti firman Allah dengan
lidah Musa adanya.

10
1Lalu firman Allah kepada Musa:
"Masuklah engkau kepada Firaun

karena Aku telah mengeraskan hatinya
dan hati segala segawainya pun supaya
Aku mengadakan ilamat-Ku ini di
antaranya.
2Dan supaya boleh engkau ceritakan
kepada anak cucumu segala perkara
yang telah Kuperbuat dalam Mesir dan
segala ilamat-Ku yang telah Kuadakan di
antaranya supaya kamu ketahui bahwa
Akulah Allah."
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3Maka masuklah Musa dan Harun
kepada Firaun lalu katanya kepadanya:
"Demikianlah firman Allah yaitu Tuhan
orang Ibrani: Berapa lamakah engkau
enggan dari pada merendahkan dirimu
di hadapan hadirat-Ku supaya ia berbuat
ibadah kepada-Ku.
4Karena jikalau enggan engkau dari
pada melepaskan kaum-Ku itu bahwa
esok harilah Aku mendatangkan belalang
masuk segala jajahanmu.
5Maka belalang itupun akan meliputi
muka bumi ini sehingga bumi itu tidak
kelihatan maka yaitulah kelak memakan
segala sisa yang tertinggal yang terlepas
bagimu dari pada hujan batu dan lagi
dimakannya kelak segala pokok yang
bertumbuh bagimu di padang.
6Maka belalang itupun akan memenuhi
istanamu dan segala rumah pegawaimu
dan rumah-rumah segala orang Mesir
maka yang demikian itu belum pernah
dilihat oleh segala bapamu atau nenek
moyangmu dari pada zaman orang itu
jadi dalam dunia sampai pada hari ini."
Maka Musapun memalingkan dirinya lalu
keluar dari hadapan Firaun.
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7Maka sembah segala pegawainya itu
kepada Firaun: "Berapa lama lagi orang
ini akan menjadi seperti suatu jerat
kepada patik sekalian? Lepaskanlah
kiranya orang-orang ini supaya ia
berbuat ibadah kepada Tuhannya Allah
itu. Belumkah tuanku tahu bahwa telah
binasalah Mesir ini?"
8Maka dibawa oranglah akan Musa dan
Harun kembali ke hadapan Firaun maka
titahnya kepadanya: "Pergilah kamu
berbuat ibadah kepada Tuhanmu Allah
itu tetapi siapakah yang hendak pergi
itu?"
9Maka kata Musa: "Bahwa semua
kami hendak pergi tua muda serta
dengan segala anak kami laki-laki dan
perempuan dan kami membawa segala
lembu kambing kami pun karena adalah
pada kami suatu hari raya bagi Allah."
10Maka titah Firaun kepadanya:
"Demikianlah kiranya disertai Allah akan
kamu seperti aku melepaskan kamu
serta dengan segala anak-anakmu.
Ingat baik-baik karena titah kamu jahat
adanya.
11 Jangan demikian melainkan kamu
orang laki-laki saja pergilah berbuat



Keluaran 10.12–15 49

ibadah kepada Allah karena demikianlah
permintaanmu." Lalu dihalaukan
oranglah akan keduanya itu dari
hadapan Firaun.
12Maka firman Allah kepada Musa:
"Ulurkanlah tanganmu ke atas tanah
Mesir supaya segala belalang itu naik
ke atas tanah Mesir ini dan supaya
dimakannya habis segala tumbuh-
tumbuhan yang di tanah ini yaitu segala
sesuatu yang tertinggal dari pada hujan
batu itu."
13Maka dihulurkan Musa tongkatnya ke
atas tanah Mesir lalu didatangkan Allah
angin timur ke tanah itu sehari semalam
lamannya maka tiba-tiba pada pagi-pagi
hari dibawa oleh angin timur akan segala
belalang itu.
14Maka naiklah belalang itu atas
seluruh tanah Mesir dan hinggap ia
pada segala jajahan Mesir terlalu
amat banyaknya maka dahulu belum
pernah ada belalang yang demikian
dan kemudian haripun tidak akan ada
sebagainya.
15Karena belalang itu meliputi
seluruh muka bumi sehingga kelam
kabutlah tanah itu maka segala
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tumbuh-tumbuhan yang di tanah itu
dan segala buah-buahan pohon kayu
yang tertinggal dari pada hujan batu itu
habislah dimakan oleh belalang maka
tiada tertinggal suatu jugapun yang
hijau pada pohon kayu dan pada segala
tumbuh-tumbuhan di padang seluruh
tanah Mesir.
16Maka segeralah dipanggil Firaun akan
Musa dan Harun maka titahnya: "Bahwa
aku telah berdosa kepada Tuhanmu Allah
dan kepada kamu pun.
17Maka sekarangpun ampunilah
kiranya dosaku pada sekali ini saja dan
pohonkanlah kepada Tuhanmu Allah
supaya dihilangkannya kebinasaan ini
pula dari padaku."
18Maka keluarlah Musa dari hadapan
Firaun lalu dipohonkannya kepada Allah.
19Maka diturunkan Allah angin barat
yang terlalu keras lalu segala belalang
itupun diterbangkannya dicampakkan ke
dalam laut Kolzom seekor belalang pun
tiada tinggal dalam segala jajahan Mesir.
20Tetapi hati Firaun dikeraskan Allah
juga sehingga tidak dilepaskannya bani
Israel itu pergi.
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21Lalu firman Allah kepada Musa:
"Ulurkanlah tanganmu arah ke langit
maka akan jadi kelam kabut di tanah
Mesir sehingga orangpun meraba kelak
sebab kelam kabut itu."
22Maka dihulurkan Musa tangannya
arah ke langit maka datanglah kelam
kabut yang amat gelap pada seluruh
tanah Mesir tiga hari lamanya.
23Tiada orang melihat seorang
akan seorang dan seorangpun tiada
bergerak dari pada tempatnya tiga hari
lamanya hanya pada segala bani Israel
adalah terang dalam segala tempat
kedudukannya.
24Maka dipanggil Firaun akan Musa
lalu titahnya: "Pergilah kamu berbuat
ibadah kepada Allah hanya segala lembu
kambing biarlah tinggal di sini tetapi
segala anak buahmu boleh pergi serta
dengan kamu."
25Maka kata Musa: "Tidak dapat tidak
engkau memberikan pula ke tangan
kami beberapa binatang sembelihan
dan beberapa kurban supaya kami
mempersembahkan kepada Tuhan kami
Allah.
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26Dan segala binatang kamipun akan
dibawa serta seekor jugapun jangan
tinggal karena dari padanya juga kami
akan mengambil hendak berbuat ibadah
kepada Tuhan kami Allah maka sebelum
kami sampai ke sana tidak kami ketahui
akan barang yang patut kami gunakan
hendak berbuat ibadah kepada Tuhan
kami Allah itu."
27Tetapi dikeraskan Allah hati Firaun
sehingga tidak ia mau melepaskan dia.
28Maka titah Firaun kepada Musa:
"Enyahlah engkau dari hadapanku
ingatlah akan dirimu janganlah engkau
memandang mukaku lagi karena pada
masa engkau memandang mukaku
maka engkau akan mati kelak."
29Maka kata Musa: "Benarlah katamu
ini sekali-kali tidak aku akan memandang
mukamu lagi."

11
1Maka firman Allah kepada
Musa: "Hanya satu bala lagi yang

hendak Kudatangkan atas Firaun dan
atas Mesir ini kemudian kelak ia akan
melepaskan kamu sekalian pergi dari sini
maka apabila kamu dilepaskannya maka
sesungguhnya ia akan menghalaukan
sekali kamu dari sini.
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2Maka sekarangpun katakanlah kepada
kaum-Ku itu hendaklah masing-masing
orang laki-laki dan perempuan meminta
kepada orang kenalannya beberapa
benda perak dan benda emas."
3Maka diberi Allah akan kaum itu
mendapat kemurahan dari pada orang-
orang Mesir tambahan pula nabi Musa
itu seorang yang termulia di tanah Mesir
pada pemandangan segala pegawai
Firaun dan pada pemandangan segala
rakyat itu.
4Maka kata Musa: "Demikianlah firman
Allah: Kira-kira pada tenggah malam
Aku hendak keluar ke tengah-tengah
Mesir ini.
5Maka akan mati kelak segala anak
sulung di tanah Mesir dari pada anak
sulung Firaun yang hendak duduk di atas
tahta kerajaannya sampai kepada anak
sulung hamba perempuan mengisar pun
dan anak-anak sulung segala binatang.
6Maka akan jadi suatu teriak yang
besar pada seluruh tanah Mesir belum
pernah jadi sebagainya dan tidak pula
akan jadi yang demikian lagi.
7Tetapi akan segala bani Israel seekor
anjingpun tidak akan menggerakkan
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lidahnya baik pada manusia atau
binatang supaya kamu ketahuilah bahwa
Allah telah membedakan antara Mesir
dengan Israel.
8Maka segala pegawaimu ini akan
datang kepadaku serta menundukkan
dirinya di hadapanku dan berkata:
Pergilah engkau serta dengan segala
orang yang mengikut akan dikau
kemudian aku mau pergi." Maka
keluarlah Musa dari hadapan Firaun
dengan bernyala-nyala marahnya.
9Maka firman Allah kepada Musa:
"Bahwa Firaun tidak akan menurut
katamu supaya ajaib-Ku diperbanyakkan
di tanah Mesir."
10Maka segala ajaib ini telah diadakan
oleh Musa dan Harun di hadapan Firaun
tetapi dikeraskan juga oleh Allah akan
hati Firaun sehingga tidak dilepaskannya
bani Israel itu keluar dari tanahnya itu.

12
1Maka firman Allah kepada Musa
dan kepada Harun di tanah Mesir

itu demikian:
2 "Bahwa bulan ini juga akan menjadi
bagimu kepala bulan maka yaitu akan
menjadi bagimu yang pertama dari pada
segala bulan dalam setahun.
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3Katakanlah kepada segenap
perhimpunan orang Israel demikian:
Pada sepuluh hari bulan ini hendaklah
masing-masingnya mengambil seekor
anak domba sekadar segala rumah
nenek moyangnya yaitu bagi sisi rumah
itu seekor anak domba.
4Dan jikalau orang isi rumah kurang
banyaknya akan menghabiskan seekor
anak domba hendaklah diajaknya orang
sekampungnya yang dekat rumahnya
itu bersama-sama menurut bilangan
orang-orang itu maka hendaklah engkau
kira-kirakan dari hal anak domba itu
sekedar yang dapat dimakan oleh
masing-masing.
5Maka hendaklah anak dombamu itu
yang tidak bercacat yaitu jantan yang
setahun umurnya maka dari pada segala
domba atau dari pada segala kambing
hendaklah kamu ambil akan dia.
6Maka hendaklah kamu taruh akan dia
sampai kepada empat belas hari bulan
ini lalu hendaklah segenap perhimpunan
Israel menyembelih akan dia pada
petang hari.
7Maka dari pada darahnya hendaklah
diambilnya dipercikkannya pada kedua
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jenang dan pada ambang yang di atas
pintu rumah tempat orang-orang itu
memakan dia.
8Maka pada malam itu juga hendaklah
dimakannya akan dagingnya yang
dipanggang pada api dan lagi apam yang
tidak beragi dan hendaklah dimakannya
dengan sayur yang pahit.
9 Janganlah kamu makan dia mentah
atau berebus melainkan dipanggang di
atas api serta dengan kepalanya dan
kakinya dan isi perutnya.
10Dan lagi jangan kamu tinggalkan
sisanya sampai pagi hari melainkan
sisanya yang tinggal sampai pagi
hendaklah kamu bakar habis-habis
dengan api.
11Maka dengan yang demikian perilah
hendaklah kamu memakan dia yaitu
dengan berikat pinggangmu dan
berkasut kakimu dan tongkat pada
tanganmu maka hendaklah kamu makan
dia dengan segeranya yaitulah Paskah
Allah.
12Karena pada malam itu juga Aku
akan melalui tanah Mesir serta Kupalu
segala anak sulung di tanah Mesir dari
pada manusia dan binatang dan atas
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segala berhala orang Mesir itu kelak Aku
akan menjatuhkan beberapa hukuman
bahwa Akulah Allah.
13Maka darah itupun akan menjadi
bagimu suatu tanda atas segala
rumah tempat kamu ada maka apabila
Aku melihat darah itu Aku akan lalu
dari padamu sehingga suatu bala
kebinasaanpun tidak akan berlaku
atasmu apabila Aku melalui tanah Mesir
itu.
14Maka hari ini akan menjadi bagimu
suatu peringatan hendaklah kamu
mempermuliakan dia akan hari raya
bagi Allah dan hendaklah kamu
mempermuliakan dia turun temurun
menjadi hukum yang kekal adanya.
15Hendaklah kamu makan apam yang
tidak beragi tujuh hari lamanya maka
pada hari yang pertama juga hendaklah
kamu membuangkan segala ragi dari
dalam rumahmu karena barangsiapa
yang memakan barang yang beragi dari
pada hari yang pertama sampai kepada
hari yang ketujuh itu maka jiwanya akan
dihilangkan dari antara Israel.
16Maka pada hari yang pertama akan
jadi suatu perhimpunan yang kudus
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dan pada hari yang ketujuh akan jadi
suatu perhimpunan yang kudus juga
maka pada hari itu barang sesuatu
pekerjaanpun tidak boleh diperbuat
melainkan barang yang hendak dimakan
oleh masing-masing itulah saja yang
dapat kamu perbuat.
17Maka peliharakanlah adat makan
apam yang tidak beragi itu karena betul
pada hari ini juga akan membawa segala
tentaramu keluar dari tanah Mesir maka
sebab itu peliharakanlah hari ini turun
temurun menjadi hukum yang kekal
adanya.
18Maka dalam bulan yang pertama
pada empat belas hari bulan pada petang
hari hendaklah kamu makan apam yang
tidak beragi sampai kepada selikur hari
bulan pada petang hari.
19Maka tujuh hari lamanya jangan
ada ragi dalam rumahmu karena
barangsiapa yang makan barang yang
beragi yaitu akan dihilangkan dari
antara perhimpunan Israel kalau orang
dagangpun baik atau anak negeri itu.
20Suatupun tidak boleh kamu makan
dari pada barang yang beragi maka
dalam segala tempat kediamanmu



Keluaran 12.21–24 59

hendaklah kamu makan apam yang
tidak beragi."
21Maka dipanggil Musa akan segala
ketua-ketua Israel lalu katanya
kepadanya: "Peliharalah serta ambillah
bagi dirimu beberapa anak domba
menurut segala isi rumahmu dan
sembelihlah Paskah itu.
22Maka ambillah seikat jufa celupkanlah
dalam darah yang dalam bokor dan
percikkanlah dari pada darah yang
dalam bokor itu kepada ambang di atas
dan kepada kedua jenang pintu maka
seorangpun dari pada kamu jangan
keluar dari pada pintu rumahmu sampai
pagi hari.
23Karena Allah hendak menjalani tanah
ini supaya dipalunya segala orang Mesir
dan apabila dilihatnya darah itu pada
ambang di atas dan pada kedua jenang
pintu maka Allah akan lalu dari pada
pintu itu tidak diberinya pembinasa
itu masuk ke dalam rumahmu supaya
memalu kamu.
24Peliharakanlah perkara ini menjadi
hukum bagi dirimu dan bagi segala
anak-anakmu sampai selama-lamanya.
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25Maka akan jadi kelak apabila kamu
masuk ke tanah yang akan dikaruniakan
Allah kepadamu seperti firman-Nya itu
tak dapat tidak kamu memeliharakan
ibadah ini.
26Maka akan jadi kelak apabila anak-
anakmu bertanya kepadamu apakah
ibadat yang ada kepadamu ini.
27Hendaklah kamu jawab inilah kurban
Paskah bagi Allah yang telah lalu
dari pada segala rumah bani Israel di
tanah Mesir tatkala dipalunya segala
orang Mesir maka dilindungkannya
segala rumah kita." Maka kaum itupun
tunduklah lalu menyembah Allah.
28Maka pergilah bani Israel itu berbuat
demikian seperti firman Allah kepada
Musa dan Harun itu demikianlah
diperbuatnya.
29Maka jadilah pada tengah malam
bahwa dipalu Allah akan segala anak
sulung di tanah Mesir dari pada anak
sulung Firaun yang duduk di atas tahta
kerajaannya sampai kepada anak sulung
orang tuannya yang dalam penjara dan
anak-anak sulung segala binatang pun.
30Maka bangunlah Firaun pada malam
hari serta dengan segala pegawainya
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dan segala orang Mesir maka jadilah
suatu teriak yang besar di tanah Mesir
karena sebuah rumahpun tiada yang
tiada orang mati dalamnya.
31Maka dipanggil Firaun akan Musa
dan Harun pada malam itu juga maka
titahnya: "Bangunlah kamu keluarlah
dari antara segala rakyatku baik kamu
baik segala bani Israel pergilah kamu
berbuat ibadah kepada Allah seperti
katamu itu.
32Dan lagi segala kambing dombamu
dan segala lembumu pun bawalah
sertamu seperti katamu itu lalu pergi
dan berkatilah akan daku pun."
33Maka oleh orang Mesir
dibangunkannya akan kaum itu
supaya dilepaskannya dengan segeranya
dari tanahnya itu karena katanya: "Kami
semua matilah kelak."
34Maka oleh kaum itu diambilnya
adonannya yang belum beragi karena
segala bekal adonan dibungkuskannya
dengan pakaiannya di atas bahunya.
35Maka diperbuatlah oleh bani Israel
itu seperti kata Musa dipintanya kepada
orang-orang Mesir beberapa benda
perak dan benda emas dan pakaian.
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36Maka diberi Allah kaum itu beroleh
kasihan pada pemandangan orang Mesir
sehingga diturutnya kehendaknya. Maka
orang Mesir itu dirugikannya.
37Maka berjalanlah bani Israel dari
Raamses lalu ke Sukot ada kira-kira
enam puluh laksa orang laki-laki berjalan
kaki lain dari pada segala kanak-kanak.
38Dan lagi terlalu banyak orang
bangsa campuran berjalan sertanya dan
beberapa kambing domba dan lembu
yaitu binatang terlalu banyak.
39Maka dari pada adonan yang
dibawanya keluar dari Mesir itu
dibakarnya apam yang tidak beragi
sebab adonan itu belum beragi karena
sekaliannya itu dihalaukan keluar dari
Mesir sehingga tidak boleh berlambatan
dan belum lagi disediakannya bekal akan
dirinya.
40Adapun lamanya bani Israel
menumpang di tanah Mesir itu yaitu
empat ratus tiga puluh tahun.
41Maka jadilah pada kesudahan empat
ratus tiga puluh tahun itu bahwa pada
hari itu juga keluarlah segala balatentara
Allah dari tanah Mesir.
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42Maka malam ini hendaklah
dipermuliakan bagi Allah sebab
dihantarkannya orang-orang itu keluar
dari tanah Mesir. Maka inilah malam
bagi Allah yang patut dipermuliakan oleh
segala bani Israel turun temurun.
43Maka firman Allah kepada Musa dan
Harun: "Bahwa inilah hukum Paskah
itu seorang anak dagangpun jangan
memakan dia.
44Tetapi segala hamba orang yang
dibeli dengan uang setelah sudah kamu
menyunatkan dia baru boleh ia makan.
45Maka orang yang menumpang
kepadanya atau orang upahan janganlah
memakan dia.
46Maka hendaklah yaitu dimakan dalam
rumah itu juga jangan kamu bawa dari
pada daging itu keluar dari dalam rumah
dan sekerat tulang pun jangan kamu
patahkan.
47Hendaklah segenap perhimpunan
bani Israel berbuat demikian.
48Maka jikalau seorang daang
menumpang dengan kamu maka iapun
hendak memegang Paskah itu bagi Allah
biarlah segala orangnya yang laki-laki
disunatkan dahulu kemudian barulah
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boleh ia hampir akan memegang Paskah
itu maka iapun akan disamakan dengan
anak negeri tetapi orang yang tidak
bersunat itu sekali-kali tidak boleh
memakan dia.
49Maka satu juga hukumnya bagi anak
negeri dan bagi orang dagang yang
menumpang antara kamu."
50Maka demikianlah diperbuat oleh
segala bani Israel seperti firman Allah
kepada Musa dan Harun itu demikianlah
diperbuatnya.
51Maka jadilah pada hari itu
juga dihantarkan Allah segala bani
Israel keluar dari tanah Mesir serta
balatentaranya.

13
1Maka firman Allah kepada Musa
demikian:

2 "Kuduskanlah bagi-Ku segala anak
sulung mula-mula keluar dari pada rahim
di antara bani Israel baik manusia baik
binatang Akulah yang empunya dia."
3Maka kata Musa kepada orang kaum
itu: "Ingatlah kamu akan hari ini yaitu
hari yang kamu keluar dari Mesir tempat
perhambaan itu karena dengan kuasa
tangan-Nya kamu telah dibawa Allah
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keluar dari sini maka barang yang beragi
itu janganlah dimakan.
4Maka pada hari ini juga kamu sekalian
keluar dalam bulan Abib.
5Maka akan jadi kelak apabila kamu
dibawa Allah masuk ke tanah orang
Kanaan dan orang Het dan orang Amori
dan orang Hewi dan orang Yebus yang
telah dijanjikan-Nya kepada nenek
moyangmu dengan bersumpah hendak
dianugerahkannya kepada kamu yaitu
suatu tanah yang berkelimpahan susu
dan air madu maka hendaklah kamu
memegang ibadah ini pada bulan ini
juga.
6Tujuh hari lamanya hendaklah kamu
makan apam yang tidak beragi maka
hari yang ketujuh itu akan jadi suatu
hari raya bagi Allah.
7Maka tujuh hari lamanya hendaklah
dimakan apam yang tidak beragi itu
janganlah kelihatan yang beragi di
antara kamu dan janganlah kelihatan
ragipun di antara kamu dalam segala
jajahanmu.
8Maka pada masa itu hendaklah kamu
memberitahu kepada anak-anakmu
serta berkata: Yainilah sebab perkara
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yang telah diperbuat Allah akan daku
tatkala aku keluar dari Mesir.
9Maka yaini akan menjadi bagimu
serta tanda pada tanganmu dan akan
suatu peringatan di antara kedua
belah matamu supaya hukum Allah
adalah pada lidahmu karena Allah
telah membawa kamu keluar dari Mesir
dengan tangan yang kuat.
10Sebab itu hendaklah engkau
memegang hukum ini pada masanya
sebilang tahun.
11Maka akan jadi kelak apabila Allah
sudah membawa kamu masuk ke
tanah orang Kanaan seperti yang telah
dijanjikan-Nya pada nenek moyangmu
dengan bersumpah dan apabila sudah
dikaruniakan-Nya tanah itu kepadamu.
12Maka tak dapat tidak hendaklah
kamu mengasingkan bagi Allah segala
yang mula-mula keluar dari pada rahim
dan segala anak sulung dari pada segala
binatang yang ada padamu maka segala
yang jantan itu menjadi milik Allah juga.
13Maka segala anak sulung keledai
hendaklah kamu tebus dengan seekor
anak domba maka jikalau kiranya
tidak kamu menebus dia hendaklah
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kamu mematahkan lehernya dan segala
anak sulung manusia dari antara
anak-anakmu laki-laki itu hendaklah
kamu tebus.
14Maka akan jadi kelak pada kemudian
hari apabila anakmu bertanya kepadamu
katanya: Apakah ini? hendaklah kamu
katakan kepadanya: Bahwa Allah telah
menghantarkan kami keluar dari Mesir
dari tempat perhambaan itu dengan
kuasa tangan-Nya.
15Karena telah jadi tatkala
Firaun mengeraskan hatinya tidak
dilepaskannya kami pergi maka dibunuh
Allah akan segala anak sulung di
tanah Mesir dari pada anak sulung
manusia sampai kepada anak sulung
segala binatang pun maka sebab itu
aku kurbankan kepada Allah segala
jantan yang mula-mula keluar dari pada
rahim tetapi segala sulung dari antara
anak-anakku itu kutebus.
16Maka yaitu akan jadi suatu pada
tanganmu dan akan peringatan antara
kedua belah matamu karena Allah telah
menghantarkan kami keluar dari Mesir
dengan kuasa tangan-Nya."
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17Maka jadilah setelah sudah kaum itu
dilepaskan oleh Firaun maka dihantar
Allah akan dia bukannya pada jalan ke
tanah orang Filistin sungguhpun yaitu
dekat karena firman Allah: "Kalau-kalau
kaum ini menyesal apabila dilihatnya
perang lalu kembali ke Mesir."
18Melainkan dihantar Allah akan kaum
itu keliling pada jalan yang menuju ke
tanah belantara dekat laut Kolzom maka
bani Israel itupun keluarlah dari tanah
Mesir itu dengan memakai senjata.
19Maka oleh Musa dibawa akan
segala tulang Yusuf sertanya karena
telah dipesani Yusuf akan bani Israel
disuruhnya bersumpah katanya:
"Sesungguhnya Allah akan mengunjungi
kamu dan hendaklah kamu membawa
akan tulang-tulangku dari sini ke sana
sertamu."
20Maka berjalanlah orang-orang itu
dari Sukot lalu didirikannya kemahnya di
Etam pada tepi tanah belantara itu.
21Maka Allahpun berjalanlah di
hadapannya yaitu pada siang hari dalam
suatu tiang awan hendak menghantarkan
jalannya dan pada malam hari dalam
suatu tiang api hendak menerangi dia
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supaya dapat orang-orang itu berjalan
baik siang baik malam.
22Maka tiang awan pada siang hari dan
tiang api pada malam hari itu tidaklah
hilang dari pada pemandangan kaum itu.

14
1Maka firman Allah kepada Musa
demikian:

2 "Suruhlah bani Israel itu balik lalu
mendirikan kemah di hadapan kuala
Pi-Hahirot di antara Migdol dengan laut
di hadapan Baal-Zefon bertentangan
dengan tempat itu hendaklah kamu
mendirikan kemahmu di tepi laut.
3Maka Firaun akan berkata kelak
dari hal bani Israel bahwa ia sudah
sesat jalannya di tanah itu dan sudah
dilengkung oleh padang belantara.
4Maka Aku akan mengeraskan hati
Firaun sehingga diikutnya akan orang-
orang itu maka Aku kelak dipermuliakan
karena Firaun dan segala balatentaranya
sehingga diketahui oleh segala orang
Mesir bahwa Akulah Allah." Maka oleh
orang Israelpun diperbuatlah demikian.
5Maka dikabarkan oranglah kepada raja
Mesir bahwa kaum itu sudah lari maka
berubahlah hati Firaun dan hati segala
pegawainya pun kepada orang kaum itu
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lalu katanya: "Apakah perbuatan kita ini
pada hal kita lepaskan orang Israel itu
dari pada menjadi hamba kita."
6Maka disediakan baginda
kenaikkannya dibawanya akan
segala rakyatnyapun sertanya.
7Dan lagi dibawanya enam ratus
kenaikkan yang pilihan dan segala
kenaikkan yang di Mesir itu serta dengan
segala hulubalangnya.
8Maka dikeraskan Allah akan hati
Firaun, raja Mesir, sehingga diikutinyalah
akan bani Israel karena bani Israel itu
telah keluar dengan kuasa yang tinggi.
9Maka diikut oleh orang Mesir akan
dia dengan segala kuda dan kenaikkan
Firaun serta dengan orang berkuda dan
segala balatentaranya lalu sampailah
ia kepadanya sedang duduk dalam
kemahnya di tepi laut dekat kuala
Pi-Hahirot bertentangan dengan
Baal-Zefon.
10Setelah hampirlah Firaun maka
diangkat bani Israel matanya dilihatnya
orang Mesir berjalan mengikut dia
maka ketakutanlah ia terlalu sangat lalu
berserulah bani Israel kepada Allah.



Keluaran 14.11–15 71
11Maka katanya kepada Musa: "Adakah
sebab kurang kubur di Mesir maka
engkau membawa kami pergi supaya
kami mati di tanah belantara ini
mengapakah engkau telah melakukan
kami selaku ini pada hal engkau
membawa kami keluar dari Mesir.
12Bukankah demikian ini kata kami
yang kami katakan kepadamu di Mesir
yaitu berilah kami supaya kami menjadi
hamba orang Mesir karena dari pada
mati di tanah belantara ini remaklah
kami menjadi hamba orang Mesir."
13Maka kata Musa kepada orang
kaum itu: "Janganlah kamu takut
berdirilah kamu tetap maka kamu akan
melihat kelak kelepasan Allah yang akan
diadakannya bagimu pada hari ini juga
karena adapun segala orang Mesir yang
kamu lihat pada hari ini maka tidak
kamu akan melihat pula akan dia sampai
selama-lamanya.
14Bahwa Allah juga kelak berperang
akan ganti kamu dan kamu ini akan
berdiam diri juga."
15Maka firman Allah kepada Musa:
"Mengapa engkau berseru kepada-Ku?
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Suruhlah bani Israel berjalan ke
hadapan.
16Dan engkau ini angkatlah tongkatmu
ulurkanlah tanganmu ke atas laut
belahlah airnya maka bani Israel itu
kelak akan berjalan di tengah-tengah
laut di tanah kering.
17Tetapi akan daku bahwa Aku akan
mengeraskan hati segala orang Mesir
sehingga ia akan masuk mengikut bani
Israel maka Aku dipermuliakan kelak
karena Firaun dan segala balatentaranya
karena segala kenaikkannya dan karena
segala orangnya yang berkuda.
18Maka akan diketahui oleh segala
orang Mesir bahwa Akulah Allah apabila
Aku dipermuliakan karena Firaun dan
karena segala kenaikkannya dan karena
segala orangnya yang berkuda."
19Maka Malaikat Allah yang berjalan
di hadapan tentara Israel itu pindahlah
ke belakang sehingga tiang awan itu
undurlah dari hadapan orang-orang itu
lalu berdiri di belakangnya.
20Maka datanglah ia di antara
balatentara orang Mesir dengan
balatentara Israel maka adalah awan itu
dengan kelamnya tetapi diterangkannya
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akan dia pada malam hari sehingga
kedua pihak tentara itu tidak dapat
berhampiran semalam-malaman itu.
21Maka dihulurkan Musa tangannya
ke atas laut maka dikuakan Allah
laut itu oleh angin timur yang keras
semalam-malaman itu maka laut itupun
dijadikannya tanah kering dan airnya
pun terbelahlah.
22Maka masuklah bani Israel ke
tengah-tengah laut dengan berjalan
di tanah kering dan adalah air itu
baginya seperti suatu tembok pada kiri
kanannya.
23Maka diperikut (dikejar) oleh orang
Mesir akan dia diturutnya ke tengah-
tengah laut yaitu segala kuda Firaun
dan segala kenaikkannya dan segala
orangnya yang berkuda.
24Maka jadilah pada waktu jaga
pagi-pagi itu ditilik Allah akan tentara
orang Mesir itu dari dalam tiang api dan
awan itu dikejutkannya tentara orang
Mesir itu.
25Dan ditahankannya roda segala
kenaikkannya sehingga susahlah ia
dijalankan, maka kata orang Mesir:
"Baik kita lari dari hadapan orang Israel
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karena Allah juga yang berperang
bersama-sama orang-orang itu melawan
kita orang Mesir ini."
26Maka firman Allah kepada Musa:
"Ulurkanlah tanganmu ke atas laut
supaya balik pula airnya ke atas
segala orang Mesir dan ke atas segala
kenaikkannya dan ke atas segala
orangnya yang berkuda."
27Maka dihulurkan Musa tangannya
ke atas laut lalu laut itupun kembalilah
pula seperti kuasanya yang sedia kala
pada waktu terbit fajar maka larilah
orang Mesir lalu bertemu air demikianlah
dibinasakan Allah segala orang Mesir itu
di tengah-tengah laut.
28Maka kembalilah segala air itu
ditenggelamkannyalah segala kenaikkan
dan orang yang berkuda yaitu segenap
balatentara Firaun yang telah mengikut
bani Israel itu masuk ke dalam laut dari
pada sekaliannya itu seorangpun tiada
lepas.
29Tetapi segala bani Israel itu telah
berjalan di tanah kering di tengah-
tengah laut maka airnya menjadi baginya
seperti suatu tembok pada sebelah kiri
kanannya.
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30Demikianlah peri dilepaskan Allah
orang Israel pada hari itu dari pada
tangan orang Mesir maka dilihat oleh
orang Israel segala orang Mesir itu mati
terhantar di pantai laut.
31Apabila dilihat orang Israel akan
pekerjaan besar yang diadakan Allah
atas segala orang Mesir itu lalu takutlah
kaum itu akan Allah serta percayalah ia
akan Allah dan akan hamba-Nya Musa
itu.

15
1Maka pada masa itu dinyanyikan
Musa dan segala bani Israel

akan nyanyian ini bagi Allah demikian
bunyinya: "Bahwa aku hendak menyanyi
bagi Allah karena sungguhlah tinggi
kemuliaan-Nya, maka kuda serta dengan
orang yang menunggangnya telah
dicampakkan-Nya ke dalam laut.
2Bahwa Allah juga kekuatanku dan
kepujianku, maka Iapun telah menjadi
kelepasanku. Yainilah Tuhanku maka aku
hendak memuji Dia, Ialah Tuhan bapaku
maka aku hendak membesarkan-Nya.
3Bahwa Allah itulah panglima perang;
Allah, itulah nama-Nya.
4Bahwa segala kenaikkan Firaun
serta dengan balatentaranya telah
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dicampakkan-Nya ke dalam laut; dan
segala hulubalangnya yang pilihan pun
telah ditenggelamkan-Nya dalam laut
Kolzom.
5Maka lautan telah meliputi dia;
sekaliannya telah tenggelam seperti
batu pada air yang dalam.
6Ya Allah, tangan kanan-Mu telah
dipermuliakan dengan kodrat-Nya,
Ya Allah, tangan kanan-Mu telah
menhancurkan musuh itu.
7Dan dengan sangat kebesaran-Mu
Engkau telah membinasakan segala
orang yang durhaka kepada-Mu;
Engkau telah melepaskan murka-Mu,
dihanguskannya orang-orang itu jerami.
8Maka oleh nafas hidung-Mu
bertimbun-timbunlah air itu; dan air
pasang itupun berdirilah seperti suatu
timbunan; dan segala air yang dalam
pun terbukalah di tengah-tengah laut.
9Maka kata musuh: Aku hendak
mengikut, aku hendak mengejar,
aku hendak membagikan rampasan;
maka keinginan hatiku akan dipuaskan
atas orang-orang itu dan aku hendak
menghunus pedangku; maka tanganku
akan membinasakan dia!
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10Bahwa Engkau telah meniupkan
angin-Mu, lalu laut itupun meliputi orang-
orang itu; sekaliannya tenggelamlah
seperti timah dalam air yang besar.
11Ya Allah, siapa gerangan di antara
segala dewata yang dapat disamakan
dengan Dikau; siapa gerangan seperti
Engkau, mulialah kekudusan-Mu,
hebatlah puji-pujian-Mu, dan Engkaulah
yang mengadakan ajaib.
12Bahwa Engkau menghulurkan tangan
kanan-Mu; maka bumipun sudah
menelan akan sekaliannya.
13Maka Engkaulah dengan kemurahan-
Mu telah membawa kaum ini yang telah
Engkau tebus; maka dengan kodrat-Mu
Engkau telah menghantarkan dia sampai
ke tempat kediaman-Mu yang kudus itu.
14Maka kedengaranlah hal itu kepada
segala bangsa maka gemetarlah ia;
ketakutan telah datang atas segala
orang isi tanah Filistin.
15Maka pada ketika itu segala penghulu
Edom tercenganglah, kegentaran telah
belaku atas segala orang yang berkuasa
di Moab; dan segala orang isi Kanaan
hancur rasa hatinya.
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16Maka ketakutan dan dahsyat datang
ke atas mereka, oleh kebesaran kuasa-
Mu sekalian berdiam dirinya seperti batu,
sehingga kaum-Mu telah menyeberang,
ya Allah, sehingga kaum yang telah
Engkau miliki itu sudah menyeberang.
17Maka Engkau akan membawa orang-
orang itu masuk serta menetapkan
dia di dalam gunung pusaka-Mu; di
tempat yang telah Engkau jadikan
kedudukan-Mu, ya Allah; di tempat
kudus yang telah dilengkapkan oleh
tangan-Mu, ya Tuhan.
18Bahwa Allah juga akan berkerajaan
kekal selama-lamanya."
19Karena segala kuda Firaun dengan
segala kenaikkannya dan segala
orangnya yang berkuda telah masuk ke
dalam laut lalu dikembalikan Allah ke
atasnya segala air laut itu tetapi bani
Israel telah berjalan pada tanah kering
di tengah-tengah laut itu.
20Maka oleh nabiah Miryam, saudara
Harun itu, diambilnya sebuah rebana
pada tangannya maka segala orang
perempuan pun keluarlah mengikut dia
sambil memukul rebana dan menari.
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21Maka menyanyilah Miryam berganti-
ganti dengan sekaliannya itu demikianlah
bunyinya: "Pujilah akan Allah karena
sungguhlah tinggi kemuliaan-Nya;
bahwa kuda serta dengan orang yang
menunggangnya itu telah dicampakkan-
Nya ke dalam laut."
22Kamudian dibawa Musa akan orang
Israel berjalan dari laut Kolzom maka
keluarlah sekaliannya lalu ke tanah
belantara Syur maka berjalanlah
sekaliannya dalam tanah belantara itu
tiga hari lamanya tetapi tidak mendapat
air.
23Setelah sampailah ia ke Mara
maka air yang di Mara itu tidak dapat
diminumnya karena pahit rasanya sebab
itu dipanggil orang namanya Mara.
24Maka bersungutlah kaum itu akan
Musa katanya: "Apakah yang hendak
kami minum?"
25Maka Musapun berserulah kepada
Allah lalu ditunjukkan Allah kepadanya
suatu pohon maka pohon itu
dibuangkannya ke dalam air lalu
air itupun tawarlah maka di sanalah
diberinya kepada orang-orang itu suatu
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hukum dan undang-undang dan di sana
juga dicobainya akan orang-orang itu.
26Maka firman-Nya: "Jikalau dengan
sungguh-sungguh kamu dengar akan
perbantahanmu Allah itu dan kamu
berbuat barang yang benar kepada
pemandangan-Nya dan kamu pasang
telinga akan segala hukum-Nya serta
memeliharakan segala undang-undang-
Nya maka tidaklah Aku mendatangkan
ke atasmu barang sesuatu penyakit
yang telah Aku datangkan atas segala
orang Mesir karena Akulah Allah yang
menyembuhkan dikau."
27Maka sampailah sekaliannya ke Elim
di sana ada dua belas mata air dan
pohon korma tujuh puluh batang maka
didirikannya kemahnya di sana dekat
dengan air itu.

16
1Maka berjalanlah pula ia dari
Elim maka sampailah segenap

perhimpunan bani Israel itu ke tanah
belantara Sin yang di antara Elim dengan
Torsina yaitu pada lima belas hari bulan
dalam bulan yang kedua kemudian dari
pada ia telah keluar dari tanah Mesir.
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2Maka segenap perhimpunan bani
Israel itupun bersungutlah kepada Musa
dan kepada Harun di tanah belantara itu.
3Maka kata bani Israel kepada
keduanya: "Baiklah jikalau kami telah
mati oleh tangan Allah di tanah Mesir
tatkala kami lagi duduk dekat periuk
yang berisi daging dan tatkala kami
makan roti sampai kenyang karena
kamu kedua telah membawa kami
keluar ke tanah belantara ini hendak
membunuh segenap perhimpunan ini
oleh kelaparan."
4Maka firman Allah kepada Musa:
"Bahwa Aku akan menghujani kamu
dengan roti dari langit kelak maka
kaum itu akan keluar memungut dia
pada sebilang hari secukup yang boleh
dimakan pada hari itu yaitu supaya Aku
mencobai orang-orang ini maukah ia
berjalan menurut hukum-Ku atau tidak.
5Maka akan jadi kelak pada hari yang
keenam hendaklah ia bermasak-masak
akan barang yang telah dibawanya
pulang maka yaitu akan menjadi
dua kali banyaknya dari pada yang
dikumpulkannya sehari-hari."



Keluaran 16.6–10 82
6Maka kata Musa dan Harun kepada
segala bani Israel: "Pada petang ini
kamu akan mengetahui kelak bahwa
Allah juga yang sudah menghantarkan
kamu keluar dari tanah Mesir.
7Dan pada esok pagi kelak kamu akan
melihat kemuliaan Allah karena telah
didengar persungutan kamu akan Allah
maka siapa gerangan kami kedua ini
sehingga kamu bersungut-sungut akan
kami."
8Dan lagi kata Musa: "Bahwa akan
jadi demikian apabila diberi Allah kamu
makan daging pada petang hari dan
roti pun pada pagi hari sampai kenyang
karena telah didengar Allah akan
persungutan kamu yang telah kamu
bersungut akan Dia dan siapa gerangan
kami ini bahwa persungutanmu ini
bukannya akan kami melainkan akan
Allah."
9Kemudian kata Musa kepada
Harun: "Katakanlah kepada segenap
perhimpunan bani Israel hampirlah
kamu ke hadirat Allah karena telah
didengarnya akan persungutan kamu."
10Maka jadilah sementara Harun
berkata-kata kepada segenap
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perhimpunan bani Israel itu maka
sekaliannya memandang arah ke tanah
belantara maka kelihatanlah kemuliaan
Allah dalam awan itu.
11Maka firman Allah kepada Musa
demikian:
12 "Bahwa telah Kudengar segala
persungutan bani Israel katakanlah
kepadanya demikian ini: Bahwa pada
petang hari kamu akan memakan daging
kelak dan pada pagi hari kelak kamu
akan dikenyangkan dengan roti maka
kamu akan mengetahui bahwa Akulah
Tuhanmu Allah."
13Maka jadilah pada petang hari
turunlah beberapa burung puyuh
sehingga tertudunglah olehnya segenap
tempat kemah itu dan pada pagi-pagi
hari adalah embun keliling tempat
kemah itu.
14Setelah sudah kering embun itu
maka adalah pada muka tanah belantara
itu suatu benda yang seni dan lagi bulat
serta seperti embun beku.
15Serta terlihatlah bani Israel akan
dia maka katanya seorang akan
seorang: "Apakah dia ini?" Karena
tidak diketahuinya akan dia, maka
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kata Musa kepadanya: "Inilah roti yang
dikaruniakan Allah kepadamu akan
dimakan.
16Maka perkara inilah yang dipesani
Allah: Kumpulkanlah dari padanya
sebanyak yang dapat dimakan oleh
masing-masing seorang setengah gomer
menurut bilangan sekalian orangmu
hendaklah masing-masing memungut
dia akan segala orang isi kemahnya."
17Maka bani Israelpun berbuatlah
demikian masing-masing memungut dia
ada yang banyak ada yang sedikit.
18Tetapi apabila disukatnya dengan
gomer itu maka yang telah memungut
banyak itu tidak lebih dan yang
telah memungut sedikit itupun
tidak kurang masing-masing telah
memungut seberapa banyak yang dapat
dimakannya.
19Maka kata Musa kepadanya:
"Seorangpun jangan meninggalkan
sisanya sampai pagi."
20Tetapi tidak diturutnya akan kata
Musa itu karena adalah beberapa orang
yang meninggalkan juga sisanya sampai
pagi hari lalu jadi berulat dan baunya
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pun busuklah maka marahlah Musa akan
dia.
21Maka dipungut oleh orang-orang itu
akan dia pada sebilang pagi masing-
masing seberapa banyak yang dapat
dimakannya serta panas matahari maka
hancurlah ia.
22Maka jadilah pada hari yang keenam
dipungutnya dua kali banyaknya yaitu
masing-masing orang segomer lalu
datanglah segala penghulu perhimpunan
itu memberitahu Musa.
23Maka kata Musa kepadanya: "Inilah
dia yang telah difirmankan Allah bahwa
esok harilah suatu perhentian yaitu hari
perhentian yang kudus bagi Allah sebab
itu masaklah barang yang hendak kamu
masak dan rebuslah barang yang hendak
kamu rebus dan segala yang lebih itu
taruhkanlah akan dirimu dan simpanlah
dia sampai esok hari."
24Maka ditaruhnyalah sampai pagi
seperti perintah Musa maka tidak yaitu
berbau busuk dan tidak pula ia berulat.
25Maka kata Musa: "Makanlah dia
pada hari ini karena hari inilah suatu
hari perhentian bagi Allah pada hari ini
tidaklah kamu mendapat dia di padang.
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26Maka enam hari lamanya hendaklah
kamu memungut dia tetapi pada hari
yang ketujuh adalah hari perhentian
pada hari itulah tidak didapati akan dia."
27Maka jadilah pada hari yang ketujuh
itu bahwa beberapa orang kaum itu
keluar hendak memungut dia tetapi
suatupun tidak didapatinya.
28Maka firman Allah kepada Musa:
"Berapa lamakah kamu enggan
memeliharakan segala firman dan
hukum-Ku.
29Maka ingatlah olehmu karena telah
dikaruniakan Allah kepadamu hari
perhentian itu pada hari yang keenam itu
diberikannya kepadamu roti yang cukup
bagi dua hari banyaknya hendaklah
masing-masing kamu tinggal tetap pada
tempatmu seorangpun jangan keluar
dari tempatmu pada hari yang ketujuh
itu."
30Demikianlah kaum itu berhenti pada
hari yang ketujuh.
31Maka oleh orang isi rumah Israel
dipanggil akan namanya itu Manna maka
adalah yaitu besarnya seperti ketumbar
putih warnanya dan rasanya seperti
penganan yang bercampur air madu.
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32Maka kata Musa: "Perkara inilah
yang dipesani Allah: Isikanlah suatu
bekas setengah gomer dengan dia akan
ditaruh bagi segala keturunanmu supaya
dilihatnya roti yang telah Kuberi makan
akan kamu dalam tanah belantara ini
tatkala Aku membawa kamu keluar dari
tanah Mesir."
33Dan lagi kata Musa kepada Harun:
"Ambillah sebuah bakas (buyung)
bubuhlah dalamnya manna setengah
gomer lalu letakkanlah dia di hadapan
hadirat Allah akan ditaruh bagi segala
keturunanmu."
34Maka seperti firman Allah kepada
Musa demikianlah diletakkan oleh Harun
akan dia di hadapan tempat kesaksian
(assahadat) itu akan ditaruh.
35Maka bani Israel itupun makanlah
manna itu empat puluh tahun lamanya
sehingga sampailah ia ke negeri orang
maka dimakannya sehingga sampailah
ia ke tepi tanah Kanaan.
36Adapun segomer itu seperpuluh dari
pada seefa adanya.

17
1Maka segenap perhimpunan bani
Israel itu berjalanlah dari tanah

belantara Sin itu menurut perjalanannya
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itu seperti firman Tuhan lalu didirikannya
kemahnya di Rafidim maka di sana
tiadalah air akan diminum oleh kaum itu.
2Sebab itu maka berbantahlah kaum
itu dengan Musa katanya: "Berilah akan
kami supaya dapat kami minum." Maka
kata Musa kepadanya: "Mengapa kamu
berbantah dengan aku? Mengapa kamu
mencobai Allah?"
3Maka di sana kaum itu dahaga hendak
minum air serta bersungutlah kaum itu
akan Musa katanya: "Mengapa engkau
telah membawa kami keluar dari Mesir
supaya membunuh kami dan anak-anak
kami dan segala binatang kami dengan
dahaga?"
4Maka berserulah Musa kepada
Allah katanya: "Apakah kiranya yang
hendak kuperbuat akan kaum ini?
Hampir-hampir dirajamnya aku dengan
batu."
5Maka firman Allah kepada Musa:
"Keluarlah engkau dari hadapan kaum
itu dan bawalah sertamu beberapa orang
dari pada segala ketua-ketua Israel
dan peganglah pada tanganmu akan
tongkatmu yang telah engkau pakai
memalu sungai itu lalu pergi.
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6Bahwa Aku akan berdiri di sana di
hadapanmu di atas batu gunung Horeb,
maka hendaklah engkau palu batu itu
maka akan keluar air dari padanya kaum
itu dapat minum." Maka oleh Musa
diperbuatnya demikian di hadapan mata
segala ketua-ketua Israel.
7Maka dinamainya tempat itu Masa
dan Meriba dari sebab perbantahan bani
Israel dan sebab telah dicobainya akan
Allah dengan kata ini: "Adakah Allah di
antara kita atau tidak?"
8Maka datanglah orang Amalek
berperang dengan orang Israel di
Rafidim.
9Maka kata Musa kepada Yosua:
"Pilihlah akan kita beberapa orang laki-
laki lalu keluarlah engkau memerangi
orang Amalek, maka pada esok hari aku
akan berdiri di atas kemuncak bukit itu
dengan tongkat Allah pada tanganku."
10Maka diperbuatlah oleh Yosua seperti
pesan Musa kepadanya diperangilah
orang Amalek itu maka Musa dan Harun
dan Hur pun naiklah ke atas kemuncak
bukit itu.
11Maka jadilah apabila Musa
menadahkan tangannya ke langit
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menanglah Israel, tetapi apabila
diturunkannya tangannya maka
menanglah orang Amalek.
12Tetapi letihlah tangan Musa sebab
itu diambil oleh keduanya itu suatu
batu diletakkannya dibawahnya supaya
ia duduk di atasnya maka oleh Harun
dan Hur disokongnya kedua belah
tangan Musa seorang pada sebelah kiri
dan seorang pada sebelah kanannya
demikianlah tangannya tetap sampai
masuk matahari.
13Maka dikalahkan Yosua akan Amalek
dan segala balatentaranya itu dengan
mata pedang.
14Maka firman Allah kepada Musa:
"Suratkanlah hal ini dalam sebuah kitab
akan suatu peringatan dan sampaikanlah
ke telinga Yosua bahwa Aku akan
menghapuskan segala peringatan akan
Amalek dari bawah langit."
15Maka dibangunkanlah oleh Musa
suatu tempat kurban lalu dinamai:
Yahweh Nisi.
16Maka katanya: "Allah telah
bersumpah. Maka Allah akan berperang
dengan Amalek turun temurun."
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18
1Maka kedengaranlah kabar
kepada Yitro, imam di Midian,

mertua Musa, dari hal segala sesuatu
yang dilakukan Allah atas Musa dan atas
kaumnya Israel bagaimana Allah telah
menghantarkan orang Israel itu keluar
dari Mesir.
2Maka oleh Yitro, mertua Musa itu,
diambilnya Zipora, istri Musa, kemudian
dari pada Musa telah menyuruh dia
pulang.
3Serta dengan kedua anaknya laki-laki
yang seorang namanya Gersom, karena
kata Musa: "Aku telah menumpang di
negeri asing."
4Dan seorang namanya Eliezer, karena
katanya: "Tuhan bapaku telah menjadi
penolongg dilepaskannya aku dari pada
pedang Firaun."
5Maka sampailah Yitro, mertua Musa,
serta dengan anak istrinya kepada Musa
di tanah belantara tempat didirikannya
kemahnya dekat dengan gunung Allah.
6Maka katanya kepada Musa: "Bahwa
aku, mertuamu Yitro telah datang
kepadamu dengan membawa istrimu
dan kedua orang anaknya pun sertanya."
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7Lalu keluarlah Musa hendak bertemu
dengan mertuanya maka sampailah
ia kepadanya dan diciumnya akan dia
serta masing-masingnya bertanyakan
selamat seorang akan seorang lalu
masuk bersama-sama ke dalam kemah.
8Maka oleh Musa diceritakanlah kepada
mertuanya segala perkara yang telah
dilakukan Allah atas Firaun dan atas
segala orang Mesir karena sebab orang
Israel dan segala kesusahan yang
dirasainya di jalan dan peri dilepaskan
Allah akan dia.
9Maka sukacitalah hati Yitro sebab
segala kebajikan yang dibuat Allah akan
Israel pada hal dilepaskannya dari pada
tangan orang Mesir.
10Maka kata Yitro: "Segala puji bagi
Allah yang telah melepaskan kamu
dari pada tangan orang Mesir dan dari
pada tangan Firaun dan yang telah
melepaskan kaum ini dari bawah tangan
orang Mesir.
11Sekarang kuketahui bahwa besarlah
Allah dari pada segala dewata bahkan
dalam perkara yang dilakukannya ke
atasnya dengan sombongnya."
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12Maka oleh Yitro, mertua Musa,
diambilnya suatu kurban bakaran dan
beberapa persembelihan bagi Allah
maka Harun dan segala ketua-ketua
Israelpun datanglah hendak makan roti
bersama-sama dengan mertua Musa di
hadapan hadirat Allah.
13Maka jadilah pada esok hari
maka duduklah Musa menghukumkan
(membenarkan) kaum itu maka kaum
itupun berdirilah di hadapan Musa dari
pagi sampai petang.
14Setelah dilihat oleh mertua Musa
akan segala kelakuannya dengan kaum
itu maka katanya: "Apakah perkara
ini yang engkau buat akan kaum itu?
Mengapa engkau duduk seorang diri
dan segala orang kaum itu berdiri di
hadapanmu dari pagi sampai petang?"
15Maka jawab Musa kepada mertuanya:
"Sebab kaum ini datang kepadaku
hendak bertanya kepada Allah.
16 Jikalau ada barang sesuatu perkara
padanya maka dibawanya ke hadapanku
maka akupun menghukumkanlah antara
seorang dengan kawannya dan aku
memberitahu kepadanya segala pesanan
dan hukum Allah."
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17Maka kata mertuanya kepada Musa:
"Tidak baik perbuatanmu ini.
18Sesungguhnya engkau akan menjadi
penat baik engkau baik kaum yang
sertamu ini karena pekerjaan ini terlalu
berat bagimu tidak dapat engkau
kerjakan seorang diri.
19Maka sekarang turutlah kiranya
akan kataku aku hendak memberi
nasihat akan dikau maka disertai Allah
kiranya akan dikau hendaklah engkau
menghadap Allah karena kaum itu serta
mempersembahkan segala perkaranya
itu kepada Allah.
20Dan nyatakanlah kepadanya segala
pesanan dan hukum itu dan tunjukkanlah
kepadanya jalan yang patut dijalaninya
dan pekerjaan yang patut dikerjakannya.
21Dan lagi hendaklah engkau mencari
dari antara segala kaum itu beberapa
orang yang bijaksana dan yang takut
akan Allah yaitu orang yang benar yang
benci akan laba ..... dan angkatlah
akan orang-orang itu atasnya menjadi
penghulu seratus orang dan penghulu
lima puluh orang dan penghulu sepuluh
orang.
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22Dan biarlah orang-orang itu
menghukumkan kaum ini sedia kala
maka akan jadi kelak segala perkara
yang besar-besar akan dibawanya
ke hadapanmu tetapi segala perkara
yang kecil-kecil hendaklah ia sendiri
menghukumkan dia demikianlah
kelak menjadi ringan bagimu maka
orang-orang itu akan menanggung
sertamu.
23 Jikalau kiranya engkau berbuat
demikian dan disuruh Allah akan
dikau demikian maka dapat engkau
menanggung dia dan segala orang kaum
inipun sampailah ke tempatnya dengan
sejahtera."
24Maka diturut Musa akan kata
mertuanya serta diperbuatnya segala
yang dikatakannya itu.
25Maka dari antara segala orang
Israel dipilih Musa beberapa orang
yang bijaksana dijadikannya penghulu
atas kaum itu yaitu penghulu seribu
orang dan penghulu seratus orang dan
penghulu lima puluh orang dan penghulu
sepuluh orang.
26Maka dihukumkannya kaum itu
sedia kala maka segala perkara yang
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sukar-sukar dibawanya kepada Musa
tetapi segala perkara yang kecil-kecil ia
sendiri menghukumkan dia.
27Maka dilepaskan Musa mertuanya
pergi lalu pulanglah ia ke negerinya
sendiri.

19
1Maka pada bulan yang ketiga
kemudian dari pada bani Israel

telah keluar dari tanah Mesir pada hari
itu juga sampailah sekaliannya ke tanah
belantara Torsina.
2Karena setelah sudah sekaliannya
berjalan dari Rafidim lalu sampai
ke tanah belantara Torsina maka
didirikannya kemahnya di tanah
belantara itu maka di sanalah
orang Israel mendirikan kemahnya
bertentangan dengan gunung itu.
3Maka Musapun naiklah ke gunung
menghadap Allah lalu berserulah
Allah kepadanya dari atas gunung itu
firman-Nya: "Katakanlah kepada isi
rumah Yakub dan kabarkanlah kepada
bani Israel demikian:
4Bahwa kamu telah melihat barang
yang telah Kuperbuat akan orang Mesir
dan bagaimana Aku telah mengangkat
kamu seperti di atas sayap burung nasar
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dan Aku telah membawa kamu kepada
diri-Ku
5Maka sekarang jikalau sesungguhnya
kamu turut firman-Ku serta kamu
memeliharakan perjanjian-Ku maka dari
pada segala bangsa kamulah menjadi
milik-Ku sendiri karena segenap bumi
juga Akulah yang empunya dia.
6Maka kamu akan menjadi bagi-Ku
suatu kerajaan beberapa imam dan
suatu bangsa yang kudus maka firman
ini hendaklah engkau sampaikan kepada
segala bani Israel."
7Maka turunlah Musa lalu dipanggilnya
segala ketua kaum itu maka segala
firman yang dipesani Allah kepadanya itu
disampaikannyalah kepada orang-orang
itu.
8Maka jawab segala orang kaum itu
bersama-sama katanya: "Segala firman
Allah itu kami hendak turut."
9Maka firman Allah kepada Musa:
"Bahwa Aku turun kepadamu dalam
suatu awan yang kabus supaya
kedengaranlah kepada kaum itu apabila
Aku berfirman kepadamu dan supaya ia
percaya akan dikau selama-lamanya."
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Maka disampaikan Musa segala
perkataan kaum itu kepada Allah.
10Maka firman Allah kepada Musa:
"Pergilah engkau kepada kaum itu
kuduskanlah sekaliannya pada hari
ini dan pada esok hari hendaklah
dibasuhnya pakaiannya.
11Dan hendaklah ia sedia menantikan
lusa karena lusa itu Allah akan turun ke
atas gunung Torsina pada pemandangan
segala kaum itu.
12Dan perhinggakanlah kaum itu serta
berkata kepadanya: Jagalah baik-baik
jangan kamu naik gunung ini atau
menyentuh kakinya barangsiapa yang
menyentuh gunung ini niscaya ia akan
dibunuh hukumnya.
13Seorangpun jangan bersentuh
dengan orang itu melainkan tak
dapat tidak ia akan dirajam dengan
batu atau dipanah sampai mati baik
binatang baik manusia tidak boleh
dihidupi lagi maka apabila tong-tong itu
dibunyikannya perlahan-lahan barulah
boleh orang-orang itu naik gunung."
14Maka turunlah Musa dari atas gunung
kepada kaum itu lalu dikuduskannya
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kaum itu maka sekaliannyapun
membasuh pakaiannya.
15Maka kata Musa kepada kaum itu:
"Hendaklah kamu bersedia menantikan
lusa maka janganlah kamu menghampiri
seorang perempuan."
16Maka jadilah pada lusanya pada
pagi hari maka adalah beberapa kilat
dan petir dan awan yang kabus di
atas gunung itu dan bunyi tong-tong
amat besar maka segala orang kaum
itu yang dalam tempat kemahnya itu
gemetaranlah.
17Maka dihantar Musa akan kaum itu
keluar dari tempat kemahnya hendak
dipertemukannya dengan Allah lalu
sekaliannya berdirilah pada kaki gunung
itu.
18Maka segenap gunung Torsina itupun
berasaplah sebab Allah telah turun
kepadanya dalam api maka asapnya
naik seperti asap perunan (tanur) dan
bergempalah segenap gunung itu terlalu
sangat.
19Maka apabila bunyi tong-tong itu
bertambah-tambah besar lalu Musa
berkata-kata dan Allahpun menjawab
akan dia dengan bunyi suara.
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20Maka turunlah Allah ke atas gunung
Torsina kepada kemuncak gunung itu
maka dipangil Allah Musa itu naik ke
kemuncak gunung lalu Musapun naiklah.
21Maka firman Allah kepada Musa:
"Turunlah engkau suruhlah kaum
itu jangan memecahkan pagar akan
menghampiri Allah hendak melihat
sehingga beberapa orang binasa.
22Dan lagi hendaklah segala imam yang
menhampiri Allah itupun menguduskan
dirinya supaya jangan dipalu Allah akan
dia."
23Maka sembah Musa kepada Allah:
"Bahwa tidak dapat kaum itu naik
gunung Torsina ini karena telah Tuhan
berfirman kepada hamba-hamba-Mu
sekalian demikian: Hendaklah engkau
perhinggakan gunung ini dan kuduskan
dia."
24Maka firman Allah kepadanya:
"Pergilah juga engkau turunlah dahulu
kamudian naiklah engkau pula dan
Harun pun sertamu tetapi segala imam
dan orang kaum itu jangan memecahkan
pagar hendak naik kepada Allah supaya
jangan dipalu-Nya akan dia."
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25Maka Musapun turunlah
mendapatkan kaum itu lalu
disampaikannya firman itu kepadanya.

20
1Maka difirmankan Allah segala
firman ini demikian bunyinya:

2 "Bahwa Akulah Tuhanmu Allah yang
telah membawa kamu keluar dari tanah
Mesir dari tempat perhambaan itu.
3 Janganlah engkau menyembah tuhan
yang lain dari pada-Ku.
4 Jangan engkau perbuatkan bagimu
barang patung ukiran atau barang
sesuatu rupa yang ada di langit atau
yang ada di atas bumi di bawah atau
yang ada di dalam air di bawah bumi.
5 Janganlah engkau menundukkan
dirimu sujud padanya atau berbuat
ibadah kepadanya karena Aku Tuhanmu
Allah ini amat cemburu adanya dan
membalaskan pada anak-anak akan
kesalahan segala bapanya sampai pada
keturunannya yang ketiga dan yang
keempat pun yaitu dari pada segala
orang yang membenci Aku.
6Tetapi Aku menunjukkan kemurahan-
Ku kepada beribu-ribu dari pada segala
orang yang mengasihi Aku dan yang
memeliharakan hukum-hukum-Ku.
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7 Janganlah engkau sebut nama
Tuhanmu Allah dengan sia-sia karena
tidak dibilangkan Allah orang itu suci dari
pada salah yang menyebut nama-Nya
dengan sia-sia.
8 Ingatlah engkau akan hari perhentian
itu supaya engkau menguduskannya.
9Maka enam hari lamanya hendaklah
engkau bekerja dan membuat segala
pekerjaanmu.
10Tetapi hari yang ketujuh itulah suatu
hari perhentian bagi Tuhan Allah maka
pada hari itu janganlah engkau berbuat
pekerjaanmu baik engkau atau anakmu
laki-laki atau anakmu perempuan atau
hambamu laki-laki atau hambamu
perempuan atau binatangmu atau
orang dagang yang ada di dalam pintu
gerbangmu.
11Karena dalam enam hari lamanya
telah dijadikan Allah langit dan bumi
dan laut dengan segala isinya maka
berhentilah ia pada hari yang ketujuh
sebab itulah diberkati Allah akan hari
perhentian itu serta dikuduskannya akan
dia.
12Berilah hormat akan bapamu dan
ibumu supaya dilanjutkan umurmu di
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tanah yang dianugerahkan Tuhanmu
Allah kepadamu.
13 Janganlah engkau membunuh orang.
14 Janganlah engkau berbuat zinah.
15 Janganlah engkau mencuri.
16 Janganlah engkau menjadi saksi
dusta atas sesamamu manusia.
17 Janganlah engkau ingin akan rumah
sesamamu manusia dan janganlah
engkau ingin akan istri sesamamu
manusia atau hambanya laki-laki
atau hambanya perempuan atau akan
lembunya atau akan keledainya atau
akan barang sesuatu yang dipunyai oleh
sesamamu manusia itu."
18Maka dilihat oleh segala orang kaum
itu akan segala petir dan kilat dan bunyi
tong dan gunung yang berasap itu
serta dilihat kaum itu akan hal itu maka
gemetarlah ia lalu berdiri dari jauh.
19Maka katanya kepada Musa:
"Hendaklah engkau berkata-kata dengan
kami maka kami akan mendengar tetapi
jangan Allah berfirman kepada kami asal
jangan kami mati kelak."
20Maka kata Musa kepada kaum itu:
"Jangan takut karena Allah telah turun
hendak mencobai kamu dan supaya
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selalu adalah di hadapanmu takut akan
Tuhan asal jangan kamu berbuat dosa."
21Maka kaum itupun berdirilah dari jauh
tetapi Musa menghampirilah kegelapan
tempat Allah ada.
22Maka firman Allah kepada Musa:
"Hendaklah engkau berkata kepada bani
Israel demikian: Adapun kamu telah
melihat bahwa Aku berfirman kepadamu
dari langit.
23 Janganlah kamu perbuatkan barang
sesuatu yang menduakan Aku baik
berhala dari pada perak atau berhala
dari pada emas janganlah kamu
perbuatkan dia bagimu.
24Tetapi perbuatkanlah bagi-Ku
suatu tempat kurban dari pada
tanah dan kurbankanlah di atasnya
kurban bakaranmu dan segala kurban
perdamaianmu baik kambing baik
lembumu maka pada segala tempat
barang dimana Aku jadikan peringatan
akan nama-Ku di sanalah Aku akan turun
kepadamu serta memberkati kamu.
25Maka jikalau kamu hendak
memperbuatkan bagi-Ku suatu tempat
kurban dari pada batu jangan kamu
bangunkan dia dari pada batu yang
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dipahatkan karena jikalau kamu
mengangkat pahatmu ke atas maka
engkau telah menajiskan dia.
26Dan janganlah engkau naik kepada
tempat kurban-Ku dengan memakai
tangga supaya kemaluanmu jangan
tampak padanya."

21
1 "Bahwa inilah segala hukum
yang hendak engkau sampaikan

kepada kaum ini.
2Maka jikalau engkau membeli seorang
hamba Ibrani hanya enam tahun saja
lamanya boleh ia menjadi hamba maka
pada tahun yang ketujuh ia akan keluar
menjadi merdeka dengan percuma.
3 Jikalau ia telah masuk seorang dirinya
hendaklah ia keluar seorang dirinya juga
jikalau ia telah beristri maka hendaklah
istrinya pun keluar sertanya.
4 Jikalau tuannya telah memberi akan
dia seorang istri dan perempuan itu
telah memperanakkan laki-laki atau
perempuan baginya maka istrinya itu
dan segala anak-anaknya menjadi milik
tuannya dan suaminya akan keluar
seorang dirinya.
5Tetapi jikalau dengan nyata hamba itu
berkata demikian: Bahwa aku mengasihi
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akan tuanku dan akan anak istriku tidak
aku mau keluar merdeka.
6Hendaklah tuannya membawa akan
dia ke hadirat Allah kemudian dibawanya
akan dia ke pintu rumahnya atau
ke jenang pintu maka oleh tuannya
akan ditindik terus telinganya dengan
penggerek lalu iapun akan menjadi
hambanya seumur hidupnya.
7Tetapi jikalau seseorang sudah
menjual anaknya perempuan menjadi
hamba maka tidak ia akan keluar seperti
keluar segala hamba laki-laki.
8 Jikalau tidak perempuan itu
diperkenankan oleh tuannya yang telah
bertunangkan dia bagi dirinya hendaklah
ia memberikan perempuan itu ditebus
orang tetapi tidak boleh dijualnya
kepada orang bangsa asing sebab sudah
ditipunya akan dia.
9Maka jikalau ditetapkannya dengan
anaknya laki-laki maka hendaklah ia
berlaku kepadanya seperti anaknya
perempuan.
10 Jikalau ia beristrikan orang lain maka
tidak boleh dikurangkan makanannya
dan pakaiannya dan hak nikah.
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11 Jikalau kiranya tiga perkara ini tidak
dilakukannya kepadanya maka bolehlah
ia keluar dengan percuma dengan tiada
bayaran."
12Adapun barangsiapa yang memalu
orang sehingga mati yaitu tak dapat
tidak dibunuh juga hukumnya.
13Tetapi jikalau bukan dengan sengaja
matinya melainkan dipetemukan Allah
akan dia ke tangannya maka Aku akan
menentukan bagimu suatu tempat yang
dapat ia lari ke sana.
14Maka jikalau barang seorang
melawan temannya dengan angkaranya
niatnya hendak membunuh dia dengan
tipu maka hendaklah enkau mengambil
orang itu jikalau dari hadapan tempat
kurban-Ku sekalipun supaya ia dibunuh.
15Maka barangsiapa yang memalu
bapanya atau ibunya yaitu tak dapat
tidak akan dibunuh juga.
16Maka barangsiapa yang mencuri
orang bersamaan sudah dijualnya atau
orang itu terdapat lagi dalam tangannya
yaitu tak dapat tidak akan dibunuh.
17Dan lagi barangsiapa yang mengutuki
bapanya atau ibunya tak dapat tidak ia
akan dibunuh.
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18Maka jikalau ada orang berkelahi dan
dipalu seorang akan kawannya dengan
batu atau ditumbuk maka tidak ia mati
melainkan terhantar di tempat tidurnya.
19 Jikalau orang itu bangun berjalan
keluar dengan bertongkat maka orang
yang sudah memalu akan dia itu lepaslah
dari pada salah hanya akan digantinya
rugi karena berhenti kerjanya dan
disuruhnya obati dia sampai sembuh
sekali.
20Dan lagi jikalau orang memalu
hambanya laki-laki atau perempuan
dengan kayu sehingga matilah ia di
bawah tangannya serta merta maka tak
dapat tidak dituntut juga belanya.
21Tetapi jikalau kiranya tinggal ia lagi
hidup sehari dua hari maka tidak dituntut
belanya karena yaitu miliknya sendiri.
22Maka jikalau ada orang berkelahi
serta terkena kepada perempuan yang
mengandung sehingga gugurlah anaknya
tetapi tidaklah sesuatu bahaya maka tak
dapat tidak ia kena denda sekedar yang
dikenakan oleh suami perempuan itu
kepadanya dan hendaklah ia memberi
seperti yang ditentukan oleh segala
hakim.
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23Tetapi jikalau datang sesuatu bahaya
maka hendaklah engkau balaskan nyawa
akan ganti nyawa.
24Dan mata akan ganti mata dan gigi
akan ganti gigi dan tangan akan ganti
tangan dan kaki akan ganti kaki.
25Dan bakar ganti bakar dan luka
akan ganti luka dan bengkok akan ganti
bengkok.
26Dan lagi jikalau seseorang memalu
sebelah mata hamba laki-laki atau
sebelah mata hamba perempuan
sehingga rusak maka hendaklah
dilepaskannya dengan merdekanya
karena matanya itu.
27Dan jikalau digugurkannya gigi
hamba laki-laki atau gigi hamba
perempuan maka hendaklah
dilepaskannya dengan merdekanya
karena giginya itu.
28Maka jikalau kiranya seekor lembu
menanduk seorang laki-laki atau
perempuan sehingga mati orang itu
maka tak dapat tidak lembu itu dirajam
dengan batu dan dagingnya jangan
dimakan tetapi yang empunya lembu itu
terlepaslah dari pada salah.
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29Tetapi jikalau lembu itu dahulu
telah bebas menanduk serta diketahui
oleh yang empunya dia akan hal itu
dan tidak dijagainya sehingga lembu
itu membunuh seorang laki-laki atau
perempuan maka hendaklah lembu
itu dirajam dengan batu dan orang
yang empunya dia itupun dibunuh juga
hukumnya.
30Maka jikalau suatu tebusan
ditanggungkan atasnya hendaklah
segala sesuatu yang ditanggungkan
atasnya itu diberinya akan tebusan
nyawanya.
31Maka jikalau ditanduknya seorang
budak laki-laki atau ditanduknya seorang
budak perempuan maka dengan hukum
inilah akan dilakukan padanya.
32 Jikalau ditanduk oleh lembu itu akan
seorang hamba laki-laki atau perempuan
hendaklah diberinya uang perak tiga
puluh keping kepada tuannya dan lembu
itupun hendaklah dirajam dengan batu
sampai mati.
33Maka jikalau seseorang membukakan
perigi atau jikalau seseorang menggali
suatu perigi dan tidak ditudunginya lalu
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jatuh seekor lembu atau keledai ke
dalamnya,
34maka hendaklah yang empunya
perigi itu mengganti kerugiannya maka
hendaklah ia memberi uang kepada yang
empunya binatang itu dan bangkai itu
menjadi haknya.
35Maka jikalau lembu seseorang
melukakan lembu temannya sampai
mati maka lembu yang hidup itu
hendaklah dijual dan uang harganya
dibagi dua maka demikian juga yang
mati itu hendaklah dibagikan.
36Atau jikalau sudah diketahui orang
bahwa lembu itu dahulu bebas menanduk
dan tidak dijagai oleh yang empunya dia
maka tak dapat tidak digantinya seekor
lembu akan ganti seekor lembu dan
bangkai itu menjadi haknya."

22
1 "Maka jikalau seseorang mencuri
seekor lembu atau kambing dan

disembelihnya atau dijualnya hendaklah
digantinya seekor lembu itu dengan
lima ekor lembu dan seekor kambing itu
dengan empat ekor kambing.
2Maka jikalau pencuri itu didapati
tengah ia masuk lalu dipalu orang
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akan dia sampai mati maka tidaklah
tertanggung hutang darah padanya.
3Maka jikalau telah terbit matahari
atasnya maka tertanggung juga hutang
darah pada orang itu tetapi tak dapat
tidak pencuri itu mengganti juga
jikalau sudah tiada lagi padanya maka
hendaklah ia dijual karena curiannya itu.
4 Jikalau nyata barang yang dicuri itu
didapati lagi dalam tangannya dengan
hidupnya baik lembu atau keledai atau
kambing maka hendaklah digantinya dua
kali ganda.
5 Jikalau seseorang memberikan ladang
orang atau kebun anggurnya dimakan
habis serta dilepaskannya binatangnya
sehingga ia makan di ladang orang lain
maka hendaklah diberinya hasil yang
terutama dari pada ladang sendiri dan
hasil yang terutama dari pada kebun
anggurnya akan gantinya.
6Maka jikalau api melata serta bertemu
dengan semak sehingga dimakannya
habis beberapa ikat gandum atau
gandum yang belum dipotong atau
barang tumbuh-tumbuhan di ladang
maka tak dapat tidak yaitu diganti oleh
orang yang menyalakan api itu.
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7Maka jikalau seseorang berpetaruhkan
uangnya atau barang-barangnya kepada
kawannya maka yaitu kecurian dari
dalam rumah orang itu jikalau pencuri
itu didapati hendaklah digantinya dua
kali ganda.
8Maka jikalau tidak didapati akan
pencuri itu hendaklah tuan rumah itu
di hadapkan ke hadirat Allah supaya
diperiksa kalau-kalau dibubuhnya
tangannya kepada barang harta
karunnya itu.
9Adapun segala kesalahan baik dari
sebab lembu atau keledai atau kambing
atau pakaian atau barang sesuatu yang
hilang yang dikatakan orang bahwa
inilah dia maka perkara kedua pihak itu
hendaklah dibawa ke hadirat Allah maka
barangsiapa yang disalahkan Allah ialah
akan mengganti dua kali ganda kepada
kawannya.
10Maka jikalau seseorang berpetaruh
kepada kawannya seekor keledai atau
lembu atau kambing atau barang
binatang yang lain akan dipeliharakan
olehnya maka binatang itu lalu mati atau
luka atau dihalaukan orang dengan tidak
seorangpun melihat hal itu,
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11maka hendaklah ada sumpah demi
Allah itu di antara kedua belah pihak
kalau-kalau dibubuhnya tangannya pada
harta karunnya maka hendaklah yaitu
diterima oleh orang yang empunya
binatang itu tak usahlah diganti lagi oleh
yang lain itu.
12Tetapi jikalau sudah kecurian dari
padanya maka hendaklah digantinya
kepada orang yang empunya dia.
13 Jikalau sudah dicarik-carik oleh
binatang hendaklah dibawanya akan
menjadi saksi maka yang tercarik itu tak
usahlah digantinya.
14Maka jikalau seseorang menanam
barang sesuatu kepada kawannya lalu
rusak atau mati pada hal yang empunya
itu tidak serta maka tak dapat tidak
digantinya juga.
15Maka jikalau yang empunya itu ada
serta tak usahlah diganti lagi maka
jikalau disewanya maka masuklah pada
sewanya itu.
16Maka jikalau seseorang membujuk
seorang anak dara yang belum
bertunangan lalu bersetubuh dengan
dia maka tak dapat tidak diberinya isi
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kawinnya supaya perempuan itu menjadi
istrinya.
17Maka jikalau bapanya enggan
sekali-kali dari pada memberikan dia
kepadanya hendaklah diberinya uang itu
sekedar adat isi kawin anak dara itu."
18 "Janganlah engkau hidupi seorang
perempuan orang hobatan.
19Maka barangsiapa yang bersetubuh
dengan binatang tak dapat tidak orang
itu dibunuh hukumnya.
20Maka barangsiapa yang membawa
persembahan kepada barang sesuatu
dewa melainkan kepada Allah saja yaitu
akan dibinasakan."
21 "Maka jangan engkau menyusahi
orang dagang atau menganiayakan dia
karena kamupun telah menjadi orang
dagang di tanah Mesir.
22 Janganlah kamu menyusahi seorang
perempuan janda atau seorang anak
piatu.
23 Jikalau kiranya engkau menyusahi dia
barang sedikitpun sehingga ia berseru
kepada-Ku niscaya Aku dengar akan
serunya kelak.
24Maka murkaku akan bernyala-nyala
dan Aku membunuh kamu dengan



Keluaran 22.25–29 116

pedang dan segala istri kamu akan
menjadi janda dan segala anak-anakmu
akan menjadi piatu.
25 Jikalau engkau meminjamkan uang
kepada barang seorang dari pada
kaum-Ku yang miskin di antaramu maka
jangan engkau menjadikan dia seperti
orang hutangan dan jangan diambil
bunga dari padanya.
26 Jikalau kiranya engkau mau
mengambil pakaian kawanmu akan
cegaran (gadaian) hendaklah engkau
memulangkan dia kepadanya sebelum
masuk matahari.
27Karena hanya inilah tudungannya
yaitu pakaian pada kulit tubuhnya
dengan apakah ia akan tidur gerangan
maka akan jadi kelak apabila ia
berseru kepada-Ku maka Aku akan
mendengar serunya kelak karena Aku ini
berpengasihan."
28 "Janganlah engkau menghinakan
Allah dan janganlah engkau mengutuki
penghulu kaum-Ku.
29 Janganlah engkau lengah dari
pada mempersembahkan dari pada
kemewahan buah-buahanmu dengan
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airnya maka yang sulung dari pada
anak-anakmu.
30Hendaklah engkau perbuat dengan
segala lembumu dan segala kambingmu
tujuh hari lamanya biarkan dia serta
dengan ibunya maka pada hari
yang kedelapan hendaklah engkau
mempersembahkan dia kepada-Ku.
31Maka hendaklah kamu menjadi orang
yang kudus bagi-Ku sebab itu jangan
kamu makan daging yang dicarik-carik
oleh binatang di padang campakkanlah
dia kepada anjing."

23
1 "Janganlah engkau bawa kabar
yang dusta dan jangan pula

engkau memasuk tangan dengan orang
jahat akan menjadi saksi yang tidak
benar.
2 Janganlah engkau menurut orang
kebanyakkan dalam berbuat jahat dan
jangan pula engkau menjadi saksi akan
barang bicara hendak menyimpang
menurut orang banyak supaya putar
balik.
3Dan lagi jangan engkau melecehkan
orang miskin dalam bicaranya.
4Maka jikalau engkau dapati lembu
seterumu atau keledainya yang sesat
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tak dapat tidak hendaklah engkau
kembalikan dia kepadanya.
5Maka jikalau engkau lihat keledai
orang yang membenci engkau telah
rebah di bawah tanggungannya dan
engkau hendak enggan dari pada
menolong akan dia maka tak dapat
tidak hendaklah engkau menolong juga
sertanya.
6Maka janganlah engkau memutar hak
orangmu yang miskin dalam bicaranya.
7Dan jauhkanlah dirimu dari pada
perkara yang dusta adapun orang yang
tidak bersalah dan yang benar itu
janganlah engkau bunuh karena Aku
tidak membenarkan orang yang jahat.
8Maka janganlah engkau menerima
barang pemberian karena pemberian itu
membutakan mata orang yang melihat
serta memutarkan perkataan orang yang
benar.
9Maka orang dagang jangan engkau
aniaya karena kamu ketahui akan hati
orang dagang sedang kamu sendiripun
telah menjadi orang dagang di tanah
Mesir.
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10Maka enam tahun lamanya hendaklah
engkau menabur benih pada tanahmu
dan mengumpulkan hasil.
11Tetapi pada tahun yang ketujuh
hendaklah engkau membiarkan dia serta
meninggalkan dia supaya orang-orang
miskin yang ada di antaramu boleh
makan dan sisanya boleh dimakan oleh
binatang yang di padang demikian juga
hendaklah engkau perbuat akan kebun
anggurmu dan akan kebun zaitunmu.
12Maka enam hari lamanya hendaklah
engkau berbuat pekerjaanmu dan pada
hari yang ketujuh hendaklah engkau
berhenti supaya lembumu dan keledaimu
pun boleh berhenti dan supaya anak
hamba perempuanmu dan orang dagang
pun boleh segar.
13Maka dalam segala perkara yang
telah Aku berfirman hendaklah kamu
beringat-ingat dan janganlah kamu
sebutkan nama dewa-dewa orang dan
jangan yaitu kedengaran dari pada
mulutmu."
14 "Maka dalam setahun tiga kali
hendaklah kamu mengadakan hari raya
bagi-Ku.
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15Maka hendaklah kamu
memeliharakan hari raya roti yang
tidak beragi; tujuh hari lamanya
hendaklah engkau makan roti yang tidak
beragi, seperti firman-Ku kepadamu
pada masa yang tertentu dalam
bulan Abib (karena dalam bulan itu
juga engkau telah keluar dari Mesir)
dan jangan seorangpun menghadap
hadirat-Ku dengan hampa tangan.
16Lagi pun hari raya penuaian yaitu
buah bungaran dari pada pekerjaanmu
yang telah engkau tabur benihnya di
ladang dan lagi hari raya pengumpulan
pada kesudahan tahun apabila engkau
kumpulkan hasil pekerjaanmu dari
ladang itu.
17Maka dalam setahun tiga kali
hendaklah segala laki-lakimumenghadap
hadirat Tuhanmu Allah.
18Maka janganlah engkau
mempersembahkan darah kurban-
Ku dengan roti yang beragi dan lemak
kurban-Ku jangan bermalam sampai
pagi hari.
19Maka yang terutama dari pada segala
buah bungaran hasil tanahmu hendaklah
engkau bawa masuk ke dalam rumah
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Tuhanmu Allah. Maka janganlah engkau
rebus anak kambing dengan air susu
ibunya."
20 "Maka adalah Aku menyuruhkan
seorang malaikat berjalan di hadapan
engkau supaya diperlihatkannya engkau
pada jalan ini dan dihantarnya akan
dikau ke tempat yang telah Kusediakan
itu.
21 Ingatlah akan dirimu di hadapannya
dan turutlah perintahnya dan jangan
kamu mendurhaka kepadanya karena
tidak diampuninya kelak kesalahanmu
sebab nama-Ku ada di dalamnya.
22Tetapi jikalau dengan sesungguhnya
engkau menurut perintahnya dan engkau
membuat segala firman-Ku maka Aku
akan menjadi seteru kepada segala
seterumu dan lawan kepada segala
lawanmu.
23Karena malaikat-Ku itu akan berjalan
di hadapan engkau serta dibawanya
engkau masuk kepada orang Amori dan
orang Het dan orang Feris dan orang
Kanaan dan orang Hewi dan orang
Yebus. Maka Aku akan membinasakan
sekaliannya itu.
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24Maka janganlah engkau sujud
kepada segala dewata orang-orang
itu akan berbuat ibadah kepadanya
dan jangan engkau turut perbuatan
orang-orang itu melainkan hendaklah
engkau membinasakan sekaliannya
serta memecahkan segala tiangnya.
25Maka hendaklah kamu berbuat
kepada Tuhanmu Allah maka iapun
memberkati rotimu dan airmu dan
segala penyakit akan Kuhilangkan kelak
dari antaramu.
26Maka di tanahmu itu tiada seorang
perempuanpun akan gugur anaknya atau
mandul maka Aku akan menggenapkan
bilangan umurmu.
27Maka kehebatan-Ku kelak Aku
suruhkan ke hadapanmu dan Aku
akan mengacaukan hati segala kaum
yang engkau datangi dan Aku adakan
kelak bahwa segala musuhmu akan
memalingkan belakangnya kepadamu.
28Dan lagi Aku akan menyuruhkan ke
hadapanmu yaitu akan menghalaukan
orang Hewi dan orang Kanaan dan orang
Het itu dari hadapanmu.
29Maka bukan dalam setahun juga
lamanya Aku akan menghalaukan dia
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dari hadapanmu supaya jangan tanah
itu menjadi sunyi dan segala binatang di
hutan pun jangan diperbanyakkan atas
engkau.
30Maka dengan berangsur-angsur
Aku hendak menghalaukan dia
dari hadapanmu sehingga engkau
bertambah-tambah serta mempusakai
tanah itu.
31Maka Aku akan menentukan
sempadanmu laut Kolzom sampai ke laut
orang Filistin dan dari tanah belantara
sampai ke sungai itu karena segala
orang isi tanah itu akan Kuserahkan
ketanganmu, maka engkau akan
menghalaukan dia dari hadapanmu.
32Maka janganlah engkau berjanji-
janjian dengan dia atau dengan segala
dewatanya.
33Maka jangan orang-orang itu duduk
di tanahmu supaya jangan dijadikannya
engkau berdosa kepada-Ku karena
jikalau kiranya engkau berbuat ibadah
kepada dewatanya niscaya yaitu menjadi
suatu jerat bagimu."

24
1Maka firman-Nya kepada Musa:
"Naiklah engkau menghadap Allah

baik engkau dan Harun dan Nadab dan
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Abihu dan tujuh puluh orang dari pada
segala ketua-ketua Israel lalu sujudlah
kamu dari jauh.
2Maka hendaklah Musa saja
menghampiri Allah seorang dirinya
tetapi jangan sekaliannya itu hampir dan
jangan pula kaum itu naik sertanya."
3Maka datanglah Musa memberitahu
pada kaum itu segala firman Allah dan
segala hukum-Nya lalu jawab segala
kaum itu dengan satu suara juga
katanya: "Akan segala firman Allah itu
kami hendak turutlah."
4Maka oleh Musa disuratkannyalah
segala firman Allah lalu bangunlah
ia pagi-pagi hari diperbuatnya suatu
tempat kurban pada kaki bukit itu
dengan tiang batu dua belas batang
seperti bilangan kedua belas suku bani
Israel.
5Maka disuruhkannya beberapa orang
muda-muda dari pada bani Israel maka
iapun mengurbankan beberapa kurban
bakaran serta menyembelih beberapa
penyembelihan menjadi perdamaian
kepada Allah dari pada lembu jantan.
6Maka diambil Musa akan separuh
darah itu dibubuhnya dalam bokor dan
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separuh darah itu dipercikkannya kepada
tempat kurban itu.
7Lalu diambilnya kitab perjanjian itu
dibacakannya dalam pendengaran kaum
itu, maka kata sekaliannya: "Segala
firman Allah itu kelak akan kami perbuat
serta menurut perintah-Nya."
8Maka diambil Musa akan darah itu
dipercikkannya kepada kaum itu serta
berkata: "Lihatlah darah perjanjian yang
diteguhkan Allah dengan kamu dari hal
segala firman-Nya ini."
9Maka naiklah Musa dan Harun dan
Nadab dan Abihu dan tujuh puluh orang
segala ketua-ketua Israel.
10Maka dilihatnya akan Tuhan Israel
maka di bawah kakinya adalah seakan-
akan suatu hamparan dari pada batu
nilam dan terangnya seperti langit juga.
11Tetapi atas orang yang mulia-
mulia dari pada bani Israel itu tidak
diletakkannya tangannya maka setelah
dilihatnya akan Allah maka makan
minumlah sekaliannya.
12Maka firman Allah kepada Musa:
"Naiklah engkau menghadap Aku ke atas
gunung dan tinggallah di sana maka
Aku hendak memberikan kepadamu loh
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batu dan Taurat dan segala hukum yang
telah Aku suratkan itu supaya engkau
mengajarkan dia."
13Maka bangunlah Musa dan
pelayannya, Yosua, maka Musapun
naiklah ke gunung Allah.
14Maka katanya kepada segala
ketua-ketua itu: "Nantilah kamu di sini
sehingga kami kembali kepadamu maka
Harun dan Hur itupun ada serta dengan
kamu barangsiapa yang ada sesuatu
perkara biarlah dibawanya kepada
keduanya itu."
15Maka naiklah Musa ke atas gunung
dan awanpun meliputi gunung itu.
16Maka kemuliaan Allah duduklah
di atas gunung Torsina, dan awan
itu menudunglah akan dia enam hari
lamanya maka pada hari yang ketujuh
dipanggilnya akan Musa dari dalam awan
itu.
17Maka pada pemandangan segala
bani Israel rupa kemuliaan Allah di atas
kemuncak gunung itu seperti api yang
menghanguskan.
18Maka Musapun masuklah ke dalam
awan itu lalu naik ke atas gunung maka
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adalah Musa di atas gunung itu empat
puluh hari empat puluh malam lamanya.

25
1Maka firman Allah kepada Musa
demikian:

2 "Suruhlah segala bani Israel
mengambilkan Aku suatu persembahan
maka dari pada segala orang yang
datang dengan rido hatinya hendaklah
engkau ambilkan Aku persembahan itu.
3Maka inilah persembahan yang akan
engkau ambil dari padanya yaitu emas
dan perak dan tembaga.
4Dan lagi benang biru dan ungu
dan merah dan kattan halus dan bulu
kambing.
5Dan kulit domba jantan yang dicelup
merah dan kulit (lembu-lembu atau
lumba-lumba?) dan kayu lasalan
(penaga).
6Dan minyak akan pelita dan rempah-
rempah akan minyak bau-bauan dan
akan setanggi yang harum.
7Dan permata unam dan permata
tatahan akan efod dan akan perhiasan
dada.
8Maka hendaklah diperbuatkannya
bagi-Ku suatu tempat kudus supaya Aku
duduk di antara orang-orang itu.
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9Maka seperti segala yang akan
Kutunjukkan kepadamu yaitu tuladan
kemah dan tuladan segala perkakasnya
demikian juga hendaklah engkau
perbuat akan dia."
10 "Maka hendaklah diperbuatnya
sebuah tabut dari pada kayu lesalan
(penaga) tengah tiga hasta panjangnya
dan tengah dua hasta lebarnya dan
tengah dua hasta tingginya.
11Maka hendaklah engkau salut akan
dia dengan emas tualin yaitu disalutkan
luar dalam dan hendaklah engkau
perbuatkan pada tepinya yang di atas
bibir (karungan) emas berkeliling.
12Dan hendaklah engkau tuangkan
baginya empat bentuk gelang emas dan
kenakan dia pada keempat penjurunya
yaitu dua bentuk gelang pada sebelah
dan dua bentuk gelang pada sebelahnya.
13Dan perbuatkanlah kayu pengusung
dari pada kayu lesalan dan salutlah akan
dia dengan emas.
14Lalu masukkanlah kayu pengusung
itu ke dalam gelang yang di kiri kanan
tabut itu supaya dengan dia juga tabut
itu dapat diusung orang.
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15Maka hendaklah kayu pengusung itu
tetap dalam gelang tabut itu tidak boleh
yaitu dicabut-cabut.
16Maka hendaklah engkau bubuh dalam
tabut itu surat kesaksian yang akan
Kuberi kepadamu.
17Dan hendaklah engkau perbuatkan
suatu tempat perdamaian dari pada
emas tulen tengah tiga hasta panjangnya
dan tengah dua hasta lebarnya.
18Maka hendaklah engkau perbuatkan
dua kerub dari pada emas hendaklah
engkau perbuatkan dia dari pada emas
tempaan yaitu pada kedua ujung tempat
perdamaian itu.
19Dan perbuatkanlah kerub satu pada
hujung sebelah sini dan kerub yang
satunya pada ujung sebelah sana maka
hendaklah kamu perbuatkan kedua
kerub itu pada kedua ujungnya jati
dengan tempat perdamaian itu.
20Maka hendaklah kedua kerub itu
mengembangkan kedua sayapnya
ke atas serta menudung tempat
perdamaian itu dengan sayapnya dan
mukanya berhadap-hadapan dan muka
kedua kerub itu hendaklah menghadap
kepada tempat perdamaian itu.
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21Maka hendaklah engkau letakkan
tempat perdamaian itu di atas tabutnya
dan di dalam tabut itu hendaklah engkau
bubuh surat kesaksian yang akan Kuberi
kepadamu kelak.
22Maka di sanalah Aku akan turun
kepadamu dan Aku akan berfirman
kepadamu dari atas tempat perdamaian
itu dari antara kedua kerub yang di
atas tabut kesaksian itu yaitu dari hal
segala perkara yang Kusuruh engkau
sampaikan kepada bani Israel."
23 "Dan lagi hendaklah engkau
perbuatkan sebuah meja dari pada
kayu lesalan panjangnya dua hasta dan
lebarnya sehasta dan tingginya tengah
dua hasta.
24Dan hendaklah engkau salut akan
dia dengan emas tulen dan hendaklah
engkau perbuatkan suatu bibir emas
keliling.
25Dan hendaklah engkau perbuatkan
pula pada keliling suatu birai sepelampak
(setapak) lebarnya dan pada birai
itu perbuatkanlah suatu bibir emas
berkeliling.
26Dan hendaklah engkau perbuatkan
baginya empat bentuk gelang emas dan
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kenakanlah gelang itu pada keempat
penjurunya yang pada keempat kakinya.
27Maka hendaklah ada gelang itu rapat
dengan birat akan dimasukkan kayu
pengusung ke dalamnya supaya meja itu
dapat diusung.
28Maka kayu pengusung itu hendaklah
engkau perbuat dari pada kayu lesalan
dan salutlah akan dia dengan emas
supaya meja itu diusung dengan dia itu.
29Dan lagi hendaklah engkau
perbuatkan pinggannya dan sodonya
dan pialanya dan cawannya yang boleh
dicurah dari padanya maka hendaklah
engkau perbuatkan dia dari pada emas
tulen balak.
30Dan letakkanlah roti persembahan
di atas meja itu senantiasa di hadapan
hadirat-Ku."
31 "Maka hendaklah engkau perbuatkan
suatu kaki pelita dari pada emas tulen
maka hendaklah kaki pelita itu diperbuat
dari pada emas tempaan yaitu tapaknya
dan batangnya maka segala kelopaknya
dan kudungnya dan bunganya itupun jati
dengan dia.
32Maka enam cabang hendaklah terbit
dari padanya sebelah menyebelah
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yaitu tiga cabang kaki pelita itu dari
sebelahnya dan tiga cabang kaki pelita
itu dari sebelahnya.
33Maka tiga kelopak seperti bunga
badam rupanya pada meja yang kudup
satu dan bunga satu dan tiga kelopak
seperti bunga badam pada cabang yang
lain kudup satu dan bunga satu demikian
juga keenam cabang yang terbit dari
pada kaki pelita itu.
34Dan pada kaki pelita itu empat
kelopak seperti bunga badam rupanya
dengan kudupnya dan bunganya.
35Dan satu kudup di bawah dua cabang
jati juga dengan dia dan satu kudup di
bawah dua cabang jati juga dan satu
kudup di bawah dua cabang jati juga
yaitu bagi keenam cabang yang terbit
dari pada kaki pelita itu.
36Maka segala kudupnya dan segala
cabangnya itu jati juga semuanya itu
satu juga perbuatannya dari pada emas
tulen yang di tempa.
37Maka hendaklah engkau perbuatkan
pelita tujuh buah dan hendaklah segala
pelita itu dipasang orang supaya
memberi terang sebelah menyebelah.
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38Maka segala gunting pelita dan bekas
orangnya hendaklah dari pada emas
tulen.
39Maka hendaklah yaitu diperbuat dari
pada emas tulen setalenta beratnya
serta dengan segala perkakasnya itu.
40Dan ingatlah baik-baik engkau
perbuatkan semuanya atas tauladannya
yang telah ditunjukkan kepadamu di
atas gunung ini."

26
1 "Adapun kemah sembahyang
itu hendaklah engkau perbuatkan

dari sepuluh kain kelambunya dari pada
katan halus yang dipintal dan benang
biru dan ungu dan merah ditenun dengan
sepat beberapa kerub yaitu perbuatan
tukang yang pandai demikianlah
hendaklah engkau perbuatkan dia.
2Adapun panjang tiap-tiap kelambu itu
dua puluh delapan hasta dan lebarnya
tiap-tiap kelambu itu empat hasta dan
hendaklah segala kelambu itu sama
ukurannya.
3Maka lima helai kelambu hendaklah
dihubungkan satu dengan satu dan lima
helai kelambu yang lainpun dihubungkan
satu dengan satu.
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4Lagipun hendaklah engkau perbuatkan
beberapa tali kancing yang biru
warnanya pada tepi kain kelambu
yang satu itu dari pada sisinya yang
hendak diperhubungkan demikian
juga hendaklah engkau perbuat pada
tepi kelambu yang luar pada tempat
perhubungan yang kedua.
5Maka lima puluh tali kancing hendaklah
engkau perbuat pada kelambu sehelai
dan lima puluh tali kancing lagi
hendaklah engkau perbuat pada tepi
kelambu yang pada tempat perhubungan
yang kedua maka hendaklah segala tali
kancing itu bertentangan satu dengan
satu.
6Dan lagi hendaklah engkau perbuat
lima puluh gancu (pengait) emas dan
gancukan segala kelambu itu satu
dengan satu dengan segala gancu itu
supaya kemah itu menjadi satu juga.
7Lagipun hendaklah engkau perbuat
beberapa kain kelambu dari pada bulu
kambing akan menjadi suatu kemah di
luar sebelah kemah sembahyang itu dan
hendaklah engkau perbuat dia dari pada
kain kelambu sebelas helai banyaknya.
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8Adapun panjangnya sehelai kelambu
itu hendaklah tiga puluh hasta dan
lebarnya sehelai kelambu empat hasta
maka kesebelas kain kelambu itu
hendaklah sama ukurannya.
9Maka dari pada segala kain kelambu
itu hendaklah engkau hubungkan lima
helai menjadi satu demikian juga enam
helai jadi satu dan kain kelambu yang
keenam itu hendaklah engkau lapiskan
dua di hadapan di muka kemah itu.
10Maka hendaklah engkau perbuat lima
pula tali kancing pada tepi kain kelambu
sehelai yang di luar sekali di tengah
perhubungan dan lima puluh tali kancing
di tepi kain kelambu yang di luar pada
tengah perhubungan yang kedua.
11Dan hendaklah engkau perbuat lima
puluh gancu tembaga lalu masukkanlah
segala gancu itu ke dalam tali kancing
dan hubungkanlah segenap kemah itu
menjadi satu.
12Maka lebihnya kelambu kemah
itu yaitu separuhnya yang lebih itu
hendaklah engkau beri berjuntai pada
sebelah belakang kemah sembahyang
itu.
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13Maka sehasta pada sebelah sini dan
sehasta di sebelah sana yang lebih pada
bujur kelambu kemah itu hendaklah
terjuntai sebelah menyebelah kemah
sembahyang itu akan menudungi dia.
14Dan lagi hendaklah engkau perbuat
bagi kemah itu suatu tudung dari pada
kulit domba jantan celupan merah dan di
atas itulah suatu tudung dari pada kulit
lembu.
15Dan lagi hendaklah engkau perbuat
segala papan bagi kemah sembahyang
itu dari pada kayu lesan semuanya
tegak.
16Adapun panjang sekeping-keping
papan itu sepuluh hasta dan tengah dua
hasta lebarnya tiap-tiap papan itu.
17Maka pada tiap-tiap papan itu
hendaklah ada dua potong berpita suatu
dengan lainnya demikian hendaklah
engkau perbuat akan segala papan
kemah sembahyang itu.
18Maka hendaklah engkau perbuat
segala papan bagi kemah sembahyang
itu yaitu dua puluh keping papan arah ke
sebelah selatan.
19Dan lagi hendaklah engkau perbuat
empat puluh kaki dari pada perak di



Keluaran 26.20–25 137

bawah kedua puluh keping papan itu
yaitu dua kaki di bawah satu papan bagi
kedua potongnya dan dua kaki di bawah
papan yang lain bagi kedua potongnya.
20Dan pada sebelah kemah
sembahyang yang arah ke utara
itu dua puluh keping papan.
21Dengan keempat puluh kakinya dari
pada perak yaitu dua kaki di bawah satu
papan dan dua kaki di bawah papan
yang lain.
22Dan pada belakang kemah
sembahyang arah ke barat hendaklah
engkau perbuat enam keping papan.
23Lagipun hendaklah engkau perbuat
dua keping papan bagi kedua penjuru
kemah sembahyang yang di belakang.
24Maka hendaklah kedua keping papan
itu dilapiskan di bawah dan demikian
juga genap sampai ke atasnya hingga
sebentuk gelang demikianlah keduanya
itu yaitu akan kedua penjurunya.
25 Jadi jumlahnya delapan keping papan
serta dengan kakinya yang dari pada
perak enam belas banyaknya dua kaki
di bawah satu papan dan dua kaki di
bawah lain papan.
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26Dan lagi hendaklah engkau perbuat
beberapa kayu lintang dari pada kayu
lesan yaitu lima batang bagi segala
papan pada sebelah kemah sembahyang.
27Dan lima kayu lintang bagi segala
papan pada sebelah kemah sembahyang
dan lima kayu lintang bagi segala papan
pada belakang kemah sembahyang arah
ke barat.
28Maka kayu lintang yang tengah itu
pada sama tengah segala papan itu
biarlah terus dari pada ujung datang
kepada ujungnya.
29Dan hendaklah engkau salut
segala papan itu dengan emas dan
perbuatkanlah segala gelangnya dari
pada emas akan tempat kayu lintang itu
dan salutlah segala kayu lintang itupun
dengan emas.
30Kemudian hendaklah engkau
mendirikan kemah sembahyang
itu menurut teladannya yang telah
ditunjukkan padamu di atas gunung ini.
31Dan lagi hendaklah engkau perbuat
suatu tirai dari pada benang biru dan
ungu dan merah dan kattan halus
dipintal ditenun dengan sipat beberapa
kerub yaitu perbuatan tukang yang
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pandai demikian hendaklah engkau
perbuatkan dia.
32Dan gantungkanlah dia pada empat
batang tiang dari pada kayu lesan
yang tersalut dengan emas maka
penggantinya dari pada emas dan
keempatnya berdiri pada empat kaki dari
pada perak.
33Dan lagi hendaklah engkau
gantungkan tirai itu di bawah gancu itu
lalu bawalah masuk tabut kesaksian itu
ke sebelah dalam tirai itu maka tirai
itulah menjadi suatu dinding bagimu
di antara tempat yang kudus dengan
tempat yang maha kudus.
34Maka hendaklah engkau letakkan
tempat perdamaian itu di atas tabut
kesaksian dalam tempat yang maha
kudus itu.
35Maka di luar tirai itu hendaklah
engkau taruh meja itu dan kaki pelita
itu bertentangan dengan meja itu pada
sebelah selatan kemah sembahyang
maka meja itu hendaklah engkau taruh
pada sebelah utara.
36Maka pada pintu kemah itu hendaklah
engkau perbuat suatu tabir dari pada
benang biru dan ungu dan merah
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dan kattan halus yang dipintal suatu
perbuatan bersuji.
37Maka akan tabir itu hendaklah
engkau beri bertiang lima batang dari
pada kayu lesan dan salutlah akan dia
dengan emas maka hendaklah segala
pengaitnyapun dari pada emas dan
hendaklah engkau tuangkan baginya
lima kaki dari pada tembaga."

27
1 "Maka hendaklah engkau
perbuatkan tempat kurban itu

dari pada kayu lesalan lima hasta
panjangnya dan lima hasta lebarnya
maka tempat kurban itu empat persegi
dan tingginya tiga hasta.
2Dan hendaklah engkau perbuatkan
tanduknya pada keempat penjuru dan
hendaklah tanduknya itu jati dengan dia
dan salutlah akan dia dengan tembaga.
3Lagipun hendaklah engkau perbuat
segala bukasnya akan dibawa pergi
abu di dalamnya dan lagi penyodoknya
dan bokornya dan serampangnya dan
bukas baru maka segala perkakasnya itu
hendaklah engkau perbuatkan dari pada
tembaga.
4Maka hendaklah engkau perbuat
akan dia suatu lantai dari pada jala-jala
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tembaga dan pada jala-jala itu hendaklah
engkau perbuat empat bentuk gelang
tembaga pada keempat penjurunya.
5Lalu bubuhlah akan dia di bawah
ketapakkan yang keliling tempat kurban
itu dari bawah supaya jala-jala itu
sampai kepada pertengahan tempat
kurban itu.
6Dan lagi hendaklah engkau perbuat
beberapa kayu pengusung bagi tempat
kurban itu yaitu dari pada kayu lesalan
dan salutlah akan dia dengan tembaga.
7Lalu kayu pengusung itu hendaklah
dimasukkan ke dalam gelangnya
sehingga kayu pengusung itu adalah di
kiri kanan tempat kurban tatkala yaitu
diusung orang.
8Maka hendaklah engkau perbuatkan
dia berungga dari pada papan seperti
yang telah ditunjukkan kepadamu di
atas gunung demikian juga hendaklah
engkau perbuatkan dia."
9 "Dan lagi hendaklah engkau perbuat
halaman kemah sembahyang itu maka
pada sebelah selatan hendaklah ada kain
pagar akan halaman itu dari pada kattan
halus yang dipintal panjangnya seratus
hasta pada sebelahnya.
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10Dan tiangnya dua puluh batang
dengan kakinya dua puluh dari pada
tembaga maka segala pengaitnya
pada tiang itu dan segala sempalinnya
(tumbaknya) hendaklah dari pada perak.
11Demikian juga pada sebelah utara
hendaklah ada kain pagar seratus hasta
panjangnya dan tiangnya dua puluh
batang dan kakinya dua puluh dari pada
tembaga maka segala pengaitnya pada
tiang itu dan segala sempalinnya dari
pada perak.
12Adapun bujuk halaman pada sebelah
barat kain pagarnya itu lima puluh hasta
panjangnya dan tiangnya sepuluh batang
dengan kakinya sepuluh.
13Dan bujur halaman pada sebelah
timur itu hendaklah lima puluh hasta.
14Maka kain pagar pada sebelahnya
lima belas hasta dan tiangnya tiga
batang dan kakinya tiga.
15Dan pada sebelahnya kain pagar itu
lima belas hasta tiangnya tiga batang
dan kakinya tiga.
16Maka akan pintu halaman itu
hendaklah ada suatu tabir dua puluh
hasta panjangnya dari pada benang biru
dan ungu dan merah dan kattan halus
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yang dipintal perbuatan bersuji maka
tiangnya empat batang dan kakinya
empat.
17Maka segala tiang halaman yang
keliling itu hendaklah dari pada perak
sempalinnya dan pengaitnya dari pada
perak dan kakinya dari pada tembaga.
18Maka hendaklah halaman itu seratus
hasta panjangnya dan lebarnya lima
puluh hasta genap dan tingginya lima
hasta dari pada kattan halus yang
dipintal dan segala kakinya dari pada
tembaga.
19Adapun segala perkakas ibadah
kemah sembahyang itu dan segala
pancang halaman itu hendaklah dari
pada tembaga."
20 "Maka hendaklah engkau suruh
segala bani Israel membawa kepadamu
minyak buah zaitun yang hining
ditumbuk akan minyak pelita supaya
pelita itu boleh dipasang senantiasa.
21Maka di dalam kemah perhimpunan
di luar tabir yang menudungi tabut
kesaksian itu hendaklah yaitu disediakan
oleh Harun serta anak-anaknya laki-laki
di hadapan hadirat Allah dari pada
petang datang kepada pagi hari maka
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inilah suatu hukum yang kekal bagi
segala bani Israel turun temurun
adanya."

28
1 "Maka dari antara segala
bani Israel hendaklah engkau

hampirkan kepadamu akan abangmu
Harun dan anak-anaknya pun sertanya
supaya ia membuat pekerjaan imam
bagi-Ku yaitu Harun dan lagi Nadab dan
Abihu dan Eleazar dan Itamar, anak-anak
Harun.
2Dan hendaklah engkau perbuatkan
bagi abangmu Harun itu pakaian yang
kudus akan kemuliaan dan perhiasan.
3Dan suruhlah segala orang yang bijak
hatinya yang telah Kupenuhi dengan
ruh bijaksana memperbuatkan pakaian
Harun akan menguduskan dia supaya ia
membuat pekerjaan imam bagi-Ku.
4Maka segala pakaian yang hendak
diperbuatnya itu inilah dia sehelai
perhiasan dada dan sehelai efod dan
sehelai jubah dan sehelai galmis (baju
dalam) yang berjala-jala dan sehelai
serban dan sehelai ikat pinggang maka
hendaklah diperbuatnya pakaian kudus
itu bagi abangnya, Harun, dan bagi
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anak-anaknya supaya diperbuatnya
pekerjaan imam bagi-Ku.
5Maka hendaklah diambilnya emas dan
benang biru dan ungu dan merah dan
kattan halus.
6Maka efod itu hendaklah diperbuatnya
dari pada emas dan dari pada benang
biru dan ungu dan merah dan kattan
halus yang dipintal yaitu perbuatan
tukang yang pandai.
7Maka hendaklah ada padanya dua tali
sandang tertambat pada kedua ujungnya
supaya yaitu ditambat.
8Adapun pengikat yang pelik
tenunannya yang ada kepadanya supaya
mengikat dia yaitu hendaklah sama
perbuatannya dan sama sesambat
dengan dia dari pada emas dan dari
pada benang biru dan ungu dan merah
dan kattan halus yang dipintal.
9Maka hendaklah engkau ambil dua biji
permata unam lalu lukiskan di atasnya
nama-nama suku bani Israel.
10Yaitu dari pada segala namanya
enam nama di atasnya permata yang
satu dan enam nama yang lain itu di atas
permata yang kedua menurut kejadian
orang-orang itu.
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11Adapun lukisan permata itu seperti
lukisan materai hendaklah engkau suruh
lukis di atas kedua biji permata itu
menurut segala nama suku bani Israel
dan hendaklah engkau suruh ikat dia
dengan ikatan emas.
12Maka kedua biji permata itu
hendaklah engkau kenakan pada kedua
tali sandang efod itu menjadi permata
peringatan bagi bani Israel maka segala
nama orang-orang itu akan ditanggung
oleh Harun di atas kedua belah bahunya
di hadapan hadirat Allah menjadi suatu
peringatan.
13Maka hendaklah engkau perbuat
ikatannya dari pada emas.
14Dan rantai kecil dua utas dari
pada emas tulen hendaklah engkau
perbuatkan dia serta perbuatan tali
berpintal maka rantai kecil yang berpintal
itu hendaklah engkau kenakan pada
ikatan permata itu.
15Dan lagi hendaklah engkau perbuat
suatu perhiasan dada akan hukum yaitu
perbuatan tukang yang pandai maka
hendaklah engkau perbuatkan dia sama
seperti efod juga ditenun dengan emas
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dan benang biru dan ungu dan merah
dan kattan halus yang dipintal.
16Maka hendaklah yaitu empat persegi
dan berlapis dua panjangnya sejengkal.
17Dan hendaklah engkau tatahkan dia
dengan beberapa tatahan permata yaitu
permata empat baris maka sebarisnya
dari pada akik merah dan yakut yang
kuning dan manikam itulah baris yang
pertama.
18Maka baris yang kedua zamrud dan
yakut biru dan intan.
19Maka baris yang ketiga batu nilam
dan akik yang putih dan batu kembung.
20Maka baris yang keempat firuzah
dan unam dan yasyib maka hendaklah
sekaliannya itu berikanlah emas dalam
tatahannya.
21Maka segala permata ini hendaklah
dua belas biji banyaknya menurut
nama-nama suku bani Israel seperti
lukisan meterai masing-masing menurut
namanya demikianlah bagi kedua belas
suku bangsa itu.
22Dan lagi hendaklah engkau
perbuatkan pada perhiasan dada itu
beberapa rantai kecil seperti perbuatan
tali berpintal dari pada emas tulen.
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23Dan hendaklah engkau perbuat pada
perhiasan dada itu dua bentuk cincin
emas lalu bubuhlah cincin itu pada kedua
ujung perhiasan dada.
24Kemudian kenakanlah kedua rantai
kecil yang berpintal dari pada emas itu
pada kedua bentuk cincin yang di ujung
perhiasan dada itu.
25Maka ujung kedua utas rantai kecil
yang berpintal itu hendaklah engkau
kenakan pada kedua ikatan permata itu
dan bubuhlah keduanya itu pada kedua
tali sandang efod betul di hadapan.
26Dan hendaklah engkau perbuatkan
dua bentuk cincin emas kenakanlah dia
pada kedua ujung perhiasan dada pada
tepinya yang sebelah dalam arah ke
efod.
27Dan lagi perbuatlah olehmu dua
bentuk cincin emas pula dan kenakanlah
dia pada kedua tali sandang efod di
sebelah bawah arah ke hadapan dekat
dengan tempat perhubungannya di atas
pengikat efod yang pelik tenunannya itu.
28Maka hendaklah orang mengikat
perhiasan dada itu dengan cincin kepada
efod itu dengan tali biru supaya yaitu
duduk di atas pengikat efod yang pelik
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tenunannya itu dan supaya perhiasan
dada itu jangan diceraikan dari pada
efod itu.
29Demikianlah Harun itu akan
menanggung nama-nama suku bani
Israel tentang hatinya di dalam perhiasan
dada yang akan hukum itu tatkala ia
masuk ke dalam tempat kudus akan
suatu peringatan pada sediakala di
hadapan hadirat Allah.
30Maka dalam perhiasan dada yang
akan hukum itu hendaklah engkau
bubuh Urim dan Tumim maka hendaklah
yaitu tentang hati Harun tatkala
ia masuk menghadap hadirat Allah
maka hendaklah Harun senantiasa
menanggung hukum bani Israel tentang
hatinya di hadapan hadirat Allah.
31Dan lagi hendaklah engkau
perbuatkan jubah efod itu warnanya biru
belaka.
32Maka hendaklah ada lubang lehernya
pada sama tengahnya dan hendaklah
yaitu beberapa keliling pada tepi
lubangnya itu rupanya seperti leher baju
zirah supaya jangan rabit.
33Maka pada kaki jubah itu hendaklah
engkau perbuat rupa buah delima yang
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biru dan ungu dan merah warnanya
berkeliling pada kakinya berselang-
selang dengan keruncang dari pada
emas.
34Sehingga ada sebiji keruncang
(giring) dan sebiji buah delima kemudian
sebiji keruncang dan sebiji buah delima
yaitu pada kaki jubah itu berkeliling.
35Maka Harun akan memakai dia
tatkala ia melayan maka bunyinya akan
didengar orang tatkala ia masuk ke
dalam tempat kudus di hadapan hadirat
Allah dan tatkala ia keluar pula supaya
jangan ia mati.
36Maka hendaklah engkau perbuat
suatu jamang dari pada emas tulen dan
lukiskanlah dia seperti lukisan meterai
demikian ini kekudusan bagi Allah.
37Maka kenakanlah dia kepada serban
itu dengan tali biru maka hendaklah
yaitu pada sebelah hadapan serban itu.
38Maka hendaklah yaitu pada dahi
Harun supaya Harun itu menanggung
kesalahan segala benda yang kudus
yang dikuduskan oleh bani Israel dari
pada segala persembahannya yang
kudus maka hendaklah yaitu senantiasa
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pada dahinya supaya orang-orang itu
diterima pada hadirat Allah.
39Dan lagi hendaklah engkau menenun
sehelai galamis (baju dalam) yang
berjala-jala dari pada kattan halus
dan hendaklah engkau perbuat sehelai
serban dari pada kattan halus dan
hendaklah engkau perbuat suatu ikat
pinggang perbuatan penguji.
40Maka bagi anak-anak Harun
pun hendaklah engkau perbuatkan
beberapa galamis dan hendaklah
engkau perbuatkan baginya beberapa
ikat pinggang dan hendaklah engkau
perbuatkan baginya beberapa kapiah
akan kemuliaan dan perhiasan.
41Maka sekalian ini hendaklah engkau
kenakan kepada abangmu Harun itu
dan kepada anak-anaknya pun sertanya
dan hendaklah engkau meminyaki
orang-orang itu dan melantik dan
menguduskan sekaliannya supaya ia
membuat pekerjaan imam.
42Dan perbuatkanlah olehmu bagi
orang-orang itu beberapa seluar dari
pada kain kattan akan melindungkan
ketelanjangan tubuhnya maka seluar itu
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hendaklah dari pada pinggang sampai
kepada paha.
43Dan hendaklah yaitu dipakai oleh
Harun dan oleh anak-anaknya pada masa
ia masuk ke dalam kemah perhimpunan
atau pada masa ia menghampiri tempat
kurban akan melayan di dalam tempat
kudus supaya jangan ia menanggung
kesalahan lalu mati maka inilah akan
menjadi suatu hukum baginya dan bagi
benihnya pun kekal selama-lamanya."

29
1 "Maka inilah peri perbuatanmu
akan orang-orang itu supaya

menguduskan dia akan membuat
pekerjaan imam bagi-Ku ambillah seekor
lembu muda dan dua ekor domba jantan
yang tidak bercacat.
2Dan roti yang tidak beragi dan apam
tidak beragi yang diramas dengan
minyak dan adonan tidak beragi yang
disapu minyak maka hendaklah engkau
perbuat sekalian ini dari pada tepung
gandum.
3Dan bubuhlah dia dalam suatu bakul
dan bawalah dia dalam bakul itu serta
dengan lembu dan kedua ekor domba
jantan itu.
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4Maka hendaklah engkau bawa Harun
dan anak-anaknya hampir kepada
pintu kemah perhimpunan lalu sucikan
sekaliannya dengan air.
5Kemudian hendaklah engkau ambil
pakaian itu kenakanlah kepada Harun
gelamis dan jubah efod itu dan ikatlah
pinggangnya dengan pengikat efod yang
pelik tenunannya itu.
6Dan kenakanlah serban itu di
kepalanya dan bubuhlah makota yang
kudus itu pada serbannya.
7Kemudian ambillah minyak bau-bauan
itu curahkanlah dia ke atas kepalanya
demikian hendaklah engkau meminyaki
dia.
8Dan anak-anaknya pun hendaklah
engkau hampirkan lalu kenakanlah
kepadanya gelamis itu.
9Maka hendaklah engkau ikatkan
ikat pinggang kepadanya yaitu kepada
Harun dan anak-anaknya dan lilitkanlah
serbannya kepadanya maka hendaklah
orang-orang itu beroleh pangkat imam
yaitu menjadi hukum yang kekal
selama-lamanya dan hendaklah engkau
lantik Harun dan anak-anaknya itu.
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10Maka hendaklah engkau bawa lembu
itu ke hadapan kemah perhimpunan
maka Harun dan anak-anaknya pun
hendaklah menghantarkan tangannya di
atas kepala lembu itu.
11Maka hendaklah engkau sembelih
lembu itu di hadapan hadirat Allah di
muka pintu kemah perhimpunan.
12Kemudian hendaklah engkau ambil
dari pada darah lembu itu coleklah
dengan jarimu pada segala tanduk
tempat kurban dan segala darah yang
tinggal itu hendaklah engkau curahkan
pada kaki tempat kurban.
13Dan hendaklah engkau ambil akan
segala lemak yang menudungi isi perut
dan ramik-ramik (hampela) lemak
dan kedua buah pinggang dan segala
lemak yang ada padanya lalu bakarlah
sekaliannya di atas tempat kurban itu.
14Tetapi akan daging lembu itu dan
kulitnya dan tahinya hendaklah engkau
bakar dengan api di luar tempat segala
kemah yaitulah kurban karena dosa
adanya.
15Dan lagi ambillah olehmu akan
domba jantan yang seekor itu maka
Harun dan anak-anaknya pun hendaklah
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menghantarkan tangannya di atas
kepala domba jantan itu.
16Maka hendaklah engkau sembelih
domba jantan itu dan ambillah darahnya
percikkan berkeliling kepada tempat
kurban.
17Maka hendaklah engkau lapah akan
domba jantan itu berkeping-keping maka
isi perutnya dan pahanya hendaklah
engkau basuh dan taruhkan dia serta
dengan segala kepingnya dan dengan
kepalanya.
18Maka hendaklah engkau bakar
segenap domba jantan itu di atas tempat
kurban yaitu kurban bakaran bagi Allah
yaitu suatu bau yang harum dan suatu
kurban yang dinyalakan bagi Allah.
19Setelah itu hendaklah engkau ambil
akan domba jantan yang lain itu maka
Harun dan anak-anaknya hendaklah
menghantarkan tangannya di atas
kepala domba jantan itu.
20Kemudian hendaklah engkau
sembelih domba jantan itupun dan
ambillah dari pada darahnya coleklah
pada cuping telinga kanan Harun dan
pada cuping telinga kanan anak-anaknya
dan pada ibu tangan kanan orang-orang



Keluaran 29.21–24 156

itu dan pada ibu kakinya yang kanan dan
percikkanlah darah itu kepada tempat
kurban berkeliling.
21Lalu ambillah dari pada darah yang
di atas tempat kurban itu dan dari
pada minyak bau-bauan percikkanlah
kepada Harun dan kepada pakaiannya
dan kepada anak-anaknya dan kepada
pakaian anak-anaknya pun sertanya
demikianlah kelak ia akan dikuduskan
dan pakaiannya dan anak-anaknya dan
pakaian anak-anaknya pun sertanya.
22Dan lagi hendaklah engkau ambil
dari pada domba jantan itu lemaknya
dan ekornya dan lemak yang menudungi
isi perut dan ramik-ramik lemak dan
kedua buah pinggangnya dengan lemak
yang ada lemak yang ada padanya dan
bahunya sebelah kanan karena inilah
domba jantan persembahan lantikkan.
23Dan lagi roti sebiji dan penganan dari
pada roti yang bercampur minyak sebiji
dan penganan nipas sebiji dari dalam
bakul roti yang tidak beragi yang ada di
hadapan hadirat Allah.
24Maka sekaliannya itu hendaklah
engkau taruh di tapak tangan anak-
anaknya maka hendaklah engkau
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suruh goncangkan kepadanya menjadi
persembahan goncang-goncangan di
hadapan hadirat Allah.
25Kemudian ambillah sekalian itu
dari pada tangannya lalu bakar di atas
tempat kurban di atas kurban bakaran
itu menjadi suatu bau yang harum di
hadapan hadirat Allah yaitulah suatu
kurban yang dinyalakan bagi Allah.
26Maka hendaklah engkau ambil
dada domba jantan yaitu persembahan
lantikkan Harun itu goncangkanlah
dia di hadapan hadirat Allah menjadi
persembahan goncangan maka yaitu
menjadi bagianmu.
27Maka hendaklah engkau kuduskan
dada persembahan goncangan dan
paha persembahan jolangan yang
digoncangkan dan yang dijolangkan
itu yaitu dari pada domba jantan
persembahan lantikkan itu yang bagi
Harun dan yang bagi anak-anaknya.
28Maka inilah menjadi suatu hak yang
kekal bagi Harun dan anak-anaknya
selama-lamanya dari pada bani Israel
karena inilah persembahan jolangan
padanya maka yaitu akan menjadi
persembahan jolangan dari pada segala
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bani Israel akan diambil dari pada segala
kurban perdamaian yaitu persembahan
jolangan bagi Allah.
29Maka segala pakaian Harun yang
kudus itu akan menjadi milik anak-
anaknya kemudian dari padanya supaya
dipakainya tatkala ia diminyaki dan
tatkala ia dilantik.
30Maka anaknya yang menggantikan
dia menjadi imam hendaklah memakai
dia tujuh hari lamanya tatkala ia masuk
ke dalam kemah perhimpunan akan
melayan dalam tempat kudus.
31Dan lagi hendaklah engkau ambil
domba jantan persembahan lantikan itu
rebuslah dagingnya dalam tempat kudus
itu.
32Maka hendaklah Harun dan anak-
anaknya memakan daging domba jantan
itu dan roti yang dalam bakul itu di muka
pintu kemah perhimpunan.
33Maka hendaklah dimakannya barang
yang telah mengadakan perdamaian
supaya ia dilantik dan dikuduskan tetapi
orang keluaran jangan makan dari
padanya karena ia itu kudus adanya.
34Maka jikalau ada sisanya dari pada
daging persembahan lantikkan atau dari
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pada roti yang tinggal sampai pagi hari
hendaklah engkau bakar sisanya itu
dengan api janganlah dimakan akan dia
karena yaitu kudus adanya.
35Maka hendaklah engkau perbuat
demikian akan Harun dan akan anak-
anaknya seperti segala firman-Ku
kepadamu maka tujuh hari lamanya
hendaklah engkau melantikkan dia.
36Maka pada tiap-tiap hari hendaklah
engkau menyembelih seekor lembu
menjadi kurban karena dosa supaya
mengadakan perdamaian maka
hendaklah engkau menyucikan tempat
kurban pada hal engkau mengadakan
perdamaian karenanya maka hendaklah
engkau meminyaki dia supaya
menguduskan dia.
37Maka tujuh hari lamanya hendaklah
engkau mengadakan perdamaian karena
tempat kurban itu serta menguduskan
dia maka tempat kurban itu hendaklah
menjadi yang terlebih kudus maka
barangsiapa menyentuh tempat kurban
itu yaitu kudus adanya."
38 "Maka demikian inilah yang hendak
engkau persembahkan di atas tempat
kurban itu yaitu dua ekor anak domba
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yang setahun umurnya senantiasa pada
sehari-hari.
39Maka seekornya hendaklah engkau
persembahkan pada pagi hari dan
yang seekor itu hendaklah engkau
persembahkan pada petang hari.
40Maka dengan anak domba yang
seekor itu seperpuluh bagian dari
pada tepung halus diramas dengan
seperempat hin minyak yang ditumbuk
dan seperempat hin air anggur menjadi
persembahan minuman.
41Maka anak domba yang lain itu
hendaklah engkau perbuat akan dia
menurut akan dia menurut seperti
persembahan makanan yang pada pagi
hari dan seperti persembahan minuman
yaitu akan suatu bau yang harum dan
suatu kurban yang dinyalakan bagi Allah.
42Maka yaitu akan menjadi suatu
kurban bakaran yang kekal turun-
temurun di muka pintu kemah
perhimpunan di hadapan hadirat Allah
di tempat Aku bertemu dengan kamu
supaya di sana Aku berfirman kepada
engkau.
43Maka di sana juga Aku hendak
bertemu dengan segala bani Israel
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dan kemah itu akan dikuduskan oleh
kemuliaan-Ku.
44Maka Aku akan menguduskan kemah
perhimpunan itu dan tempat kurban
itu maka Harun dan anak-anaknya pun
kelak Aku akan menguduskan akan
membuat pekerjaan imam bagi-Ku.
45Maka Aku akan duduk di antara
segala bani Israel dan Aku akan menjadi
Tuhan baginya.
46Maka sekaliannya akan mengetahui
bahwa Akulah Tuhannya Allah yang telah
menghantarkan dia keluar dari tanah
Mesir supaya Aku duduk di antaranya itu
bahwa Akulah Tuhannya Allah."

30
1 "Dan lagi hendaklah engkau
perbuatkan suatu tempat

persembahan akan membakar setanggi
maka hendaklah engkau perbuatkan dia
dari pada kayu lesalan.
2Maka hendaklah sehasta panjangnya
dan sehasta lebarnya empat persegi
betul maka tingginya dua hasta maka
tanduknyapun jati dengan dia.
3Maka hendaklah engkau salut akan dia
dengan emas tulen baik kungkungannya
baik papan kelilingnya dan segala
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tanduknya dan perbuatkanlah baginya
suatu bibir emas berkeliling.
4Dan lagi hendaklah engkau perbuatkan
baginya dua bentuk gelang emas di
bawah bibirnya pada kedua sisinya kiri
kanan yaitu akan tempat kayu pegusung
supaya dapat diusung orang akan dia.
5Maka kayu pengusung itu hendaklah
engkau perbuat dari pada kayu lesalan
dan salutlah akan dia dengan emas.
6Maka hendaklah engkau taruh
akan dia di hadapan tirai yang dekat
tabut kesaksian di hadapan tempat
perdamaian yang di atas tempat
kesaksian itu yaitu di tempat Aku hendak
bertemu dengan engkau.
7Maka di atasnya itu hendaklah
Harun membakar setanggi dari pada
rempah-rempah yang harum maka
hendaklah dibakar pada tiap-tiap pagi
tatkala mengisi pelita.
8Maka apabila dipasang Harun akan
pelita itu pada petang hari hendaklah
yaitupun dibakar juga maka yaitu
ukupan yang kekal di hadapan hadirat
Allah di antara segala keturunanmu.
9Maka janganlah kamu persembahkan
di atas setanggi lain atau kurban
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bakaran atau persembahan makanan
dan janganlah kamu curahkan
kepadanya persembahan minuman.
10Maka pada setahun sekali hendaklah
Harun mengadakan perdamaian
pada tanduknya itu maka dengan
darah kurban karena dosa yang
mengadakan perdamaian itu hendaklah
ia mengadakan perdamaian padanya
setahun sekali di antara segala
keturunanmu maka yaitulah yang
terlebih kudus bagi Allah adanya."
11Maka firman Allah kepada Musa
demikian:
12 "Apabila engkau mengambil jumlah
segala bani Israel menurut segala orang
yang dibilang dari padanya hendaklah
masing-masingnya mempersembahkan
uang tebusan jiwanya kepada Allah pada
masa engkau membilang dia supaya
jangan ada di antaranya sesuatu bala
tatkala egkau bilang akan dia.
13Maka demikianlah persembahannya
yaitu masing-masing yang masuk di
antara orang yang dibilang itu yaitu
setengah syikal tempat kudus (adapun
syikal itu dua puluh girah beratnya)
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maka setengah syikal itu menjadi
persembahan bagi Allah.
14Maka masing-masing orang yang
masuk di antara orang yang dibilang itu
dari pada orang yang dua puluh tahun
dan lebih umurnya yaitu hendaklah
membawa persembahan itu kepada
Allah.
15Maka janganlah yaitu dilebihkan pada
orang kaya dan jangan dikurangkan pada
orang miskin dari pada setengah syikal
itu tatkala dibawanya persembahan
itu kepada Allah akan mengadakan
perdamaian karena jiwamu.
16Maka hendaklah engkau ambil uang
perdamaian itu dari pada bani Israel
dan hendaklah engkau tentukan dia
karena ibadat kemah perhimpunan itu
supaya yaitu menjadi peringatan akan
bani Israel di hadapan hadirat Allah akan
mengadakan perdamaian karena segala
jiwamu."
17Maka firman Allah kepada Musa
demikian:
18 "Hendaklah engkau perbuatkan
pula suatu kolah dari pada tembaga
dan kakinya pun dari pada tembaga
akan tempat membasuh dan taruhlah
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dia di antara kemah perhimpunan
dengan tempat kurban lalu bubuhlah air
dalamnya.
19Maka hendaklah Harun dan anak-
anaknya membasuh kaki tangannya di
situ.
20Tatkala masuk ke dalam kemah
perhimpunan hendaklah disucikannya
dirinya dengan air supaya jangan ia mati
atau tatkala menghampiri tempat kurban
hendak melayan dan membakar suatu
kurban yang dinyalakan bagi Allah.
21Maka demikian juga hendaklah
dibasuhnya kaki tangannya supaya
jangan ia mati maka perkara inilah
menjadi suatu hukum yang kekal
baginya yaitu bagi Harun dan bagi
benihnya turun temurun adanya."
22Dan lagi firman Allah kepada Musa
demikian:
23 "Hendaklah engkau mengambil pula
bagimu rempah-rempah yang terutama
yaitu mur yang cair lima ratus syikal dan
kayu manis separuhnya yaitu dua ratus
lima puluh syikal dan buluh wangi dua
ratus lima puluh syikal.
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24Dan kulit lawang lima ratus syikal
seperti syikal tempat kudus dan minyak
buah zaitun se hin.
25Maka dari pada itu perbuatlah olehmu
minyak bau-bauan yang kudus yaitu
suatu minyak wangi yang diperbuat
seperti pekerjaan tukang rempah-
rempah maka yaitulah suatu minyak
bau-bauan yang kudus.
26Maka dengan dia juga hendaklah
engkau meminyaki kemah perhimpunan
dan tabut kesaksian.
27Dan meja itu dengan segala
perkakasnya dan kaki pelita itu dengan
segala perkakasnya dan tempat
persembahan akan membakar setanggi.
28Dan di tempat membakar kurban
dengan segala perkakasnya dan kolah
itu dengan kakinya.
29Maka hendaklah engkau kuduskan
sekalian itu supaya yaitu menjadi
yang telebih kudus barang apa yang
menyentuh akan dia itupun kudus
adanya.
30Maka hendaklah engkau meminyaki
Harun serta anak-anaknya dan
menguduskan dia supaya sekaliannya
membuat pekerjaan imam bagi-Ku.



Keluaran 30.31–36 167
31Maka hendaklah engkau katakan
kepada bani Israel bahwa inilah minyak
bau-bauan yang kudus bagi-Ku di antara
segala keturunanmu.
32Maka jangan yaitu dicurahkan kepada
tubuh manusia dan janganlah kamu
perbuat minyak yang sama campurannya
maka yaitu kudus adanya dan hendaklah
yaitu menjadi kudus bagimu.
33Barangsiapa yang membuat minyak
bau-bauan sama dengan ini atau
barangsiapa yang membubuh dia
pada orang banyak maka yaitu akan
dihilangkan dari pada kaumnya."
34Maka firman Allah kepada Musa:
"Ambillah olehmu rempah-rempah yang
harum baunya yaitu getah mur dan
lawang dan rasamala rempah-rempah
inilah dengan kemenyan yang bersih
sekalian itu sama banyaknya.
35Maka dari padanya itu hendaklah
engkau perbuat setanggi yaitu bau-
bauan seperti perbuatan tukang
rempah-rempah bercampur dengan
garam bersih lagi kudus.
36Maka hendaklah engkau tumbuk
halus-halus dan taruhlah dia di hadapan
tempat kesaksian dalam kemah
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pehimpunan tempat Aku hendak
bertemu dengan engkau maka yaitu
akan menjadi yang terlebih kudus bagi
kamu sekalian.
37Adapun setanggi yang hendak
engkau perbuat itu janganlah kamu
sekalian perbuatkan bagi dirimu sendiri
seperti campurannya itu maka yaitu
akan menjadi bagimu kudus bagi Allah.
38Barangsiapa yang membuat yang
demikian itu supaya mencium akan
dia ialah akan dihilangkan dari pada
kaumnya."

31
1Maka firman Allah kepada Musa
demikian:

2 "Ingatlah olehmu bahwa Aku telah
memanggil seorang yang bernama
Bezaleel bin Uri bin Hur, dari pada suku
Yehuda.
3Dan aku sudah memenuhi dia
dengan Ruh Allah dalam hal budi dan
bijaksana dan pengetahuan dan segala
kepandaian.
4Supaya diikhtiarkannya pekerjaan
yang pelik-pelik serta berbuat pekerjaan
emas dan perak dan tembaga.
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5Serta mengukir permata akan ditatah
dan mengukir kayu supaya ia membuat
segala kepandaian.
6Maka Aku bahkan Aku telah
menentukan yang menyertai dia yaitu
Aholiab bin Ahisamakh, dari pada suku
Dan, maka telah Kukaruniakan budi
dalam hati segala orang yang berbudi
supaya dapat diperbuatnya segala yang
telah Kupesan kepadamu.
7Yaitu kemah perhimpunan dan tabut
kesaksian dan tempat perdamaian yang
di atas dan segala perkakas kemah itu.
8Dan mejanya dengan segala perkakas
dan kaki pelita yang suci dengan segala
perkakasnya dan tempat persembahan
akan membakar setanggi.
9Dan tempat membakar kurban dengan
segala perkakasnya dan kolah itu dengan
kakinya.
10Dan segala pakaian yang halus
tenunan dan segala pakaian yang kudus
akan imam Harun itu dan segala pakaian
anak-anaknya supaya sekaliannya
membuat pekerjaan imam.
11Dan minyak bau-bauan dan setanggi
dari pada rempah-rempah wangi bagi
tempat kudus maka seperti segala
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pesanan-Ku kepadamu demikianlah
hendak diperbuatnya."
12Maka berfirman Allah kepada Musa
demikian:
13 "Katakanlah olehmu pula kepada bani
Israel demikian: Bahwa sesungguhnya
hendaklah kamu memeliharakan segala
hari perhentian-Ku karena yaitulah
suatu tanda di antara Aku dengan
kamu turun-temurun supaya kamu
mengetahui bahwa Aku ini Allah yang
menguduskan kamu.
14Sebab itu peliharakanlah olehmu hari
perhentian itu karena yaitu kudus adanya
bagimu barangsiapa yang menajiskan
dia niscaya dibunuh hukumnya karena
barangsiapa yang bekerja pada hari itu
maka jiwanya itu akan dihilangkan dari
antara kaumnya.
15Maka enam hari lamanya hendaklah
orang bekerja tetapi pada hari yang
ketujuh adalah suatu sabat yaitu hari
perhentian yang kudus bagi Allah
barangsiapa yang membuat pekerjaan
pada hari perhentian itu niscaya dibunuh
hukumnya.
16Maka sebab itu hendaklah segala bani
Israel memeliharakan hari perhentian itu
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sehingga ia memegang hari perhentian
itu turun-temurun menjadi suatu
perjanjian yang kekal selama-lamanya.
17Maka yaitulah suatu tanda di antara
Aku dengan segala bani Israel sampai
selama-lamanya karena dalam enam
hari lamanya dijadikan Allah akan langit
dan bumi maka pada hari yang ketujuh
itu berhentilah Ia serta bersenang."
18Setelah sudah Allah berfirman kepada
Musa di atas gunung Torsina itu maka
diserahkan-Nya kepadanya kedua loh
kesaksian yaitu loh batu yang tersurat
oleh jari Allah.

32
1Maka apabila dilihat oleh
kaum itu bahwa lambatlah

Musa itu turun dari atas gunung maka
berkerumunlah kaum itu mendapatkan
Harun serta berkata kepadanya:
"Bangkitlah engkau perbuatkanlah bagi
kami berhala yang akan berjalan di
hadapan kami karena adapun Musa ini
seorang-orang yang telah membawa
kami keluar dari tanah Mesir tidak kami
tahu apakah halnya."
2Maka kata Harun kepadanya:
"Tanggalkanlah sobang emas yang
ada pada telinga istrimu dan anakmu
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laki-laki dan perempuan bawalah kemari
kepadaku."
3Maka oleh kaum itu dibukakanlah
segala sobang (perhiasan) emas yang
ada pada telinga masing-masing lalu
dibawanya kepada Harun.
4Maka disambutnyalah dari pada
tangannya maka diukirnya dengan pahat
diperbuatnya suatu rupa anak lembu
yang dituang lalu kata orang-orang itu:
"Hai orang Israel inilah berhalamu yang
telah membawa kamu keluar dari tanah
Mesir."
5Maka apabila dilihat Harun akan hal
itu dibangunkannyalah suatu tempat
kurban di hadapannya maka Harunpun
berseru katanya: "Esok harilah suatu
hari raya bagi Allah."
6Maka pada keesokan harinya
bangunlah orang-orang itu pagi-pagi lalu
dipersembahkannya beberapa kurban
bakaran dan dibawanya beberapa kurban
perdamaian maka duduklah kaum itu
makan minum kemudian berbangkitlah
ia hendak bermain-main.
7Maka firman Allah kepada Musa:
"Pergilah engkau turun dari sini karena
kaummu yang telah engkau bawa keluar
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dari tanah Mesir itu telah merusakkan
halnya.
8Maka dengan segera juga kaum itu
telah menyimpang dari pada jalan yang
Kupesan kepadanya ia telah membuat
bagi dirinya rupa anak lembu yang
dituangnya serta disembahnya akan
dia dan dipersembahkannya kurban
kepadanya serta berkata: Hai orang
Israel inilah berhalamu yang telah
membawa kamu keluar dari tanah
Mesir."
9Dan lagi firman Allah kepada Musa:
"Bahwa Aku telah melihat kaum ini
bahwa yaitu suatu kaum yang degil.
10Maka sekarang biarkanlah Aku
supaya murka-Ku bernyala atasnya
dan supaya Aku menghanguskan dia
maka Aku akan menjadikan dikau suatu
bangsa yang besar."
11Maka dipohonkan oleh Musa kepada
Tuhannya Allah itu sembahnya: "Ya
Allah, mengapa murka-Mu bernyala atas
kaum-Mu yang telah engkau bawa keluar
dari tanah Mesir dengan kodrat-Mu
yang besar serta dengan tangan yang
berkuasa.



Keluaran 32.12–15 174
12Mengapa gerangan orang Mesir
akan berkata demikian: Bahwa dengan
titah jahat juga telah dibawanya keluar
hendak dibunuhnya di antara gunung-
gunung dan hendak menghapuskan dia
dari atas muka bumi berhentilah kiranya
dari pada kehangatan murka-Mu dan
sabarlah dari pada hukuman ini atas
kaum-Mu.
13 Ingatlah kiranya akan hamba-Mu
Abraham dan Ishak dan Israel yang
telah engkau bersumpah kepadanya
demi diri-Mu serta berfirman kepadanya:
Bahwa Aku akan memperbanyakkan
benihmu seperti segala bintang di
langit dan segenap tanah yang telah
Kusebutkan ini kelak Aku karuniakan
kepada benihmu menjadi miliknya
sampai selama-lamanya."
14Maka Allahpun sabarlah dari pada
hukuman yang hendak diperlakukan-Nya
atas kaum-Nya seperti firman-Nya.
15Maka Musapun memalingkan dirinya
lalu turun di atas gunung itu dan kedua
loh kesaksian itu dibawanya dalam
tangannya adapun kedua loh itu bersurat
sebelah menyebelah kiri kanannya
bersurat belaka.
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16Maka kedua loh itupun perbuatan
Allah adanya dan suratannya pun
suratan Allah terlukis pada kedua loh itu.
17Maka apabila terdengarlah Yosua
akan bunyi kaum itu bersorak maka
katanya kepada Musa: "Ada bunyi orang
beperang di tempat segala kemah."
18Maka jawabnya: "Bukannya ini bunyi
sorak kemenangan dan bukan suara
orang berseru sebab (alah?) melainkan
aku dengar bunyi orang menyanyi."
19Adapun apabila dihampirinya tempat
kemah itu maka dilihatnyalah akan
anak lembu dan orang menari itu
maka bernyalalah amarah Musa lalu
dihempaskannya kedua loh itu dari
dalam tangannya dipecahkannya pada
kaki gunung itu.
20Maka diambilnya anak lembu yang
telah diperbuat oleh orang-orang itu
dibakarnya dengan api dihancurkannya
lumat-lumat lalu ditaburkannya di atas
air disuruhnya bani Israel minum.
21Maka kata Musa kepada Harun:
"Dipengapakan engkau oleh kaum ini
sehingga engkau mendatangkan atasnya
suatu dosa yang besar."
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22Maka kata Harun: "Janganlah kiranya
amarah tuan sangat bernyala; tuan tahu
akan kaum ini menghendaki yang jahat.
23Karena kata orang-orang itu kepada
hamba: Perbuatkanlah akan kami
berhala yang akan berjalan di hadapan
kami karena akan Musa yang telah
membawa kami keluar dari tanah Mesir
tidak kami tahu apakah halnnya.
24Maka kata hamba kepadanya:
Barangsiapa yang ada emas padanya
hendaklah ditanggalkannya maka
demikianlah diberikannya kepada hamba
maka hamba campakkan dia ke dalam
api lalu keluar rupa anak lembu ini."
25Setelah dilihat Musa akan kaum
itu telah lepas karena Harun telah
melepaskan dia sehingga ia menjadi
kehinaan di antara segala musuhnya.
26Maka Musapun berdirilah di pintu
tempat kemah itu serta berkata:
"Barangsiapa yang sebelah Allah
marilah kepadaku." Maka berhimpunlah
kepadanya segala anak Lewi.
27Maka kata Musa kepadanya:
"Demikianlah firman Allah yaitu Tuhan
Israel: Hendaklah masing-masing kamu
sandangkan pedangnya dan hendaklah
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kamu pergi datang dalam tempat kemah
ini dari pada suatu pintu kepada suatu
pintu dan hendaklah masing-masing
kamu membunuh saudaranya dan
masing-masing membunuh sahabatnya
dan masing-masing membunuh orang
sekampungnya."
28Maka diperbuatlah oleh anak-anak
Lewi seperti kata Musa itu maka pada
hari itu matilah dari pada kaum itu
kira-kira tiga ribu orang banyaknya.
29Maka kata Musa: "Sucikanlah dirimu
bagi Allah pada hari ini bahkan masing-
masing kamu atas melawan anaknya
dan masing-masing atas saudaranya
supaya pada hari ini dikaruniakan-Nya
kepadamu suatu berkat."
30Maka pada keesokkan harinya
kata Musa kepada kaum itu: "Bahwa
kamu sudah berbuat suatu dosa yang
besar maka sekarang aku hendak naik
menghadap Allah kalau-kalau dapat
aku mengadakan perdamaian karena
dosamu itu."
31Maka kembalilah Musa menghadap
Allah lalu sembahnya: "Aduh kaum
ini telah berbuat suatu dosa yang
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besar dengan diperbuatnya bagi dirinya
berhala dari pada emas.
32Tetapi sekarang jika sekiranya
Engkau hedak mengampuni dosanya itu
dan jikalau tidak hapuskanlah kiranya
namaku dari dalam kitab-Mu yang telah
Engkau suratkan itu."
33Maka firman Allah kepada Musa:
"Barangsiapa yang telah berdosa
kepada-Ku ialah yang akan Kuhapuskan
dari dalam kitab-Ku.
34Maka sekarang pergilah engkau
hantarkanlah kaum itu ke tempat
yang telah Aku katakan kepadamu
maka ingatlah bahwa malaikat-Ku akan
berjalan di hadapanmu tetapi pada
hari pembalasan-Ku maka Aku akan
membalas dosanya itu ke atasnya."
35Maka dipalu Allah akan kaum itu
sebab diperbuatnya anak lembu yang
diperbuat oleh Harun itu.

33
1Maka firman Allah kepada Musa:
"Pergilah engkau berjalan dari sini

baik engkau baik kaum ini yang telah
engkau bawa keluar dari tanah Mesir
pergi ke tanah yang telah Aku janjikan
dengan bersumpah kepada Abraham dan
kepada Ishak dan kepada Yakub maka
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firman-Ku: Bahwa kepada benihmulah
kelak Aku akan mengaruniakan dia.
2Maka Aku akan menyuruhkan seorang
malaikat di hadapan engkau dan Aku
akan menghalaukan orang Kanaan dan
orang Amori dan orang Het dan orang
Feris dan orang Hewi dan orang Yebus.
3Ke tanah yang berkelimpahan
susu dan air madu karena tidak Aku
mau berjalan di antara kamu karena
engkaulah suatu kaum yang degil supaya
jangan Aku binasakan kamu di jalan."
4Setelah didengar oleh kaum itu
akan kabar yang dahsyat ini maka
dukacitalah, seorang pun tidak memakai
perhiasannya.
5Maka firman Allah kepada Musa:
"Katakanlah kepada segala bani Israel:
Kamulah suatu kaum yang degil jikalau
kiranya Aku berjalan di antara kamu
sebentar saja lamanya maka Aku akan
membinasakan kamu kelak sebab
itu tanggalkanlah sekarang segala
perhiasanmu supaya Kuketahui barang
apa yang hendak Kuperbuat akan kamu."
6Maka oleh bani Israel
ditanggalkannyalah segala perhiasannya
dari pada masa ia di gunung Horeb itu.
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7Maka oleh Musa diambilnya akan
kemahnya didirikannya di luar jauh dari
tempat segala kemah itu dan dinamainya
akan dia Kemah Perhimpunan. Adapun
barangsiapa yang hendak bertanya akan
Allah keluarlah ia ke Kemah Perhimpunan
yang di luar tempat segala kemah itu.
8Maka adalah apabila Musa keluar
ke kemah itu segala orang kaum itu
berbangkit lalu berdiri masing-masing
pada pintu kemahnya menghantar Musa
dengan matanya sehingga ia telah
masuk ke dalam kemah itu.
9Adapun apabila Musa sudah masuk ke
dalam kemah maka turunlah tiang awan
itu lalu berdiri pada pintu kemah maka
Allahpun berfirmanlah kepada Musa.
10Maka segala orang kaum itupun
melihat tiang awan itu terdiri pada
pintu kemah dan segala orang kaum
itupun berbangkit lalu menyembah
masing-masing pada pintu kemah.
11Maka berfirmanlah Allah kepada
Musa berhadap-hadapan seperti
seorang manusia berkata-kata kepada
sahabatnya. Maka kembalilah Musa
ke tempat segala kemah itu tetapi
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pelayannya, Yosua bin Nun, seorang
muda, tidak undur dari dalam kemah itu.
12Maka sembah Musa kepada Allah:
"Bahwa firman-Mu kepadaku: Bawalah
kaum ini keluar maka tidak Engkau
memberitahu aku siapakah yang
hendak Engkau suruhkan sertaku
tetapi demikian firman-Mu: Bahwa Aku
mengenal engkau telah beroleh karunia
pada pemandangan-Ku.
13Maka sekarangpun jikalau aku telah
beroleh karunia pada pemandangan-Mu
aku pinta kepada-Mu nyatakanlah
kiranya kepadaku segala jalan-Mu
supaya dapat aku mengetahui akan
Dikau sehingga aku beroleh karunia
pada pemandangan-Mu dan ingatlah
kiranya bahwa bangsa inilah kaum-Mu
adanya."
14Maka firman-Nya: "Bahwa hadirat-Ku
akan berjalan sertamu dan Aku akan
memberi perhentian kepadamu."
15Maka sembah Musa kepada Allah:
"Jikalau kiranya hadirat-Mu tidak
berjalan sertaku janganlah kiranya
Engkau membawa kami dari sini.
16Karena dengan apa gerangan boleh
diketahui orang akan hal aku telah
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beroleh karunia pada pemandangan-Mu
baik aku baik kaum-Mu ini bukankah
dengan ini yaitu dalam hal Engkau
berjalan serta kami sehingga kami
ini yaitu aku dan kaum-Mu ini telah
disayangkan dari pada segala kaum
yang ada di atas muka bumi."
17Maka firman Allah kepada Musa:
"Bahwa perkara yang engkau katakan
ini lagi hendak Kuperbuat sebab
engkau telah beroleh karunia pada
pemandangan-Ku dan Aku mengenal
engkau dengan namamu."
18Maka sembah Musa: "Tunjukkanlah
kiranya kepadaku kemuliaan-Mu."
19Maka firman-Nya: "Bahwa Aku akan
memberi segala kebajikan-Ku lalu di
hadapanmu dan Aku akan menyeru
nama Allah di hadapanmu maka Aku
akan mengasihani barangsiapa yang
Kukasihani dan Aku akan mengaruniakan
rahmat kepada barangsiapa yang
Kukaruniakan rahmat itu."
20Maka firman-Nya pula: "Bahwa tidak
boleh engkau memandang muka-Ku
karena tidak dapat hidup manusia yang
memandang Aku."
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21Dan lagi firman Allah: "Bahwa adalah
suatu tempat di sisi-Ku maka hendaklah
engkau berdiri di situ di atas batu
gunung.
22Maka akan jadi kelak apabila
kemuliaan-Ku berjalan lalu maka
membubuh engkau pada celah batu itu
dan Aku akan menudung engkau dengan
tangan-Ku sehingga Aku telah berjalan
lalu.
23Kemudian Aku undurkan tangan-Ku
maka engkau akan melihat belakang-Ku
tetapi muka-Ku tidak akan dapat engkau
pandang."

34
1Maka firman Allah kepada Musa:
"Pahatkanlah bagi dirimu loh

batu dua keping seperti yang dahulu itu
maka Aku akan menyurat pada kedua
loh itu segala perkataan yang telah ada
pada kedua loh yang dahulu yang telah
engkau pecahkan itu.
2Maka hendaklah engkau bersedia pada
pagi hari dan naiklah engkau pagi-pagi
ke atas gunung Torsina dan hendaklah
engkau menghadap Aku di situ di atas
kemuncak gunung itu.
3Maka seorang pun jangan naik
sertamu dan seorang pun jangan
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kelihatan di atas segenap gunung itu dan
segala kambing dan lembu pun jangan
mencari makan pada kaki gunung itu."
4Maka dipahatkanlah oleh Musa loh
batu dua keping seperti yang dahulu itu
maka bangunlah ia pagi-pagi hari lalu
naik gunung Torsina seperti firman Allah
kepadanya serta dibawanya kedua loh
batu itu di tangannya.
5Maka Allahpun turunlah dalam suatu
awan lalu berdiri sertanya di situ serta
menyeru nama Allah.
6Maka Allahpun berjalan lalu di
hadapannya serta berseru demikian ini:
"Allah, Allah, Tuhan yang amat murah
dan yang berpengasihan yang panjang
sabar dan limpahlah rahmat-Nya dan
kebenaran-Nya.
7Yang menyimpan rahmat bagi beribu-
ribu orang serta mengampuni kejahatan
dan dosa dan yang sekali-kali tidak
membenarkan orang jahat melainkan
membalaskan kejahatan segala bapa ke
atas anak cucunya sampai keturunannya
yang ketiga dan yang keempat."
8Maka bersegeralah Musa
menundukkan kepalanya sampai
ke bumi serta menyembah.
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9Maka sembahnya: "Ya Tuhan, jikalau
sekarang aku telah beroleh karunia pada
pemandangan-Mu biarlah kiranya Tuhan
berjalan di antara kami karena yaini
suatu kaum yang degil dan ampunilah
kiranya kejahatan dan dosa kami dan
terimalah akan kami menjadi milik-Mu."
10Maka firman-Nya: "Bahwa Aku akan
mengadakan suatu perjanjian maka di
hadapan segenap kaummu ini kelak Aku
akan membuat beberapa ajaib yang
belum pernah diadakan yang demikian
pada seluruh bumi dan di antara segala
bangsa pun tidak dan segenap kaum
yang ada engkau di antaranya ini akan
melihat pekerjaan Allah karena hebat
adanya perkara yang hendak Kuperbuat
dengan engkau itu.
11Maka hendaklah engkau
memeliharakan barang yang Kupesan
kepadamu pada hari ini bahwa Aku akan
menghalaukan dari hadapanmu orang
Amori dan orang Kanaan dan orang Het
dan orang Feris dan orang Hewi dan
orang Yebus.
12Maka ingatlah akan dirimu jangan
engkau bejanji-janjian dengan orang isi
tanah tempat engkau pergi itu supaya
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jangan yaitu menjadi suatu jerat di
antaramu.
13Melainkan hendaklah kamu
robohkan segala tempat kurbannya dan
pecahkanlah segala tiangnya dan tiang
segala .... (hutan-hutannya).
14Karena janganlah engkau
menyembah tuhan yang lain karena
Allah yang bernama cemburuan ialah
Tuhan yang cemburuan adanya.
15Supaya jangan kamu berjanji-janjian
dengan segala orang isi tanah ini
sehingga kaum ini berzinah dengan
segala berhalanya dan berbuat kurban
kepada berhalanya dan orang panggil
engkau makan dari pada kurban itu.
16Dan engkau ambil anak-anaknya
perempuan akan istri anak-anakmu
sehingga anak-anaknya yang perempuan
itu berzinah dengan berhalanya itu.
17 Janganlah engkau perbuat bagi
dirimu berhala tuangan.
18Maka hendaklah engkau memegang
hari raya roti yang tidak beragi, maka
tujuh hari lamanya hendaklah engkau
makan roti yang tidak beragi seperti
firman-Ku kepadamu yaitu pada masa
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yang tertentu dalam bulan Abib kamu
telah keluar dari Mesir.
19Maka segala anak yang mula-mula
keluar dari dalam rahim maka Akulah
yang empunya dia dan dari pada segala
binatangmu yang jantan yaitu anak
sulung segala lembu dan kambing pun.
20Hanya anak kedua yang sulung itu
hendaklah engkau tebus dengan seekor
anak kambing maka jikalau tidak mau
engkau menebus dia hendaklah engkau
patahkan lehernya maka segala anakmu
laki-laki yang sulung itu hendaklah
engkau tebus maka seorangpun
jangan menghadap Aku dengan hampa
tangannya.
21Maka enam hari lamanya hendaklah
engkau bekerja tetapi pada hari yang
ketujuh hendaklah engkau berhenti
maka pada musim membajak dan pada
musim menuai pun hendaklah engkau
berhenti.
22Dan lagi hendaklah engkau
memegang hari raya Tujuh Jum'at
(masa raya Asabia) yaitu hari raya buah
bungaran dari pada penuaian gandum
dan lagi hari raya mengumpulkan
buah-buahan pada kesudahan tahun.
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23Maka tiga kali dalam setahun
hendaklah segala orang laki-laki yang
di antaramu itu datang menghadap
Tuhanmu Allah yaitu Tuhan orang Israel.
24Karena Aku hendak membuangkan
beberapa bangsa dari hadapanmu
serta meluaskan sempadanmu maka
seorangpun tidak akan menghendaki
tanahmu tatkala engkau pergi hendak
menghadap Tuhanmu Allah tiga kali pada
setahun itu.
25Maka janganlah engkau
mempersembahkan darah kurban-
Ku serta dengan roti yang beragi dan
kurban hari raya Paskah itu jangan
tinggal sisanya sampai pagi hari.
26Maka segala buah bungaran yang
pertama dari pada hasil tanamanmu
hendaklah engkau bawa ke rumah Tuhan
itu. Maka janganlah engkau merebus
anak kambing dengan air susu ibunya."
27Maka firman Allah kepada Musa:
"Suratkanlah segala firman ini karena
seperti bunyi firman ini kelak Aku
mengadakan perjanjian dengan dikau
dan dengan orang Israel."
28Maka adalah Musa di sana serta
dengan Allah empat puluh hari empat
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puluh malam lamanya maka tidaklah
ia makan roti atau minum air maka
disuratkan Allah segala firman perjanjian
itu di atas kedua loh batu yaitu hukum
yang sepuluh itu.
29Maka adalah apabila Musa turun dari
atas gunung Torsina dengan membawa
kedua loh batu itu ditangannya setelah
sudah ia turun dari atas gunung itu maka
tidak diketahuinya oleh Musa akan hal
mukanya bercahaya, cahaya oleh sebab
berkata-kata dengan Tuhan.
30Demi dipandang Harun dan segala
bani Israel akan Musa dilihatnya
mukanya bercahaya-cahaya maka
takutlah orang-orang itu menghampiri
dia.
31Maka dipanggil Musa akan orang-
orang itu lalu kembalilah Harun
dan segala penghulu perhimpunan
itu kepada Musa maka Musapun
berkata-kata kepadanya.
32Kemudian segala bani Israelpun
menghampiri dia maka iapun memberi
hukum kepada orang-orang itu seperti
segala firman Allah kepadanya di atas
gunung Torsina itu.
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33Setelah habislah Musa berkata-kata
kepadanya maka ditudunginya mukanya.
34Tetapi tatkala Musa masuk
menghadap Allah hendak berkata-kata
dengan Tuhan maka dibukanya tudung
muka itu sehingga ia keluar kemudian
keluarlah ia mengatakan kepada bani
Israel itu barang yang telah dipesani
Allah kepadanya.
35Maka dilihat oleh bani Israel akan
Musa itu bahwa bercahaya-cahayalah
mukanya maka dikenakan Musa tudung
itu pada mukanya sehingga ia masuk
pula hendak berkata-kata dengan Tuhan.

35
1Maka dihimpunkan oleh Musa
segenap perhimpunan bani Israel

itu serta berkata kepadanya: "Bahwa
inilah segala firman yang dipesani Allah
supaya kamu turuti akan dia.
2Bahwa enam hari lamanya hendaklah
orang bekerja tetapi pada hari yang
ketujuh akan menjadi bagimu suatu
hari yang kudus yaitu suatu sabat
pehimpunan bagi Allah barangsiapa yang
membuat sebarang kerja pada hari itu
hendaklah dibunuh hukumnya.
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3Maka pada hari perhimpunan itu
janganlah kamu memasang api dalam
segala tempat kediamanmu."
4Maka kata Musa kepada segenap
perhimpunan bani Israel demikian:
"Bahwa perkara inilah yang dipesani
Allah maka firman-Nya:
5Ambillah olehmu suatu persembahan
bagi Allah dari pada barang yang ada
padamu maka barangsiapa yang ridho
hatinya hendaklah dibawanya akan
persembahan bagi Allah yaitu emas dan
perak dan tembaga,
6dan benang biru dan ungu dan merah
dan kattan halus dan bulu kambing,
7dan kulit domba jantan celupan merah
dan kulit lembu-lembu dan kayu lesalan,
8dan minyak akan pelita dan rempah-
rempah akan minyak bau-bauan dan
akan setanggi yang harum,
9dan batu onam dan permata tatahan
akan efod dan akan perhiasan dada itu.
10Maka segala orang di antaramu
yang bijak hatinya hendaklah ia datang
memperbuatkan segala yang dipesani
Allah,
11yaitu tempat sembahyang serta
dengan kemahnya dan tudungnya



Keluaran 35.12–19 192

dan gancunya dan papannya dan
kayu pengusungnya dan tiang dengan
kakinya,
12dan tabut itu dengan kayu
pengusungnya dan tempat perdamaian
itu dan tirai dinding,
13dan meja itu dengan kayu
pengusungnya dan segala perkakasnya
dan roti persembahan,
14dan kaki pelitapun akan suluh dengan
perkakas dan pelitanya dan minyak akan
suluh itu,
15dan tempat persembahan akan
membakar setanggi itu dengan kayu
pengusungnya dan minyak bau-bauan
dan setanggi yang harum tabir pintu
pada pintu kemah,
16dan tempat kurban dengan jala-
jalanya dari pada tiga itu dan kayu
pengusung dan segala perkakasnya dan
golah (kolam pembasuhan) itu dengan
kakinya,
17dan kain pagar halaman dengan tiang
dan kakinya dan tabir pintu halaman,
18dan pancang kemah itu dan pancang
halaman dengan talinya,
19dan segala pakaian yang halus
perbuatannya akan pekerjaan tempat
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kudus yaitu pakaian kudus bagi imam
Harun itu dan pakaian anak-anaknya
supaya ia membuat pekerjaan imam."
20Maka undurlah segenap perhimpunan
bani Israel itu dari hadapan Musa.
21Kemudian baliklah segala orang
yang digerakkan hatinya dan segala
orang yang ridho hatinya dibawanya
persembahannya kepada Allah akan
pekerjaan kemah perhimpunan dan akan
segala ibadatnya dan akan pakaian yang
kudus itu.
22Maka datanglah baik laki-laki baik
perempuan seberapa yang ridho hatinya
maka dibawanya beberapa kerusang dan
subang dan cincin dan gelang tangan
semuanya perhiasan emas yaitu segala
orang yang mempersembahkan suatu
persembahan kepada Allah dari pada
emas.
23Maka segala orang yang ada didapati
padanya benang biru dan ungu dan
merah dan kattan halus dan bulu
kambing dan kulit domba jantan celupan
merah dan kulit lembu-lembu maka
dibawanyalah akan dia.
24Adapun barangsiapa yang
mempersembahkan suatu persembahan
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dari pada perak atau tembaga maka
dibawanya akan persembahan bagi Allah
dan segala orang yang didapati padanya
kayu lesalan akan pekerjaan ibadat itu
maka itupun dibawanya.
25Maka segala orang perempuan yang
bijak hatinya itupun memintal dengan
tangannya lalu dibawanya barang yang
dipintalnya itu yaitu benang biru dan
ungu dan merah dan kattan halus.
26Dan segala orang perempuan yang
digerakkan hatinya dengan bijaksana
itupun memintal bulu kambing.
27Maka segala penghulu itu membawa
batu unam dan permata tatahan akan
efod dan akan perhiasan dada itu.
28Dan rempah-rempah dengan minyak
yaitu akan pelita dan akan minyak
bau-bauan dan akan setanggi yang
harum.
29Maka segala bani Israel itu
membawalah suatu persembahan bagi
Allah dengan ridho hatinya yaitu segala
orang-orang laki-laki dan perempuan
yang ridho hatinya akan membawa
barang yang berguna bagi segala
pekerjaan yang dipesani Allah akan
diperbuat oleh tangan Musa.
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30Maka kata Musa kepada segala bani
Israel: "Bahwa telah dipanggil Allah akan
Bezaleel bin Uri bin Hur dari pada suku
Yahuda dengan disebutkan namanya.
31Maka iapun dipenuhinya dengan Ruh
Allah dalam hal budi dan pengertian dan
pengetahuan dan segala kepandaian.
32Sehingga diikhtiarkannya pekerjaan
yang pelik-pelik serta membuat
pekerjaan emas dan perak dan tembaga.
33Dan mengukir permata tatahan dan
mengukir kayu dan membuat segala
pekerjaan yang pelik-pelik.
34Dan digerakkan Allah hatinya akan
mengajar orang demikian juga Aholiab
bin Ahisamakh dari pada suku Dan.
35Maka keduanya itu yang dipenuhi
Tuhan hatinya dengan budi akan
mengerjakan segala perbuatan tukang
dan perbuatan pengukiran dan tukang
yang pandai dan orang yang menyaji
dengan benang biru dan ungu dan
merah dan kattan halus dan orang yang
bertenun yaitu segala yang mengerjakan
sebarang perbuatan tukang dan
yang mengikhtiarkan pekerjaan yang
pelik-pelik.
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36
1Maka Bezaleel dan Aholiab
pun akan bekerja demikian juga

segala orang yang berbudi hatinya yang
dikaruniakan Allah budi dan pengertian
supaya diketahuinya peri mengerjakan
segala pekerjaan akan ibadat tempat
kudus seperti segala firman Allah itu."
2Maka dipanggil Musa akan Bezaleel
dan Aholiab dan segala orang yang
berbudi yang telah dikaruniakan Allah
dalam hatinya, budi yaitu segala orang
yang digerakkan hatinya akan datang
hendak berbuat pekerjaan itu.
3Maka diterimanya dari pada tangan
Musa segala persembahan yang
telah dibawa oleh bani Israel akan
pekerjaan ibadat tempat kurban supaya
diperbuatnya akan dia. Maka dibawa
orang pula kepada Musa lagi beberapa
persembahan dengan ridho hatinya pada
tiap-tiap pagi.
4Maka segala orang yang berbudi yang
mengerjakan segala pekerjaan tempat
kudus itu datanglah masing-masing dari
pada pekerjaan yang diperbuatnya itu,
5 serta berkata kepada Musa demikian:
"Bahwa orang kaum itu membawa lebih
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dari pada patut akan pekerjaan yang
disuruh Allah kami perbuat."
6Maka Musapun memberi hukum
serta disuruhnya serukan pada seluruh
tempat kemah itu katanya: "Jangan lagi
seorangpun laki-laki atau perempuan
membuat sebarang pekerjaan akan
persembahan bagi tempat kudus itu."
Maka demikianlah kaum itu ditahani dari
pada membawa dia.
7Karena cukuplah perkakas akan
membuat segala pekerjaan itu bahkan
adalah lebih.
8Maka segala orang yang bijak hatinya
di antara segala orang yang membuat
pekerjaan itupun membuat kemah
sembahyang itu sepuluh helai kain
kelambunya dari pada kattan halus yang
dipintal dan benang biru dan ungu dan
merah ditenun dengan sipat beberapa
kerub yaitu perbuatan tukang yang
pandai demikianlah diperbuatnya akan
dia.
9Maka panjang sehelai kelambu itu dua
puluh delapan hasta dan lebarlah sehelai
kelambu empat hasta maka segala
kelambu itu sama ukurannya.
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10Maka dihubungkannya lima helai
kelambu satu dengan satu dan lima helai
kelambu yang lainpun dihubungkannya
satu dengan satu.
11Maka diperbuatkannya tali kancing
yang biru warnanya pada tepi kain
kelambu yang satu itu dari pada sisinya
yang hendak diperhubungkan demikian
juga diperbuatnya pada tepi kelambu
yang di luar pada tempat perhubungan
yang kedua.
12Maka lima puluh tali kancing
diperbuatnya pada kelambu sehelai dan
lima puluh tali kancing diperbuatnya
pada tepi kelambu yang pada tempat
perhubungan yang kedua maka segala
tali kancing itu bertentangan satu
dengan satu.
13Dan lagi diperbuatkannya lima puluh
gancu emas digancukannya segala
kelambu itu satu dengan satu dengan
segala gancu itu sehingga kemah itu
menjadi satu juga.
14Maka diperbuatkannya pula beberapa
kain kelambu dari pada bulu kambing
menjadi suatu kemah di luar dari
atas kemah sembahyang itu maka
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diperbuatnya akan dia dari pada kain
kelambu sebelas helai banyaknya.
15Adapun panjangnya sehelai kelambu
itu tiga puluh hasta dan lebarnya sehelai
kelambu empat hasta maka kesebelas
helai kain kelambu itu sama ukurannya.
16Maka dari pada segala kain kelambu
itu dihubungkan lima helai menjadi satu
demikian juga enam helai menjadi satu.
17Maka diperbuatnya lima puluh
tali kancing pada tepi kain kelambu
sehelai yang di luar sekali di tempat
perhubungan dan lima puluh tali kancing
diperbuatnya pada tepi kain kelambu
yang di luar pada tempat perhubungan
yang kedua.
18Maka diperbuatkannyalah pula
lima puluh kancing tembaga supaya
dihubungkannya segenap kemah itu
menjadi satu.
19Maka diperbuatkannya bagi kemah
itu suatu tudung dari pada kulit kambing
jantan celupan merah dan di atas
itulah suatu tudung dari pada kulit
lembu-lembu.
20Maka diperbuatkannya pula segala
papan bagi kemah sembahyang itu dari
pada kayu lesalan semuanya tegak.
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21Adapun panjang sekeping papan itu
sepuluh hasta dan tengah dua hasta
lebarnya tiap-tiap papan itu.
22Maka pada tiap-tiap papan itu ada
dua puting berapit suatu dengan lainnya
demikianlah diperbuatnya akan segala
papan kemah sembahyang itu.
23Maka diperbuatkannya pula segala
papan bagi kemah sembahyang itu
yaitu dua puluh papan arah ke sebelah
selatan.
24Dan lagi diperbuatkannya empat
puluh kaki perak di bawah kedua puluh
keping papan itu yaitu dua kaki di bawah
sekeping papan bagi kedua putingnya
dan dua kaki di bawah papan yang lain
bagi kedua putingnya
25Dan pada sebelah kemah
sembahyang yang arah ke utara
itu diperbuatkannya dua puluh keping
papan.
26Dengan keempat puluh kakinya dari
pada perak yaitu dua kaki di bawah
sekeping papan dan dua kaki di bawah
papan yang lain.
27Dan pada belakang kemah
sembahyang akan ke barat
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diperbuatkannya enam keping
papan.
28Maka diperbuatkannya pula dua
keping papan bagi kedua penjuru kemah
sembahyang yang di belakang.
29Maka kedua papan itu dilapiskan
di bawah dan demikian juga genap
sampai ke atas sampai sebentuk
gelang demikianlah diperbuatnya akan
keduanya itu pada kedua penjuru.
30 Jadi jumlah delapan keping papan
serta dengan kakinya yang dari pada
perak yaitu enam belas kaki dua kaki di
bawah tiap-tiap papan.
31Dan lagi diperbuatkannya beberapa
kayu lintang dari pada kayu lesalan yaitu
lima batang pada segala papan pada
sebelah kemah sembahyang.
32Dan lima kayu lintang pada segala
papan pada sebelah kemah sembahyang
dan lima kayu lintang pada segala papan
pada belakang kemah sembahyang arah
ke barat.
33Maka kayu lintang yang di tengah
itu diperbuatkannya terus pada sama
tengah segala papan itu dari pada ujung
datang kepada ujung yang lain.
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34Maka segala papan itu disalutnya
dengan emas dan diperbuatkannya
segala gelangnya dari pada emas akan
tempat kayu lintang itu dan segala kayu
lintang itupun disalutnya dengan emas.
35Dan lagi diperbuatkannya tirai itu
dari pada benang biru dan ungu dan
merah dan kattan halus yang dipintal
ditenunnya dengan sipat beberapa kerub
yaitu perbuatan tukang yang pandai.
36Maka diperbuatkannya akan dia
empat batang tiang dari pada kayu
lesalan disalutnya dengan emas
pengaitnya itupun dari pada emas maka
dituangnya akan tiang itu empat kakinya
dari pada perak.
37Maka diperbuatkannya pula akan
pintu kemah itu suatu tabir dari pada
benang biru dan ungu dan merah dan
kattan halus yang dipintal perbuatan
bersuji.
38Dan tiangnya lima batang serta
dengan segala pengaitnya maka segala
kepalanya dan sempalinnya itupun
disalutnya dengan emas adapun kelima
kakinya itu dari pada tembaga.

37
1Maka oleh Bezaleel
diperbuatkannyalah tabut
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itu dari pada kayu lesalan tengah tiga
hasta panjangnya dan tengah dua
hasta lebarnya dan tengah dua hasta
tingginya.
2Maka disalutnya luar dalam dengan
emas tulen serta diperbuatnya pada
tepinya yang di atas suatu bibir emas
berkeliling.
3Maka dituangkannya akan dia empat
bentuk gelang emas pada keempat
penjurunya yaitu dua bentuk gelang
pada sebelah dan dua bentuk gelang
pada sebelahnya.
4Dan diperbuatkannya kayu pengusung
dari pada kayu lesalan disalutnya dengan
emas.
5Maka kayu pengusung itu
dimasukkannya ke dalam gelang
yang di kiri kanan tabut itu supaya tabut
itu dapat diusung orang.
6Dan lagi diperbuatkannyalah suatu
tempat perdamaian dari pada emas
tulen tengah tiga hasta panjangnya dan
tengah dua hasta lebarnya.
7Dan lagi diperbuatkannyalah dua
kerub dari pada emas maka dari pada
emas tempaan juga diperbuatnya yaitu
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pada kedua ujung tempat perdamaian
itu.
8Maka kerub yang satu itu pada
ujung sebelah sini dan kerub satunya
pada ujung sebelah sana maka
diperbuatkannya kedua kerub itu jati
dengan tempat perdamaian pada kedua
ujungnya.
9Maka kedua kerub itupun
mengembangkan kedua sayapnya
ke atas serta menudungi tempat
perdamaian itu dengan sayapnya dan
mukanya berhadap-hadapan dan muka
kedua kerub itu menghadap kepada
tempat perdamaian itu.
10Maka diperbuatkannyalah pula akan
meja yang dari pada kayu lesalan itu
panjangnya dua hasta dan lebarnya
sehasta dan tingginya tengah dua hasta.
11Maka disalutnya dengan emas tulen
serta diperbuatkannya akan dia suatu
bibir emas kelilingnya.
12Maka diperbuatkannya akan dia
suatu tirai sepelempap (setapak tangan)
lebarnya pada keliling dan pada tirai
itu diperbuatkannya suatu bibir emas
berkeliling.
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13Maka dituangkannya akan dia empat
bentuk gelang emas dikenakannya
gelang itu pada keempat penjurunya
yang pada keempat kakinya.
14Adapun gelang itu rapat dengan
barai akan dimasukkan kayu pengusung
ke dalamnya supaya meja itu dapat
diusung.
15Maka kayu pengusung itu
diperbuatnya dari pada kayu lesalan
disalutinya dengan emas supaya meja
itu dapat diusung.
16Maka diperbuatkannya segala
perkakas yang di atas meja itu yaitu
pinggannya dan sudunya dan cawannya
dan pialanya yang boleh dicurah dari
padanya semuanya dari pada emas
tulen.
17Maka diperbuatkannya pula kaki
pelita itu dari pada emas tulen dari pada
emas tempaan juga diperbuatkannya
kaki pelita itu yaitu tempatnya dan
batangnya maka segala kelopaknya dan
kudupnya dan bunganya itupun jati juga
dengan dia.
18Maka ada pula enam cabang terbit
dari padanya sebelah menyebelah
yaitu tiga cabang kaki pelita itu dari
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sebelahnya dan tiga cabang kaki pelita
itu dari sebelahnya.
19Maka tiga buah kelopak seperti
bunga badam rupanya pada secabang
kudup satu dan bunga satu dan tiga
buah kelopak seperti bunga badam
pada cabangnya yang lain kudup satu
dan bunga satu demikian juga keenam
cabang yang terbit dari pada kaki pelita
itu.
20Maka pada kaki pelita itu ada
empat buah kelopak seperti bunga
badam rupanya dengan kudupnya dan
bunganya.
21Dan satu kudup di bawah dua cabang
sejati juga dengan dia dan kudup di
bawah dua cabang jati juga dan satu
kudup di bawah dua cabang jati juga
yaitu bagi keenam cabang yang terbit
dari pada kaki pelita itu.
22Maka segala kudupnya dan segala
cabangnya itu jati juga semuanya itu
satu juga perbuatannya dari pada emas
tulen yang ditempa.
23Maka diperbuatkannya pelitanya
tujuh buah dan guntingnya dan bikas
orangnya dari pada emas tulen belaka.
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24Maka diperbuatnya dari pada emas
tulen setalenta beratnya serta dengan
segala perkakasnya.
25Maka diperbuatkannya tempat
persembahan akan membakar setanggi
itu dari pada kayu lelasan panjangnya
sehasta dan lebarnya sehasta betul
empat persegi maka tingginya dua hasta
maka tanduknya sejati dengan dia.
26Maka disalutnya dengan emas tulen
baik kungkungnya baik papan kelilingnya
dan segala tanduknya dan diperbuatkan
baginya suatu bibir emas berkeliling.
27Dan lagi diperbuatkannya baginya
dua bentuk gelang emas di bawah
bibirnya pada kedua sisinya kiri kanan
yaitu akan tempat kayu pengusung
supaya dapat diusung akan dia.
28Maka kayu pengusung itu
diperbuatkannya dari pada kayu
lelasan disalutnya dengan emas.
29Dan lagi diperbuatkannya minyak
bau-bauan yang kudus itu dan setanggi
yang suci dari pada rempah-rempah
yang harum baunya seperti perbuatan
tukang rempah-rempah.

38
1Maka diperbuatkannya tempat
kurban bakaran itu dari pada
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kayu lelasan panjangnya lima hasta dan
lebarnya pun lima hasta betul empat
persegi dan tingginya tiga hasta.
2Maka diperbuatkannya segala
tanduknya pada keempat penjurunya
maka tanduknya itu jati dengan dia
maka disalutnyalah dengan tembaga.
3Dan lagi diperbuatkannyalah segala
perkakas tempat kurban itu yaitu segala
bikasnya dan penyodoknya dan bokornya
dan serempapnya dan bikas bara maka
segala perkakas itu diperbuatkannya
dari pada tembaga.
4Dan lagi diperbuatkannya pada
tempat kurban itu suatu lantai dari pada
jala-jala tembaga di bawah ketapakkan
(rimbatnya) yang kelilingnya dari bawah
sampai jala-jala itu sampai kepada
pertengahan tempat kurban itu.
5Dan dituangkannyalah empat
bentuk keliling bagi keempat penjuru
lantai tembaga itu akan tempat kayu
pengusung.
6Maka kayu pengusung itu
diperbuatkannya dari pada kayu
lelasan disalutnya dengan tembaga.
7Maka dimasukkannya kayu pengusung
itu ke dalam gelangnya yang pada kiri
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kanan tempat kurban itu supaya yaitu
dapat diusung orang maka tempat
kurban itu diperbuatkannya beronggang
dari papan.
8Dan lagi diperbuatkannya kolah
(kolam) itu dari pada tembaga dan
kakinya pun dari pada tembaga dari
pada segala cermin muka yang dibawa
oleh segala perempuan yang melayan di
pintu kemah perhimpunan.
9Maka diperbuatkannyalah halaman itu
pula adapun pada sebelah selatannya
ada kain pagar halaman itu dari pada
kattan halus yang dipintal panjangnya
seratus hasta.
10Dan tiangnya dua puluh batang
dengan kakinya dua puluh dari pada
tembaga maka segala pengait pada
tiang itu dan segala sampaiannya pun
dari pada perak.
11Maka pada sebelah utara panjangnya
seratus hasta dan tiangnya dua puluh
batang dan kakinya dua puluh dari pada
tembaga maka segala pengait pada
tiang itu dan segala sampaiannya pun
dari pada perak.
12Maka pada sebelah barat ada kain
pagar lima puluh hasta panjangnya dan
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tiangnya sepuluh batang dengan kakinya
sepuluh maka segala pengait pada tiang
itu dan sampaiannya pun dari pada
perak.
13Maka pada sebelah timur halaman itu
lima puluh hasta lebarnya.
14Maka kain pagar pada sebelahnya
lima belas hasta tiangnya tiga batang
dan kakinya tiga.
15Dan pada sebelahnya demikian juga
maka pada kiri kanan pintu halaman
itu ada kain pagar lima belas hasta
panjangnya dan tiangnya tiga batang
dan kakinya tiga.
16Maka segala kain pagar keliling
halaman itu dari pada kattan halus yang
dipintal.
17Maka segala kaki tiang itu dari pada
tembaga dan segala pengait pada tiang
itu dan sampaiannya pun dari pada perak
dan persalutan kepala tiang itu dari
pada perak dan segala tiang halaman itu
sampaiannya dari pada perak.
18Maka tabir pintu halaman itu
perbuatan bersuji dari pada benang biru
dan ungu dan merah dan kattan halus
yang dipintal panjangnya dua puluh
hasta dan tingginya yaitu lebarnya lima
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hasta sama seperti segala kain pagar
halaman itu.
19Maka tiangnya empat batang dan
kakinya empat dari pada tembaga maka
segala pengaitnya dari pada perak
dan persalutan kepalanya dan segala
sempayannya pun dari pada perak.
20Maka segala pancing kemah
sembahyang itu dan pancing halaman
yang berkeliling itu semuanya dari pada
tembaga.
21Maka inilah bilangan segala perkara
kemah sembahyang yaitu kemah
kesaksian seperti dibilang akan dia
menurut hukum Musa akan pekerjaan
segala orang Lewi di bawah perintah
Itamar, anak imam Harun itu.
22Maka oleh Bezaleel bin Uri bin Hur,
dari pada suku Yehuda, diperbuatkannya
segala yang dipesani Allah kepada Musa
itu.
23Adapun yang besertanya itu Aholiab
bin Ahisamakh, dari pada suku Dan,
seorang pengukir dan tukang yang
pandai yang tahu menyuji dengan
benang biru dan ungu dan merah dan
kattan halus.
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24Maka jumlah segala emas yang
dipakai kepada pekerjaan tempat kudus
itu yaitu emas persembahan itu adalah
dua puluh sembilan talenta dan tujuh
ratus tiga puluh syikal atas syikal tempat
kudus itu.
25Adapun perak segala orang yang
dibilang di antara perhimpunan itu
jumlahnya seratus talenta dari seribu
tujuh ratus tujuh puluh lima syikal atas
syikal tempat kudus.
26Seorang sebeka yaitu setengah syikal
atas syikal tempat kudus dari pada
masing-masing orang yang masuk di
antara orang yang dibilang itu yang dua
puluh tahun dan lebih umurnya yaitu
enam puluh lepas tiga ribu lima ratus
lima puluh orang banyaknya.
27Maka seratus talenta perak itu
dipakai akan menuang segala kaki tiang
di tempat kudus dan segala kaki tiang
akan tirai itu maka akan seratus kaki
tiang itu dipakai seratus talenta yaitu
satu kaki setalenta.
28Maka dari pada seribu tujuh
ratus tujuh puluh lima syikal itu
diperbuatkannya segala pengait pada
segala tiang itu dan disalutkannya pada
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segala kepala tiang serta diperbuatnya
segala sempayannya.
29Adapun tembaga persembahan itu
jumlahnya tujuh puluh talenta dan dua
ribu empat ratus syikal.
30Maka dengan itu diperbuatkannya
segala kaki tiang akan pintu kemah
perhimpunan dan tempat kurban yang
dari pada tembaga dengan lantai
tembaga yang ada padanya dan segala
perkakas tempat kurban itu.
31Dan segala kaki tiang akan pagar
halaman yang berkeliling dan segala kaki
tiang akan pintu halaman dan segala
pancing kemah sembahyang dan segala
pancing halaman yang berkeliling.

39
1Maka dari pada segala benang
biru dan ungu dan merah itu

diperbuatkannya segala pakaian halus
tenunan bagi melayan di tempat kudus
dan lagi diperbuatkannya segala pakaian
kudus akan Harun seperti firman Allah
kepada Musa.
2Maka diperbuatnya efod itu dari pada
benang emas dan benang biru dan
ungu dan merah dan kattan halus yang
dipintal.
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3Maka ditetapkannya emas itu
berkeping-keping tipis lalu dibelahnya
menjadi seperti dawai akan pakan di
antara benang biru dan antara yang
ungu dan di antara yang merah dan di
antara kattan halus itu yaitu perbuatan
tukang yang pandai.
4Maka akan efod itu diperbuatkannya
tali sandangnya yang bersambat yaitu
bersambat pada kedua ujungnya.
5Adapun pengikat yang pelik
tenunannya yang ada kepada efod
itu supaya mengikat dia itupun
sama sekeping dengan dia dan sama
perbuatannya dari pada emas dan dari
pada benang biru dan ungu dan merah
dan kattan halus yang dipintal seperti
firman Allah kepada Musa.
6Maka dikerjakannya pula permata
unam itu diikatkannya dengan ikatan
emas dan dilukisnya seperti lukisan
meterai dengan nama-nama segala suku
bani Israel.
7Maka dikenakannya pada kedua tali
sandang efod itu menjadi permata
peringatan bagi bani Israel seperti
firman Allah kepada Musa.
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8Maka diperbuatkannya pula perhiasan
dada itu yaitu perbuatan tukang yang
pandai seperti perbuatan efod itu dari
pada emas dan dari pada benang biru
dan ungu dan merah dan kattan halus
yang dipintal.
9Maka yaitu empat persegi maka
perhiasan dada itu diperbuatkannya
berlapis dua panjangnya sejengkal dan
lebarnya pun sejengkal yaitu berlipat
dua.
10Maka ditatahkannya dengan permata
empat baris maka sebaris dari pada
akik merah dan yakut yang kuning dan
manikam itulah baris yang pertama.
11Maka baris yang kedua zamrud dan
yakut biru dan intan.
12Maka baris yang ketiga batu nilam
dan akik yang putih dan batu kecubung.
13Maka baris yang keempat firuza dan
unam dan yasib maka sekaliannya itu
diikatkan dengan ikatan emas dalam
tatahan.
14Maka segala permata itu menurut
nama-nama segala suku bani Israel
yaitu dua belas biji menurut nama
masing-masing seperti lukisan meterai
masing-masing menurut namanya
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demikianlah bagi kedua belas suku
bangsa itu.
15Dan lagi diperbuatkannya pada
perhiasan dada itu beberapa rantai kecil
seperti perbuatan tali berpintal dari pada
emas tulen.
16Dan diperbuatkannya dua ikatan
emas dan dua bentuk cincin emas maka
dibubuhnya kedua cincin itu pada kedua
ujung perhiasan dada itu.
17Kemudian dikenakannya kedua rantai
kecil yang berpintal dari pada emas itu
pada kedua bentuk cincin yang di ujung
perhiasan dada itu.
18Maka ujung kedua utas rantai
kecil yang berpintal itu dikenakannya
pada kedua ikatan permata itu dan
dibubuhnya keduanya itu pada kedua tali
sandang efod betul di hadapan.
19Maka diperbuatkannya pula dua
bentuk cincin emas dikenakannya pada
kedua ujung perhiasan dada pada
tepinya yang di sebelah dalam arah ke
efod.
20Dan diperbuatkannya dua bentuk
cincin pula dari pada emas dikenakannya
pada kedua tali sandang efod di sebelah
bawah arah ke hadapan dekat dengan
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tempat perhubungannya di atas pengikat
efod yang pelik tenunannya itu.
21Maka diikatkannya cincin perhiasan
dada itu pada cincin efod itu dengan
tali biru supaya yaitu duduk di atas
pengikat efod yang pelik tenunannya itu
dan supaya perhiasan dada itu jangan
diceraikan dari pada efod itu seperti
firman Allah kepada Musa.
22Maka diperbuatkannya jubah efod itu
perbuatan orang penenun warnanya biru
belaka.
23Adapun lubang lehernya pada sama
tengahnya seperti leher baju zirah
berkarap keliling pada tepi lubangnya
supaya jangan rabit.
24Maka pada kaki jubah itu
diperbuatkannya rupa buah delima
dari pada benang biru dan ungu dan
merah dan kattan halus yang dipintal.
25Maka diperbuatkannya beberapa
keruncung dari pada emas tulen lalu
dibubuhnya segala keruncung itu
berselang-selang dengan segala buah
delima pada kaki jubah itu berkeliling
berselang-selang dengan buah delima
itu.
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26Sehingga ada sebiji keruncung dan
sebiji buah delima kemudian disebiji
keruncungnya dan sebiji buah delima
yaitu pada kaki jubah itu berkeliling akan
dipakai tatkala melayan seperti firman
Allah kepada Musa.
27Maka diperbuatkannya segala gamis
dari pada kattan halus perbuatan
orang penenun akan Harun dan akan
anak-anaknya.
28Dan serban dari pada kattan halus itu
dan segala kapiah yang elok dari pada
kattan halus dan seluar kattan dari pada
kattan halus yang dipintal.
29Dan ikat pinggang dari pada kattan
halus dan benang biru dan ungu dan
merah yaitu perbuatan penyuji seperti
firman Allah kepada Musa.
30Maka diperbuatkannya pula jamang
makota kudus dari pada emas tulen
disuratkannya kepada suatu suratan
seperti lukisan meterai demikian ini
kekudusan bagi Allah.
31Maka dikenakannya kepadanya suatu
tali biru supaya diikatkannya kepadanya
serban itu di sebelah atas seperti firman
Allah kepada Musa.
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32Maka demikianlah disempurnakanlah
segala pekerjaan kemah sembahyang
yaitu kemah perhimpunan maka
diperbuat oleh bani Israel seperti segala
firman Allah kepada Musa demikianlah
diperbuatnya.
33Maka dibawanya kemah sembahyang
itu kepada Musa yaitu kemah dengan
segala perkakasnya seperti gancunya
dan papannya dan kayu lintangnya dan
tiangnya dan kaki tiangnya.
34Dan tudungnya dari pada kulit domba
jantan celupan merah dan tudung yang
dari pada kulit lomba-lomba dan tirai
dinding itu.
35Dan tabut kesaksian dengan kayu
pengusungnya dan tempat perdamaian
itu.
36Dan meja itu dengan segala bikasnya
dan roti persembahan,
37dan kaki pelita yang suci dengan
pelitanya yaitu pelita yang beratur dan
segala perkakasnya dan minyak akan
suluh itu.
38Dan tempat persembahan yang
keemasan dan minyak bau-bauan dan
setanggi yang harum baunya dan tabir
akan pintu kemah itu,
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39dan tempat kurban dari pada
tembaga dengan lantainya dari pada
tembaga dan kayu pengusungnya dan
segala perkakasnya dan kulah itu dengan
kakinya,
40dan segala kain pagar halaman itu
dengan tiangnya dan kaki tiangnya dan
tabir akan pintu halaman dan segala
talinya dan pancingnya dan segala
perkakas akan segala pekerjaan kemah
sembahyang yaitu Kemah Perhimpunan
itu,
41dan segala pakaian yang halus
tenunannya bagi melayan di tempat
kudus dan segala pakaian kudus akan
imam Harun itu dan segala pakaian
anak-anaknya supaya sekaliannya
membuat pekerjaan imam.
42Maka seperti segala firman Allah
kepada Musa demikianlah segala
pekerjaan itu telah diperbuat oleh bani
Israel.
43Maka dilihat oleh Musa akan segala
pekerjaan itu bahwa telah sudah
diperbuatnya seperti firman Allah
itu demikianlah diperbuatnya maka
diberkati oleh Musa akan orang-orang
itu.
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40
1Maka firman Allah kepada Musa
demikian:

2 "Bahwa pada bulan yang pertama
pada sehari bulan itu hendaklah engkau
mendirikan kemah sembahyang yaitu
kemah perhimpunan.
3Maka dalamnya itu hendaklah engkau
menaruh tabut kesaksian itu dan
hendaklah engkau dindingkan tabut itu
dengan tirai.
4Dan meja itupun hendaklah engkau
bawa masuk dan aturkanlah segala
yang di atasnya dan kaki pelita itupun
hendaklah engkau bawa masuk lalu
pasang segala pelitanya.
5Dan tempat persembahan keemasan
akan membakar setanggi itu hendaklah
engkau tempatkan di hadapan tabut
kesaksian dan gantungkan tabir pintu
kemah sembahyang itu.
6Maka tempat kurban bakaran itu
hendaklah engkau tempatkan di hadapan
pintu kemah sembahyang yaitu Kemah
Perhimpunan.
7Maka kulah itu hendaklah engkau
tempatkan di antara kemah perhimpunan
dengan tempat kurban itu dan bubuhlah
air di dalamnya.
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8Maka hendaklah engkau mendirikan
halaman itu kelilingnya dan gantungkan
tabir pintu halaman itu.
9Maka hendaklah engkau ambil minyak
bau-bauan itu lalu meminyaki kemah
sembahyang itu dengan segala yang
di dalamnya dan hendaklah engkau
menguduskan dia dengan segala
perkakasnya maka kuduskanlah ia kelak.
10Maka hendaklah engkau meminyaki
tempat kurban bakaran dengan segala
perkakasnya serta menguduskan tempat
kurban itu maka tempat kurban itu akan
menjadi maha kudus.
11Maka hendaklah engkau meminyaki
kulah itu dengan kakinya serta
menguduskan dia.
12Maka hendaklah engkau bawa
Harun dan anak-anaknya ke pintu
kemah perhimpunan lalu menyucikan
sekaliannya dengan air.
13Maka hendaklah engkau kenakan
kepada Harun itu segala pakaian kudus
dan hendaklah engkau meminyaki
dia serta menguduskan dia supaya ia
membuat pekerjaan imam bagi-Ku.
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14Maka hendaklah engkau bawa
anak-anaknya lalu kenakan galamis itu
kepadanya.
15Maka hendaklah engkau meminyaki
orang-orang itu seperti engkau telah
meminyaki bapanya pun supaya
sekaliannya membuat pekerjaan imam
bagi-Ku maka peri orang-orang itu
diminyaki itu akan menjadi baginya
jawatan imam yang kekal turun
temurun."
16Maka demikianlah diperbuat oleh
Musa seperti segala firman Allah
kepadanya demikianlah diperbuatnya.
17Adapun pada bulan yang pertama
dalam tahun yang kedua pada sehari
bulan itu didirikan orang akan kemah
sembahyang itu.
18Maka didirikan oleh Musa akan
kemah sembahyang itu dibubuhnya kaki
tiang serta didirikannya segala papannya
maka dimasukkannya kayu lintangnya
dan didirikannya segala tiangnya.
19Maka ditetapkannyalah kain kemah
itu di atas tempat sembahyang itu lalu
dibubuhnya tudung kemah itu di atasnya
seperti firman Allah kepada Musa.
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20Maka kesaksian itupun diambilnya
dibubuhnya di dalam tabut itu dan
kayu pengusungnya dikenakannya pada
tabut itu dan diletakkannya tempat
perdamaian di atas tabut itu.
21Maka tabut itupun dibawanya
masuk ke dalam kemah sembahyang
lalu digantungkannya tirai dinding itu
didindingkannya tabut kesaksian itu
seperti firman Allah kepada Musa.
22Maka meja itu ditempatkannya dalam
kemah perhimpunan pada sebelah
kemah perhimpunan arah ke utara di
luar tirai itu.
23Maka diaturkannya roti itu di atasnya
di hadapan hadirat Allah seperti firman
Allah kepada Musa.
24Maka kaki pelita itupun
ditempatkannya di dalam kemah
perhimpunan bertentangan dengan meja
itu pada sebelah kemah sembahyang
akan ke selatan.
25Lalu dipasangnya segala pelita itu
di hadapan hadirat Allah seperti firman
Allah kepada Musa.
26Maka tempat persembahan keemasan
itu ditempatkannya di dalam kemah
perhimpunan di hadapan tirai itu.



Keluaran 40.27–33 225
27Maka di atasnya itu dibakarnya
setanggi dari pada rempah-rempah yang
harum seperti firman Allah kepada Musa.
28Maka digantungkannya tabir pintu
kemah sembahyang itu.
29Maka tempat kurban bakaran itu
ditempatkannya di muka pintu kemah
sembahyang yaitu kemah perhimpunan
lalu dipersembahkannya di atasnya
kurban bakaran dan persembahan
makanan itu seperti firman Allah kepada
Musa.
30Maka kulah itu ditempatkannya di
antara kemah perhimpunan dengan
tempat kurban itu dibubuhnya air di
dalamnya supaya orang membasuh kaki
tangan dengan dia.
31Maka Musa dan Harun dan segala
anaknya itu membasuh kaki tangan di
situ.
32Apabila orang-orang itu masuk
ke dalam kemah perhimpunan dan
apabila menghampiri tempat kurban
dibasuhinyalah kaki tangannya seperti
firman Allah kepada Musa.
33Maka didirikannya halaman itu
keliling kemah sembahyang dan tempat
kurban itu lalu digantungkannya tabir
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pintu halaman itu. Demikianlah segala
pekerjaan itu disempurnakan oleh Musa.
34Kemudian ditudungi oleh awan
itu akan kemah perhimpunan itu dan
kemuliaan Allah memenuhilah kemah
sembahyang itu.
35Maka tidak dapat Musa itu masuk
ke dalam kemah perhimpunan sebab
awan itu berhenti di atasnya dan
kemuliaan Allahpun memenuhilah
kemah sembahyang itu.
36Maka apabila awan itu terangkat
dari atas kemah sembahyang maka
berjalanlah segala bani Israel menurut
segala perjalanannya.
37Tetapi jikalau awan itu tidak terangkat
maka tidak juga ia berjalan sehingga
kepada hari awan itu terangkat.
38Karena awan Allah itu adalah di atas
kemah sembahyang pada siang hari dan
ada api di dalamnya pada malam pada
pemandangan segala isi rumah Israel
selama dalam perjalanannya.



Imamat

1
1Maka dipanggil Allah akan Musa
lalu berfirman kepadanya dari dalam

kemah perhimpunan demikian:
2 "Katakanlah kepada bani Israel
demikian ini: Jikalau barang seorang
dari padamu hendak mempersembahkan
kepada Allah suatu persembahan maka
hendaklah kamu mempersembahkan
persembahanmu itu dari pada segala
binatangmu yaitu dari pada lembu atau
kambingmu.
3Maka jikalau persembahan itu suatu
kurban bakaran dari pada lembu maka
hendaklah dipersembahkannya seekor
jantan yang tiada bercacat maka
hendaklah dipersembahkannya pada
pintu kemah perhimpunan supaya ia
diperkenankan pada hadirat Allah.
4Maka hendaklah ia menghantarkan
tangannya pada kepala kurban bakaran
itu maka yaitu akan diperkenankan
karena orang itu supaya mengadakan
perdamaian karenanya.
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5Kemudian hendaklah disembelihnya
lembu itu pada hadirat Allah maka
segala imam yaitu anak-anak Harun
hendaklah mempersembahkan darahnya
serta memercikkan darah itu berkeliling
pada tempat kurban yang di pintu kemah
perhimpunan.
6Maka hendaklah dikulitinya kurban
bakaran itu dan dipotongnya berkeping-
keping.
7Maka oleh anak-anak imam Harun itu
hendaklah dibubuhi api di atas tempat
kurban serta diaturkannya kayu di atas
api itu.
8Dan hendaklah segala imam yaitu
anak-anak Harun menyatukan segala
kepingnya dan kepalanya dan lemaknya
di atas kayu yang di dalam api di atas
tempat kurban itu.
9Tetapi isi perutnya dan kakinya pun
hendaklah dibasuhnya dengan air maka
sekalian itu hendaklah dibakar oleh
imam di atas tempat kurban akan kurban
bakaran yaitu kurban yang dinyalakan
suatu bau yang harum bagi Allah.
10Maka jikalau persembahannya itu
dari pada kawan kambing yaitu dari
pada domba atau dari pada kambing
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akan menjadi kurban bakaran hendaklah
dipersembahkannya seekor jantan yang
tiada bercacat.
11Dan hendaklah disembelihnya pada
sisi tempat kurban di sebelah utara
pada hadirat Allah maka hendaklah
imam-imam yaitu anak-anak Harun
memercikkan darahnya berkeliling pada
tempat kurban.
12Maka hendaklah dipotongnya
berkeping-keping bersama-sama
dengan kepalanya dan lemaknya maka
hendaklah diaturkannya oleh imam di
atas kayu yang di dalam api di atas
tempat kurban.
13Tetapi isi perutnya dan kakinya
hendaklah dibasuhnya dengan air
maka sekaliannya itu hendaklah
dipersembahkan oleh imam itu serta
dibakarnya di atas tempat kurban yaitu
suatu kurban bakaran dan kurban yang
dinyalakan suatu bau yang harum bagi
Allah.
14Maka jikalau persembahannya
kepada Allah itu kurban bakaran
dari pada burung maka hendaklah
dipersembahkannya persembahannya
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itu dari pada burung tekukur atau dari
pada anak merpati.
15Maka hendaklah imam itu membawa
dia kepada tempat kurban lalu
memulaskan kepalanya dan membakar
dia di atas tempat kurban maka
darahnya hendaklah dicucurkan pada
sisi tempat kurban.
16Maka temboloknya serta dengan
kutarnya (bulu) hendaklah dikeluarkan
lalu dibuang pada sisi tempat kurban di
sebelah timur di tempat timbunan habu
itu.
17Maka hendaklah dibelahnya burung
itu antara kedua sayapnya tetapi jangan
diceraikan maka hendaklah imam itu
membakar dia di atas tempat kurban di
atas kayu yang di dalam api itu maka
ialah suatu kurban bakaran yaitu kurban
yang dinayalakan suatu bau yang harum
bagi Allah."

2
1 "Maka jikalau barang seorang
mempersembahkan kepada Allah

suatu persembahan makanan maka
hendaklah persembahannya itu dari
pada tepung halus maka hendaklah
dituangnya ke atas minyak dan dibubuh
kemenyan di atasnya.
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2Maka hendaklah dibawanya kepada
imam yaitu anak-anak Harun maka
hendaklah diambilnya dari padanya
segenggam dari pada tepung yang
halus itu dan dari pada minyaknya serta
dengan segala kemenyannya itu maka
hendaklah imam itu membakar dia
menjadi peringatannya di atas tempat
kurban yaitu suatu persembahan yang
dinyalakan suatu bau yang harum bagi
Allah.
3Maka barang yang tinggal dari pada
persembahan makanan itu menjadi
bagian Harun dan anak-anaknya yaitulah
suatu perkara yang terlebih kudus
dari pada segala persembahan yang
dinyalakan bagi Allah.
4Maka jikalau kamu hendak
mempersembahkan suatu persembahan
makanan yang dibakar dalam dapur
maka maulah yaitu dari pada apam
yang tiada beragi dari pada tepung
halus bercampur minyak atau penganan
yang tiada beragi yang tersapu dengan
minyak.
5Maka jikalau persembahanmu itu
suatu persembahan makanan yang
digoreng dalam kuali maka hendaklah
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yaitu dari pada tepung halus yang tiada
beragi bercampur minyak.
6Maka hendaklah engkau membagikan
dia berkeping-keping dan tuang minyak
ke atasnya maka ialah persembahan
makanan.
7Maka jikalau persembahanmu itu
suatu persembahan makanan yang
dirandang (dipanggang) dalam kuali
maka hendaklah yaitu diperbuat dari
pada tepung halus dengan minyak.
8Maka persembahan makanan yang
disediakan demikian hendaklah engkau
bawa kepada Allah maka yaitu hendaklah
dihadapkan kepada imam maka ialah
akan membawa dia kepada tempat
kurban.
9Maka dari pada persembahan
makanan itu hendaklah diambil
oleh imam akan peringatannya lalu
membakar dia di atas tempat kurban
maka yaitulah suatu persembahan yang
dinyalakan suatu bau yang harum bagi
Allah.
10Maka barang yang tinggal dari pada
persembahan makanan itu akan menjadi
bagian Harun dan anak-anaknya yaitulah
suatu perkara yang terlebih kudus
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dari pada segala persembahan yang
dinyalakan bagi Allah.
11Maka barang suatu persembahan
makanan yang kamu persembahkan
kepada Allah itu janganlah diperbuat
dengan ragi karena tiada boleh kamu
membakar ragi atau air madu akan
persembahan yang dinyalakan bagi
Allah.
12Maka boleh juga kamu
mempersembahkan dia kepada
Allah akan persembahan bungaran tetapi
jangan yaitu dibakar di atas tempat
kurban akan menjadi bau yang harum.
13Maka segala persembahan makanan
yang kamu persembahkan itu hendaklah
kamu garami dengan garam maka
garam perjanjian Tuhanmu itu jangan
kamu tinggalkan dari pada persembahan
makananmu maka serta dengan segala
persembahanmu hendaklah kamu
mempersembahkan garam pun.
14Maka jikalau kamu
mempersembahkan kepada Allah
suatu persembahan makanan dari pada
buah bungaran maka hendaklah dari
pada gandum yang bakaki dipanggang
di api yaitu gandum bakaki yang
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baru ditumbuk halus-halus demikian
hendaklah kamu mempersembahkan
persembahan makanan dari pada buah
bungaran.
15Maka hendaklah kamu membubuh
minyak di atas dan taruh pula kemenyan
di atasnya ialah suatu persembahan
makanan.
16Maka hendaklah imam itu membakar
peringatan yaitu separuh dari pada
gandumnya yang ditumbuk dan separuh
dari pada minyak dengan segala
kemenyan ialah suatu persembahan
yang dinyalakan bagi Allah."

3
1 "Maka jikalau persembahannya
itu suatu kurban perdamaian juga

dipersembahkannya dari pada lembu
baik jantan atau betina maka hendaklah
dipersembahkannya yang tiada bercacat
pada hadirat Tuhan.
2Maka hendaklah ia menghantarkan
tangannya di atas kepala persembahan
itu lalu menyembelih dari pada pintu
kemah perhimpunan maka hendaklah
imam-imam yaitu anak-anak Harun itu
memercikkan darahnya pada tempat
kurban berkeliling.
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3Maka hendaklah dipersembahkannya
kepada Allah dari pada kurban
perdamaian itu suatu persembahan yang
dinyalakan maka lemak yang menudungi
isi perut dan segala lemak yang ada
pada isi perut itu.
4Dan kedua buah pinggang dengan
lemak yang ada padanya yang dekat
pinggang dan ramik-ramik yang
menudungi lemak serta dengan buah
pinggang maka sekalian itu hendaklah
diasingkannya.
5Maka hendaklah anak-anak Harun
membakar sekalian itu di atas tempat
kurban yaitu di atas kurban bakaran
yang ada di atas kayu dalam api itu ialah
suatu persembahan yang dinyalakan
suatu bau yang harum bagi Allah.
6Maka jikalau persembahannya itu
suatu kurban perdamaian bagi Allah dari
pada kawan kambing baik jantan atau
betina hendaklah dipersembahkannya
yang tiada bercacat.
7Maka jikalau anak domba yang
dipersembahkannya maka hendaklah
dipersembahkannya ke hadapan hadirat
Allah.
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8Dan hendaklah ia menghantarkan
tangannya di atas kepala persembahan
itu lalu menyembelih dia di hadapan
kemah perhimpunan maka hendaklah
darahnya dipercikkan oleh anak-anak
Harun kepada tempat kurban berkeliling.
9Maka dari pada kurban perdamaian itu
hendaklah ia mempersembahkan suatu
persembahan yang dinyalakan bagi Allah
maka lemaknya yaitu segenap ekornya
yang lemak itu hendaklah dipotongnya
dekat tulang belakang maka lemak yang
menudungi isi perut dan segala lemak
yang ada pada isi perut itu.
10Dan kedua buah pinggang dengan
lemak yang ada padanya yang dekat
pinggang dan ramik-ramik yang
menudungi lamak serta dengan buah
pinggang maka sekalian itu hendaklah
diasingkannya.
11Maka hendaklah imam itu membakar
sekalian itu di atas tempat kurban maka
yaitulah makanan persembahan yang
dinyalakan bagi Allah.
12Maka jikalau persembahannya
itu seekor kambing maka hendaklah
dipersembahkannya di hadapan hadirat
Allah
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13dan hendaklah ia menghantarkan
tangannya pada kepala persembahan itu
lalu menyembelih dia di hadapan kemah
perhimpunan dan darahnya hendaklah
dipercikkan oleh anak-anak Harun
kepada tempat kurban itu berkeliling.
14Maka dari padanya itu hendaklah
dipersembahkannya persembahannya
yaitu persembahan yang dinyalakan bagi
Allah maka lemak yang menudungi isi
perut dan segala lemak yang ada pada
isi perut itu.
15Dan kedua buah pinggang dengan
lemak yang ada padanya yang dekat
pinggang dan ramik-ramik yang
menudungi lemak serta dengan buah
pinggang.
16Maka sekalian itu hendaklah
diasingkannya maka hendaklah imam
itu membakar sekalian itu di atas
tempat kurban maka yaitulah makanan
persembahan yang dinyalakan akan
menjadi bau yang harum maka segala
lemak itu Allah juga yang empunya dia.
17Maka inilah suatu hukum yang kekal
di antara kamu turun-temurun pada
segala tempat kediamanmu bahwa
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janganlah kamu makan lemak atau
darah."

4
1Maka firman Allah kepada Musa
demikian:

2 "Katakanlah kepada bani Israel itu:
Bahwa jikalau barang seorang sudah
berdosa bukan dengan sengaja dalam
barang sesuatu perkara itu,
3maka jikalau imam yang telah
diminyaki itu berbuat dosa sehingga
mendatangkan salah atas kaum itu maka
hendaklah dipersembahkannya karena
dosa yang diperbuatnya itu seekor lembu
muda yang tiada bercacat akan kurban
itu karena dosa kepada Allah.
4Maka lembu muda itu hendaklah
dibawanya ke pintu kemah perhimpunan
ke hadapan hadirat Allah dan hendaklah
ia menghantarkan tangannya pada
kepala lembu itu lalu menyembelih
lembu itu di hadapan hadirat Allah.
5Maka imam yang telah diminyaki itu
hendaklah mengambil dari pada darah
lembu itu dan membawa dia ke kemah
perhimpunan.
6Maka hendaklah imam itu
mencelupkan jarinya ke dalam
darah itu lalu memercikkan tujuh kali
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dari pada darah itu di hadapan hadirat
Allah di hadapan tirai tempat kudus.
7Maka hendaklah imam itu mencolek
dari pada darah itu kepada tanduk
tempat persembahan akan membakar
setanggi yang harum pada hadirat Allah
yang di dalam kemah perhimpunan
kemudian hendaklah dicurahkannya
segala darah lembu itu pada kaki tempat
kurban bakaran yang di muka pintu
kemah perhimpunan.
8Maka segala lemak dari pada lembu
kurban karena dosa itu hendaklah
diasingkannya dari padanya yaitu lemak
yang menudungi isi perut dan segala
lemak yang ada pada isi perut itu.
9Dan kedua buah pinggang dengan
lemak yang ada padanya yang dekat
pinggang dan ramik-ramik yang
menudungi lemak serta dengan
buah pinggang maka sekaliannya itu
hendaklah diasingkannya.
10Seperti yang diasingkan dari pada
lembu kurban perdamaian itu juga
maka hendaklah imam itu membakar
sekaliannya itu di atas tempat kurban
bakaran.
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11Maka kulit lembu itu dan segenap
dagingnya serta dengan kepalanya dan
dengan kakinya dan isi perutnya dan
tahinya
12yaitu segenap lembu itu hendaklah
dibawanya keluar dari pada tempat
segala kemah itu kepada suatu tempat
yang suci ke tempat orang membuang
habu maka hendaklah dibakarnya di atas
kayu dengan api maka di tempat orang
membuang habu itu hendaklah dibakar
akan dia.
13Maka jikalau segenap perhimpunan
orang Israel telah sesat dan perkara itu
terlindung dari pada mata perhimpunan
itu serta diperbuatnya barang sesuatu
perkara yang diteguhkan Allah sehingga
sekaliannya bersalah.
14Setelah diketahui orang akan dosa
yang telah diperbuatnya itu maka
hendaklah segenap perhimpunan itu
mempersembahkan seekor lembu
muda akan kurban karena dosa serta
membawa dia ke hadapan kemah
perhimpunan.
15Maka hendaklah segala ketua-ketua
perhimpunan itu menghantarkan
tangannya pada kepala lembu itu di
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hadapan hadirat Allah dan lembu itu
hendaklah disembelih di hadapan hadirat
Allah.
16Maka imam yang telah diminyaki itu
hendaklah membawa dari pada darah
lembu itu ke kemah perhimpunan.
17Maka hendaklah imam itu
mencelupkan jarinya ke dalam
darah itu lalu memercikkan dia tujuh kali
pada hadirat Allah di hadapan tirai itu.
18Maka hendaklah dicolekknya dari
pada darah itu kepada segala tanduk
tempat persembahan yang di hadapan
hadirat Allah dalam kemah perhimpunan
dan hendaklah dicurahkannya segala
darah itu pada kaki tempat kurban
bakaran yang di muka pintu kemah
perhimpunan.
19Maka segala lemaknya hendaklah
diasingkannya dari padanya lalu
dibakarnya di atas tempat kurban.
20Maka demikianlah hendak
diperbuatnya akan lembu itu seperti
yang diperbuatnya akan lembu kurban
karena dosa itu demikianlah hendak
diperbuatnya akan lembu itu maka
hendaklah imam itu mengadakan
perdamaian karena orang-orang itu
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maka sekaliannya akan diampunilah
kelak.
21Kemudian hendaklah dibawanya
lembu itu keluar dari pada tempat segala
kemah lalu dibakarnya seperti lembu
yang dahulu itu juga maka inilah kurban
karena dosa perhimpunan itu.
22Maka jikalau seorang penghulu telah
berdosa maka bukan dengan sengaja
diperbuatnya barang sesuatu perkara
yang diteguhkan oleh Tuhan Allah itu
sehingga ia bersalah.
23Maka jikalau dosanya yang telah
diperbuatnya itu diberitahu kepadanya
maka hendaklah dibawanya seekor
kambing akan persembahannya yaitu
jantan yang tiada bercacat.
24Dan hendaklah ia menghantarkan
tangannya pada kepala kambing itu
lalu menyembelih dia di tempat orang
menyembelih segala kurban bakaran di
hadapan hadirat Allah yaitulah kurban
karena dosa.
25Maka hendaklah imam itu mengambil
dengan jarinya dari pada darah kurban
karena dosa itu lalu mencolek pada
segala tanduk tempat kurban bakaran
maka segala darahnya itu hendaklah
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dicurahkannya pada kaki tempat kurban
bakaran itu.
26Maka segala lemaknya hendaklah
dibakarnya di atas tempat kurban sama
seperti lemak kurban perdamaian itu
maka hendaklah imam itu mengadakan
perdamaian karenanya dari hal dosanya
maka ia akan diampuni kelak.
27Maka jikalau barang seorang dari
pada segala orang kebanyakan telah
berdosa bukan dengan sengaja serta
diperbuatnya barang sesuatu perkara
yang diteguhkan Allah sehingga ia
bersalah.
28 Jikalau dosa yang diperbuatnya
itu telah diberitahu kepadanya
maka hendaklah ia membawa akan
persembahannya seekor kambing yaitu
betina yang tiada bercacat karena dosa
yang telah diperbuatnya itu.
29Maka hendaklah ia menghantarkan
tangannya pada kepala kurban karena
dosa itu lalu menyembelih kurban karena
dosa itu di tempat kurban bakaran.
30Maka hendaklah imam itu mengambil
dengan jarinya dari pada darahnya
itu lalu mencolek pada segala tanduk
tempat kurban bakaran maka segala
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darah itu hendaklah dicurahkannya pada
kaki tempat kurban itu.
31Maka segala lemaknya hendaklah
diasingkannya sama seperti lemak
yang telah diasingkan dari pada kurban
perdamaian itu maka hendaklah ia itu
dibakar oleh imam di atas tempat kurban
akan suatu bau yang harum bagi Allah
maka hendaklah imam itu mengadakan
perdamaian karenanya maka ia akan
diampuni kelak.
32Maka jikalau seekor anak domba
yang dibawanya akan persembahannya
menjadi kurban karena dosa maka
hendaklah ia membawa seekor betina
yang tiada bercacat.
33Maka hendaklah ia menghantarkan
tangannya pada kepala kurban karena
dosa itu lalu menyembelih dia menjadi
kurban karena dosa di tempat orang
menyembelih kurban bakaran itu.
34Maka hendaklah imam itu mengambil
dengan jarinya dari pada darah kurban
karena dosa itu lalu mencolek pada
segala tanduk tempat kurban bakaran
dan segala darahnya itu hendaklah
dicurahkannya pada kaki tempat kurban.
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35Maka segala lemaknya hendaklah
diasingkannya sama seperti lemak anak
domba yang diasingkan dari pada kurban
perdamaian itu maka hendaklah imam
itu membakar dia di atas tempat kurban
di atas persembahan yang dinyalakan
bagi Allah maka hendaklah imam itu
mengadakan perdamaian karenanya dari
hal dosanya yang telah diperbuatnya itu
maka ia akan diampuni kelak.

5
1Maka jikalau barang seorang telah
berdosa padahal didengarnya bunyi

sumpah apabila ia menjadi saksi akan
perkara yang telah dilihatnya atau
yang diketahuinya maka jikalau tiada
ia memberitahu niscaya ditanggungkan
kesalahannya itu di atasnya.
2Atau jikalau barang seorang
menyentuh barang yang najis baik
bangkai binatang liar yang haram atau
bangkai binatang jinak yang haram atau
bangkai binatang melata yang haram
sehingga diberinya pun najis dengan
tiada diketahuinya niscaya bersalahlah
ia.
3Atau jikalau ia telah menyentuh najis
manusia barang sesuatu najis yang telah
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menajiskan dia serta tiada diketahuinya
akan hal itu barulah ia bersalah.
4Atau jikalau barang seorang telah
bersumpah dengan gopohnya hendak
berbuat jahat atau berbuat baik maka
barang sesuatu perkara yang dikeluarkan
orang dengan bersumpah gopoh-gopoh
serta tiada diketahuinya akan hal itu
barulah ia bersalah dalam salah satu
perkara itu.
5Maka akan jadi kelak apabila
bersalah dalam salah satu perkara itu
hendaklah ia mengaku dosa yang telah
diperbuatnya itu.
6Maka hendaklah ia membawa kurban
kesalahan itu kepada Allah karena dosa
yang telah diperbuatnya itu yaitu seekor
betina dari pada kawan kambing baik
anak domba atau kambing akan menjadi
kurban karena dosa maka hendaklah
imam itu mengadakan perdamaian
karenanya dari hal dosanya itu.
7Maka jikalau belanjanya tiada cukup
hendak mempersembahkan anak domba
maka hendaklah ia membawa kepada
Allah akan kurban kesalahan karena
dosa yang telah diperbuatnya yaitu
burung tekukur dua ekor atau dua ekor
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anak merpati maka seekornya itu akan
kurban karena dosa dan yang seekor
akan kurban bakaran.
8Maka hendaklah dibawanya akan
dia kepada imam maka ia pun akan
mempersembahkan yang ditentukan
bagi kurban karena dosa itu terdahulu
serta dipulaskannya kepalanya dari
pada lehernya tetapi jangan diceraikan
belahannya.
9Maka dari pada darah kurban karena
dosa itu hendaklah dipercikkannya pada
dinding tempat kurban dan darah yang
lagi tinggal itu hendaklah dicucurkan
pada kaki tempat kurban yaitulah kurban
karena dosa adanya.
10Maka yang lain itu hendaklah
dipersembahkannya akan kurban
bakaran menurut seperti hukumnya
maka hendaklah imam itu mengadakan
perdamaian karenanya dari hal dosa
yang telah diperbuatnya maka ia akan
diampuni kelak.
11Tetapi jikalau belanjanya tidak cukup
hendak mempersembahkan burung
tekukur dua ekor atau dua ekor anak
merpati maka hendaklah ia membawa
persembahannya karena dosa yang
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diperbuatnya itu yaitu sepersepuluh
efod dari pada tepung halus akan
persembahan karena dosa maka
janganlah ia membubuh minyak atasnya
dan jangan pula membubuh kemenyan
padanya karena yaitulah persembahan
karena dosa.
12Maka hendaklah dibawanya
kepada imam maka imam itu akan
mengasingkan dari padanya segenggam
akan menjadi peringatan lalu dibakarnya
di tempat kurban di atas segala
persembahan yang dinyalakan bagi
Allah yaitulah persembahan karena dosa
adanya.
13Maka hendaklah imam itu
mengadakan perdamaian karena
dari hal dosa yang telah diperbuatnya
dalam salah satu perkara itu maka ia
akan diampuni kelak maka yang tinggal
itulah bagian imam seperti persembahan
makanan juga."
14Maka firman Allah kepada Musa
demikian:
15 "Jikalau barang seorang telah
berbuat kesalahan serta berdosa bukan
dengan sengaja dalam hal segala
perkara yang kudus bagi Allah maka
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hendaklah dibawanya kepada Allah akan
persembahannya karena kesalahannya
yaitu seekor domba jantan yang tiada
bercacat dari pada kawanan kambingnya
seperti yang telah engkau nilaikan
dengan syikal perak yaitu syikal tempat
kudus akan persembahan karena
kesalahannya itu.
16Maka hendaklah ia menggantikan
barang sesuatu kesalahannya dalam hal
perkara yang kudus serta menambahi
lagi seperlimanya maka hendaklah imam
itu mengadakan perdamaian karenanya
dengan domba jantan yang menjadi
persembahan karena kesalahannya
maka ia akan diampuni kelak.
17Maka jikalau barang seorang telah
berdosa serta diperbuatnya sesuatu
yang diteguhkan Allah sungguhpun
tiada diketahuinya niscaya bersalahlah
ia maka hendaklah ia menanggung
kesalahannya.
18Maka hendaklah dibawanya kepada
imam seekor domba jantan yang tiada
bercacat dari pada kawan kambing
itu seperti yang telah engkau tilikan
akan menjadi persembahan karena
kesalahannya maka hendaklah imam itu
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mengadakan perdamaian karenanya dari
hal kesesatannya yang bukan dengan
sengaja dan yang tiada diketahuinya
maka ia akan diampuni kelak.
19Maka yaitulah suatu persembahan
karena kesalahan bahwa sesungguhnya
bersalah orang itu di hadapan hadirat
Allah."

6
1Maka firman Allah kepada Musa
demikian:

2 "Jikalau barang seorang telah berdosa
serta membuat sesuatu kesalahan
kepada Allah serta berdusta kepada
kawannya dalam sesuatu perkara
petaruhan atau dari hal perjanjian atau
dari hal curian atau rampasan dari pada
kawannya itu
3atau didapatinya barang yang hilang
serta berdusta dalam hal itu dan
bersumpah dusta maka dalam salah
itu dari pada segala perkara yang
diperbuatnya ini serta berdosa dalam hal
itu.
4Maka akan jadi kelak jikalau ia
telah berdosa serta ia bersalah maka
hendaklah dipulangkannya barang yang
telah dicurinya atau barang yang telah
dirampasnya atau petaruhan yang telah
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diseretkan kepadanya atau barang yang
hilang yang telah didapatinya
5atau barang yang telah ia bersumpah
akan halnya dengan dusta maka
hendaklah digantinya dengan
secukupnya serta menambahi lagi
seperlimanya maka hendaklah
dipulangkannya kepada orang yang
empunya dia yaitu pada hari nyata
kesalahannya.
6Maka hendaklah ia membawa
persembahannya karena kesalahannya
itu kepada Allah yaitu seekor domba
jantan dari pada kawan kambing kepada
imam seperti yang telah engkau tilikkan
akan menjadi persembahan karena
kesalahan.
7Maka hendaklah imam itu mengadakan
perdamaian karenanya di hadapan
hadirat Allah maka ia akan diampuni
kelak yaitu dari hal barang sesuatu
yang diperbuatnya sehingga ia menjadi
bersalah oleh sebab itu."
8Maka firman Allah kepada Musa:
9 "Katakanlah kepada Harun dan
kepada anak-anaknya demikian: Bahwa
inilah hukum kurban bakaran maka
hendaklah kurban bakaran itu terletak
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di atas kayu api pada tempat kurban
itu semalam-malaman sampai pagi hari
maka api di atas tempat kurban itu
hendaklah senantiasa bernyala.
10Maka hendaklah imam itu memakai
baju dari pada kain katton dan seluar
kain katton dipakainya pada tubuhnya
maka hendaklah ia mengangkat segala
habu kurban bakaran yang telah hangus
menjadi habu di atas tempat kurban itu
maka hendaklah ditaruhkannya habu itu
pada sisi tempat kurban.
11Kemudian hendaklah ditinggalkannya
pakaian itu lalu bersalin pakaian lain
maka habu itu pun hendaklah dibawanya
keluar dari pada tempat segala kemah
ke tempat yang suci.
12Maka api di atas tempat kurban itu
hendaklah senantiasa bernyala jangan
padam-padam maka hendaklah imam
itu membakar kayu api di atasnya pada
tiap-tiap pagi maka kurban bakaran itu
hendaklah diaturkannya di atasnya dan
segala lemak kurban perdamaian itupun
hendaklah dibakarnya di atasnya.
13Maka hendaklah api itu bernyala
di atas tempat kurban itu senantiasa
jangan padam-padam."
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14 "Adapun inilah hukum persembahan
makanan maka hendaklah yaitu
dipersembahkan oleh anak-anak Harun
pada hadirat Allah di hadapan tempat
kurban itu.
15Maka hendaklah imam itu mengambil
dari padanya segenggam tepung halus
persembahan makanan itu dan dari pada
minyaknya dan segala kemenyan yang
di atas persembahan makanan itu maka
sekalian itu hendaklah dibakarnya di
atas tempat kurban akan suatu bau yang
harum menjadi peringatan bagi Allah.
16Maka barang yang tinggal dari
padanya itu hendaklah dimakan oleh
Harun dan oleh anak-anaknya maka
hendaklah dimakannya dengan tiada
beragi di tempat yang kudus yaitu
dalam halaman kemah perhimpunan ia
memakan itu.
17Maka jangan yaitu dibakar dengan
beragi. Maka Aku telah memberikan
dia akan bagiannya dari pada segala
persembahan yang dinyalakan bagi-Ku
maka yaitulah yang terlebih kudus
adanya sama seperti kurban karena dosa
dan kurban karena kesalahan itu.
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18Maka segala orang laki-laki di
antara anak-anak Harun itu hendaklah
memakan dia menjadi adat yang kekal
di antaramu turun-temurun dari pada
segala persembahan yang dinyalakan
bagi Allah maka barangsiapa yang
menyentuh dia yaitu kudus adanya."
19Maka firman Allah kepada Musa
demikian:
20 "Bahwa inilah persembahan Harun
dan anak-anaknya yang hendak
dipersembahkannya kepada Allah pada
hari diminyaki itu yaitu sepersepuluh
etan dari pada tepung halus akan
persembahan makanan senantiasa
separuhnya pada pagi hari dan
separuhnya pada petang hari.
21Maka hendaklah yaitu disediakan
dengan minyak dalam kuali setelah
sudah yaitu direndam barulah dibawa
masuk maka hendaklah engkau
mempersembahkan persembahan
makanan itu berkeping-keping akan
suatu bau yang harum bagi Allah.
22Maka imam yang telah diminyakki
yaitu barangsiapa dari pada
keturunannya yang menggantikan
dia ialah yang akan mempersembahkan
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dia maka inilah suatu hukum yang kekal
selama-lamanya bahwa hendaklah yaitu
dibakar habis bagi Allah.
23Maka segala persembahan makanan
dari pada imam itu hendaklah dibakar
habis janganlah yaitu dimakan."
24Maka firman Allah kepada Musa
demikian:
25 "Katakanlah kepada Harun dan
anak-anaknya: Bahwa inilah hukum
kurban karena dosa maka pada tempat
kurban bakaran itu disembelih di situ
juga hendaklah kurban karena dosa
itu disembelih di hadapan hadirat Allah
maka yaitu yang terlebih kudus.
26Maka hendaklah yaitu dimakan oleh
imam yang mempersembahkan dia
karena dosa maka hendaklah yaitu
dimakan dalam tempat yang kudus yaitu
dalam halaman kemah perhimpunan.
27Barang sesuatu yang menyentuh
dagingnya yaitu kudus adanya maka
tatkala terpercik dari pada darahnya
kepada barang pakaian hendaklah
engkau membasuh pakaian yang
terpercik itu pada tempat yang kudus.
28Tetapi belanga bekas merebus daging
itu hendaklah dipecahkan maka jikalau
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yaitu direbus dalam periuk tembaga
hendaklah yaitu disental (digosok) dan
dibasuh dengan air.
29Maka hendaklah segala laki-laki di
antara segala imam itu makan dia yaitu
terlebih kudus.
30Maka barang kurban karena dosa
yang telah dibawa masuk darahnya
ke dalam kemah perhimpunan supaya
mengadakan perdamaian di tempat
kudus janganlah yaitu dimakan
melainkan hendaklah yaitu dibakar
dengan api."

7
1 "Maka inilah hukum kurban karena
kesalahan yaitu terlebih kudus.

2Maka pada tempat kurban bakaran
itu disembelih di situ juga hendaklah
disembelihnya kurban karena kesalahan
itupun dan darahnya hendaklah
dipercikkannya keliling pada tempat
kurban itu.
3Maka dari padanya itu hendaklah
dipersembahkannya segala lemaknya
maka ekornya yang lemak dan lemak
yang menudungi isi perut.
4dan kedua buah pinggang dengan
lemak yang ada padanya dekat pinggang
dan ramik-ramik yang menudungi limpa
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serta dengan buah pinggang maka
sekalian itu hendaklah diasingkannya.
5Maka hendaklah imam itu membakar
sekalian itu di atas tempat kurban
akan menjadi persembahan yang
dinyalakan bagi Allah maka yaitu suatu
persembahan karena kesalahan.
6Maka segala orang laki-laki di antara
segala imam hendaklah memakan dia
maka hendaklah yaitu dimakan pada
tempat yang kudus maka yaitu terlebih
kudus adanya.
7Maka seperti kurban karena dosa itu
demikian juga kurban karena kesalahan
itu maka hukum keduanya itu satu
juga maka imam yang mengadakan
perdamaian dengan kurban itu ialah
yang mempunyai dia.
8Maka imam yang mempersembahkan
kurban bakaran bagi barang seorang
maka imam itulah akan mempunyai
kulit kurban bakaran yang telah
dipersembahkannya.
9Maka segala persembahan makanan
yang dibakar dalam dapur dan segala
yang digoreng dalam kuali dan yang
dirandang dalam kuali itu pun menjadi
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bagian imam yang mempersembahkan
dia.
10Maka segala persembahan makanan
yang bercampur minyak dan yang kering
akan menjadi bagian segala anak-anak
Harun masing-masing sama banyaknya."
11 "Maka inilah hukum korban
perdamaian yang patut dipersembahkan
orang kepada Allah.
12Maka jikalau dipersembahkannya
akan memberi syukur maka hendaklah
dipersembahkannya serta dengan
persembahan syukur itu beberapa apam
yang tiada beragi yang disapu dengan
minyak dan apam bercampur minyak
dari pada tepung halus yang direndam.
13Maka serta dengan apam dari
pada roti yang beragi hendaklah
dipersembahkannya persembahan itu
serta dengan kurban perdamaian akan
memberi syukur.
14Maka dari padanya itu hendaklah
ia mempersembahkan sebiji dari pada
masing-masing persembahan itu akan
menjadi persembahan jolangan kepada
Allah maka yaitulah menjadi bagian
imam yang telah memercikkan darah
kurban perdamaian itu.
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15Maka daging kurban perdamaian
akan memberi syukur itu hendaklah
dimakan pada hari yaitu dipersembahkan
maka satu pun sisanya jangan tinggal
sampai pagi hari.
16Tetapi jikalau kurban persembahan
itu karena nodar atau persembahan
dengan ridho hatinya maka hendaklah
yaitu dimakan pada hari yaitu
dipersembahkannya dan siang pun boleh
dimakan pada esok hari.
17Tetapi barang yang tertinggal dari
pada daging kurban itu pada lusanya
maka hendaklah yaitu dibakar dengan
api.
18Maka jikalau kiranya dimakan orang
pada lusanya dari pada daging kurban
perdamaian itu maka yaitu tiada akan
diperkenankan dan tiada pula faedahnya
bagi orang yang mempersembahkan
dia maka yaitu menjadi haram dan
orang yang telah memakan dia itu akan
menanggung kesalahan.
19Dan lagi segala daging yang tersentuh
pada barang sesuatu yang haram itu
pun janganlah dimakan hendaklah yaitu
dibakar dengan api. Adapun akan daging



Imamat 7.20–25 34

itu maka barangsiapa yang suci boleh
makan dari padanya.
20Tetapi barangsiapa yang makan
dari pada daging kurban perdamaian
yang menjadi bagian Allah tatkala
diberinya lagi najis maka orang itu akan
dihilangkan dari pada kaumnya.
21Maka jikalau barang seorang telah
menyentuh barang sesuatu yang najis
yaitu najis manusia atau binatang yang
najis atau perkara haram yang najis lalu
dimakannya dari pada daging kurban
perdamaian yang menjadi bagian Allah
maka orang itu akan dihilangkan juga
dari pada kaumnya."
22Maka firman Allah kepada Musa
demikian:
23 "Katakanlah kepada bani Israel
bahwa janganlah kamu makan barang
lemak baik dari pada lembu atau domba
atau kambing.
24Maka lemak bangkai yang telah
mati dan lemak bangkai yang dicarik
oleh binatang boleh juga dipakai dalam
barang pekerjaan yang lain tetapi
sekali-kali jangan kamu makan dia.
25Karena barangsiapa yang makan
lemak dari pada binatang yang telah
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dipersembahkan orang menjadi kurban
yang dinyalakan bagi Allah maka orang
yang makan dia itu akan dihilangkan
dari kaumnya.
26Maka janganlah kamu makan darah
dalam segala tempat kediamanmu baik
darah burung baik darah binatang.
27Maka barangsiapa yang makan
darah ialah akan dihilangkan dari pada
kaumnya."
28Maka firman Allah kepada Musa
demikian:
29 "Katakanlah kepada bani Israel bahwa
orang yang mempersembahkan kurban
perdamaian kepada Allah hendaklah ia
membawa persembahannya itu kepada
Allah dari pada kurban perdamaian.
30Dengan tangannya sendiri hendaklah
dibawanya segala persembahan
yang dinyalakan bagi Allah yaitu
lemaknya serta dengan dadanya
hendaklah dibawanya supaya dada
itu digoncangkan akan menjadi
persembahan goncangan di hadapan
hadirat Allah.
31Maka hendaklah imam itu membakar
lemaknya di atas tempat kurban tetapi
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dadanya menjadi bagian Harun dan
anak-anaknya.
32Maka paha kanan itu hendaklah
kamu berikan kepada imam menjadi
persembahan jolangan dari pada segala
kurban perdamaianmu.
33Maka barangsiapa dari pada segala
anak Harun yang mempersembahkan
darah kurban perdamaian dengan
lemaknya maka ialah akan beroleh paha
kanan itu menjadi bagiannya.
34Karena dada yang diguncangkan
dan paha yang dijolangkan itu telah
Kuambil bagi diriku dari pada segala
kurban perdamaian bani Israel itu ialah
Kukaruniakan kepada imam Harun itu
dan kepada anak-anaknya menjadi
hak dari pada bani Israel itu sampai
selama-lamanya."
35Maka yainilah bagian Harun dan
bagian anak-anaknya dari pada segala
persembahan yang dinyalakan bagi Allah
yaitu mulai dari pada hari orang-orang
itu dihadapkannya akan membuat
pekerjaan imam bagi Allah.
36Maka pada hari diminyakkinya akan
dia disuruh Allah segala bani Israel
mempersembahkan yang demikian
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kepadanya maka yaitu menjadi haknya
turun-temurun sampai selama-lamanya.
37Maka demikianlah hukum kurban
bakaran dan persembahan makanan dan
kurban karena dosa dan kurban karena
kesalahan dan kurban lantikkan dan
kurban perdamaian,
38yang dipesani Allah kepada
Musa di atas gunung Torsina pada
hari yang disuruhnya bani Israel
mempersembahkan persembahannya
kepada Allah di tanah belantara dekat
Torsina itu.

8
1Maka firman Allah kepada Musa
demikian:

2 "Ambillah olehmu akan Harun dan
akan anak-anaknya pun sertanya
dan segala pakaiannya dan minyak
bau-bauan lembu akan kurban karena
dosa dan kedua domba jantan dan bakul
yang berisi roti yang tiada beragi.
3Dan kepungkanlah (kerahkan)
segenap perkumpulan itu di muka pintu
kemah perhimpunan."
4Maka diperbuatlah oleh Musa
seperti firman Allah kepadanya
lalu dikumpulkannyalah segenap
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perkumpulan itu di muka pintu kemah
perhimpunan.
5Maka kata Musa kepada segenap
perhimpunan itu: "Bahwa inilah yang
disuruhkan Allah kamu perbuat."
6Maka dibawalah oleh Musa akan Harun
dan anak-anaknya itu lalu dibasuhnyalah
dengan air.
7Maka dikenakannya gamis itu
kepadanya serta diikatkannya ikat
pinggang kepadanya dan dipakaikannya
jubah itu kepadanya dan dikenakannya
efod itu disandangkannya dengan
sandang efod perbuatan tukang yang
pandai serta diikatnya efod itu dengan
dia.
8Maka dibubuhnya perhiasan dada itu
kepadanya dan dalam perhiasan dada
itu dibubuhnya Urim dan Tumim itu.
9Maka dikenakannyalah serban itu
dikepalanya dan pada serban itu di
sebelah hadapan dilekapkan jamang
emas yaitu mahkota yang kudus seperti
firman Allah kepada Musa.
10Maka diambil Musa akan minyak
bau-bauan itu diminyakinya kemah itu
dan segala sesuatu yang di dalamnya
serta dikuduskannya akan dia.
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11Maka dari pada minyak itu
dipercikkannya tujuh kali kepada tempat
kurban diminyakinya tempat kurban itu
dan segala perkakasnya dan kolah itu
dengan kakinya akan menguduskan dia.
12Maka dicurahkannyalah minyak
bau-bauan itu di atas kepala
Harun diminyakinya akan dia akan
menguduskan dia.
13Maka diambil oleh Musa anak-
anak Harun itu dipakaikannya gamis
kepadanya dan diikatkannya ikat
pinggang kepadanya dan dililitkannya
serbannya kepadanya seperti firman
Allah kepada Musa.
14Maka diambilnya lembu akan kurban
karena dosa itu maka Harun dan anak-
anaknyapun menghantarkan tangannya
pada kepala kurban karena dosa itu.
15Maka disembelihnya lalu diambil
Musa akan darahnya dicelupkannya
dengan jarinya pada segala tanduk
tempat kurban keliling disucikannya
tempat kurban itu maka segala darah
itu dicurahkannya pada kaki tempat
kurban dikuduskannya akan dia supaya
mengadakan perdamaian karenanya.



Imamat 8.16–21 40
16Maka diambil segala lemak yang ada
pada isi kurbannya dan ramik-ramik
limpa dan kedua buah pinggang dengan
limpanya lalu dibakar oleh Musa akan
dia di atas tempat kurban.
17Tetapi lembu itu dengan kulitnya dan
dagingnya dan tahinya dibakar dengan
api di luar tempat segala kemah seperti
firman Allah kepada Musa.
18Maka domba jantan kurban bakaran
itu pun dipersembahkannya maka Harun
dan anak-anaknya menghantarkan
tangannya pada kepala domba jantan
itu.
19Maka disembelihnya akan dia lalu
darahnya dipercikkan Musa berkeliling
pada tempat kurban.
20Maka dipotongnya domba jantan
itu berkeping-keping lalu dibakar Musa
kepalanya dan segala kepingnya dan
lemaknya.
21Maka isi perutnya dan kakinya
dibasuhnya dengan air maka dibakar
Musa segenap domba jantan itu di atas
tempat kurban maka yaitulah suatu
kurban bakaran akan bau yang harum
yaitulah persembahan yang dinyalakan
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bagi Allah seperti firman Allah kepada
Musa.
22Maka dipersembahkannya pula
domba jantan yang kedua yaitu
domba jantan akan kurban lantikkan
maka Harun dan anak-anaknya
menghantarkanlah tangannya pada
kepala domba jantan itu.
23Maka disembelihnya akan dia lalu
diambil Musa dari pada darahnya
dicolekkannya pada cuping telinga Harun
yang kanan dan pada ibu tangannya
yang kanan dan pada ibu kakinya kanan.
24Maka anak-anak Harun pun
dibawanya lalu dicolekkan Musa dari
pada darah itu pada cuping telinga
kanan masing-masing dan pada ibu
tangannya kanan dan ibu kakinya kanan
maka segala darah itu dipercikkan Musa
berkeliling pada tempat kurban.
25Maka diambilnya lemaknya dan
ekornya yang lemak dan segala lemak
yang menudungi isi perut dan ramik-
ramik yang menudungi limpa dan kedua
buah pinggang dengan lemaknya dan
paha kanan.
26Maka dari dalam bakul yang berisi
roti yang tiada beragi yang di hadapan
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hadirat Allah itu diambilnya sebiji apam
yang tiada beragi dan sebiji apam dari
pada roti berminyak dan sebiji penganan
maka diletakkannya di atas segala lemak
itu dan di atas paha kanan.
27Maka sekalian itu diletakkannya di
tapak tangan Harun dan di tapak tangan
anak-anaknya digoncangkannya akan
menjadi persembahan goncangan di
hadapan hadirat Allah.
28Setelah itu maka diambil pula
oleh Musa sekaliannya itu dari tapak
tangannya dibakarnya di tempat kurban
di atas kurban bakaran maka yaitulah
kurban lantikkan akan bau yang harum
yaitu persembahan yang dinyalakan bagi
Allah.
29Maka diambil Musa akan dada itu
digoncangkannya akan persembahan
goncangan di hadapan hadirat Allah
yaitulah bagian Musa dari pada domba
jantan kurban lantikkan itu seperti
firman Allah kepada Musa.
30Maka diambil Musa dari pada minyak
bau-bauan dan dari pada darah yang
di atas tempat kurban dipercikkannya
kepada Harun kepada pakaiannya dan
kepada anak-anaknya dan kepada
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pakaian anak-anaknya pun sertanya
demikianlah dikuduskannya Harun itu
dan pakaiannya dan anak-anaknya dan
pakaian anak-anaknya pun sertanya.
31Maka kata Musa kepada Harun dan
kepada anak-anaknya: "Masaklah daging
ini di muka pintu kemah perhimpunan
lalu makanlah di situ serta dengan
roti yang di dalam bakul persembahan
lantikkan seperti yang telah kupesani
itu maka kataku: Bahwa Harun dan
anak-anaknya hendaklah memakan dia.
32Dan barang yang tinggal dari pada
daging dan dari pada roti itu hendaklah
kami bakar dengan api.
33Maka janganlah kamu keluar dari
pada pintu kemah perhimpunan tujuh
hari lamanya sehingga genaplah segala
hari kamu dilantikkan karena kamu akan
dilantikkannya tujuh hari lamanya.
34Maka seperti yang telah diperbuat
pada hari ini demikianlah yang disuruh
Allah kamu perbuat akan mengadakan
perdamaian karena kamu.
35Maka hendaklah kamu singgah di
muka pintu kemah perhimpunan siang
dan malam tujuh hari lamanya serta
memeliharakan pegangan Allah supaya
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jangan kamu mati karena demikianlah
firman Allah kepadaku."
36Maka oleh Harun dan anak-anaknya
itu diperbuatnyalah segala perkara yang
difirmankan Allah kepada Musa.

9
1Maka adalah pada hari yang
kedelapan dipanggil Musa akan

Harun dan anak-anaknya dan segala
ketua-ketua Israel.
2Maka katanya kepada Harun:
"Ambillah bagi dirimu seekor anak
lembu jantan akan kurban karena
dosa dan seekor domba jantan akan
kurban bakaran yang tiada bercacat
persembahkanlah dia ke hadapan hadirat
Allah.
3Maka kepada segala bani Israel
hendaklah engkau katakan demikian:
Ambilah olehmu seekor kambing jantan
akan kurban karena dosa dan seekor
anak lembu dan seekor anak domba
kedua-duanya setahun umurnya yang
tiada bercacat akan menjadi kurban
bakaran.
4Dan seekor lembu dan seekor domba
jantan akan kurban perdamaian hendak
dipersembahkan di hadapan hadirat
Allah dan persembahan makanan
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yang bercampur minyak karena pada
hari itulah kelak Allah akan kelihatan
kepadamu."
5Maka sekaliannya pun membawalah
barang yang dipesani Musa ke hadapan
kemah perhimpunan maka segenap
perhimpunan itu hampirlah lalu berdiri di
hadapan hadirat Allah.
6Maka kata Musa: "Demikianlah
yang disuruhkan Allah kamu perbuat
maka kemudian Allah akan kelihatan
kepadamu kelak."
7Maka kata Musa kepada Harun:
"Marilah engkau hampir kepada tempat
kurban persembahkanlah kurbanmu
karena dosa dan kurban bakaranmu dan
adakan perdamaian karena dirimu dan
karena kaum ini dan persembahkanlah
persembahan kaum itu serta adakan
perdamaian karenanya seperti firman
Allah."
8Maka hampirlah Harun itu kepada
tempat kurban lalu disembelihnya anak
lembu karena dosa bagi dirinya sendiri.
9Maka anak-anak Harun itu
menghadapkanlah darah itu kepadanya
lalu dicelupkannya jarinya dalam darah
itu dicolekkannya pada segala tanduk
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tempat kurban dan segala darah itu
dicurahkannya pada kaki tempat kurban.
10Tetapi segala lemaknya dan kedua
buah pinggang dan ramik-ramik dari
pada limpa kurban karena dosa itu
dibakarnya di atas tempat kurban seperti
firman Allah kepada Musa.
11Maka daging dan kulitnya pun
dibakarnya dengan api di luar tempat
segala kemah.
12Maka disembelihnya kurban bakaran
itu maka oleh anak-anak Harun
diserahkannya darah itu kepadanya
lalu dipercikkannya berkeliling kepada
tempat kurban.
13Maka diserahkannya pula kurban
bakaran itu kepadanya berkeping-keping
serta dengan kepalanya dan dibakarnya
sekaliannya itu di atas tempat kurban.
14Maka dibasuhnya segala isi perut dan
kaki itu lalu dibakarnya di atas kurban
bakaran di tempat kurban.
15Setelah itu maka dihadapkannyalah
persembahan kaum itu diambilnya
kambing kurban karena dosa yang
bagi kaum itu lalu disembelihnya
dipersembahkannya karena dosanya
seperti yang mula-mula itu.
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16Maka kurban bakaran itu pun
dihadapkannya lalu dipersembahkannya
seperti adonannya.
17Maka dihadapkannya pula
persembahan makanan itu diambilnya
dari padanya segenggam lalu dibakarnya
di atas tempat kurban lain dari pada
kurban bakaran pada pagi hari itu.
18Maka disembelihnya pula lembu
dan domba jantan itu yaitu kurban
perdamian yang karena kaum itu maka
oleh anak-anak Harun diserahkannya
darah itu kepadanya maka ia pun
memercikkanlah berkeliling pada tempat
kurban.
19Dan lagi segala lemak lembu itu dan
dari pada domba jantan itu ekornya
yang lemak dan lemak yang menudungi
isi perut dan kedua buah pinggang dan
ramik-ramik limpa.
20Maka lemak itu diletakkannya di atas
dada kurban itu lalu dibakarnya lemak
itu di atas tempat kurban.
21Maka dada dan paha kanan
itu digoncangkan oleh Harun akan
persembahan goncangan di hadapan
hadirat Allah seperti yang dipesani oleh
Musa.
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22Maka ditadahkan oleh Harun kedua
belah tangannya kepada kaum itu serta
diberkatinya akan dia setelah sudah
dipersembahkannya kurban karena
dosa dan kurban bakaran dan kurban
perdamaian itu maka turunlah ia.
23Maka Musa dan Harun pun masuklah
ke dalam kemah perhimpunan kemudian
keluarlah ia pula lalu diberkatinya kaum
itu maka kelihatanlah kemuliaan Allah
itu kepada segenap kaum itu.
24Maka dari hadirat Allah itu keluarlah
api yang menghanguskan segala kurban
bakaran dan lemak yang di atas tempat
kurban itu setelah dilihat oleh segenap
kaum itu akan hal yang demikian
maka bersoraklah ia lalu sujud dengan
mukanya sampai ke bumi.

10
1Maka oleh Nadab dan
Abihu, anak-anak Harun itu,

diambilnya perasapan masing-masing
dibubuhnya api kedalamnya lalu
diletakkannya setanggi di atas api itu
dipersembahkannya kehadapan hadirat
Allah akan api yang tiada patut yang
tiada dipesani-Nya kepadanya.
2Maka keluarlah api dari hadirat
Allah yang menghanguskan keduanya
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sehingga matilah keduanya di hadapan
hadirat Allah.
3Maka kata Musa kepada Harun:
"Inilah firman Allah: Bahwa Aku hendak
dikuduskan dalam hal orang yang
menghampir Aku di hadapan segenap
kaum ini kelak Aku akan dipermuliakan."
Maka Harunpun berdiam darinya.
4Maka dipanggil Musa akan Misael
dan Elsafan, anak-anak Uziel, bapa
saudara Harun, lalu katanya kepadanya:
"Marilah kamu hampir bawalah mantu
saudara-saudaramu dari hadapan
tempat kudus ini keluar dari tempat
segala kemah."
5Maka hampirlah keduanya itu lalu
dibawanya mantu itu keluar dari tempat
segala kemah dengan memakai pakaian
juga seperti yang disuruh oleh Musa.
6Maka kata Musa kepada Harun dan
kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak
Harun, janganlah diuraikan rambutmu
dan jangan mengoyakkan pakaianmu
supaya jangan kamu mati dan jangan
murka-Nya tertimpa atas segenap
perhimpunan ini melainkan hendaklah
segala saudaramu yaitu segenap isi
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rumah Israel ini meratapkan apa yang
telah dinyalakan Allah ini.
7Maka janganlah kamu keluar dari
pintu kemah perhimpunan sepaya
jangan kamu mati karena minyak
bau-bauan Allah adalah padamu." Maka
diperbuatnyalah seperti pesan Musa.
8Maka firman Allah kepada Musa
demikian:
9 "Janganlah kamu minum air anggur
atau minuman yang keras baik engkau
atau anak-anakmu pun sertamu tatkala
kamu masuk kemah perhimpunan
supaya jangan kamu mati maka inilah
suatu hukum yang kekal di antara kamu
turun-temurun.
10Supaya kamu membedakan antara
perkara yang kudus dan yang tiada
kudus dan antara yang haram dengan
yang halal.
11Dan supaya kamu mengajarkan
kepada bani Israel segala hukum yang
difirmankan Allah kepadanya dengan
lidah Musa."
12Maka kata Musa kepada Harun dan
kepada Eleazar dan Itamar, kedua anak
yang lagi tinggal itu: "Ambilah olehmu
persembahan makanan yang tinggal
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dari pada segala persembahan yang
dinyalakan Allah itu makanlah akan
dia dengan tiada beragi di sini tempat
kurban karena yaitu terlebih kudus
adanya.
13Maka hendaklah kamu makan dia
dalam tempat yang kudus karena yaitu
menjadi hak engkau dan hak anak-
anakmu dari pada segala persembahan
yang dinyalakan bagi Allah karena
demikianlah firman-Nya kepadaku.
14Maka dada goncangan dan paha
jolangan itu hendaklah kamu makan
dalam tempat yang suci yaitu engkau
dan anak-anakmu laki-laki dan anak-
anakmu perempuan pun sertamu karena
yaitu telah dikaruniakan akan hakmu
dan hak anak-anakmu dari pada segala
kurban perdamaian bani Israel itu.
15Maka paha jolangan dan dada
goncangan itu hendaklah dibawanya
serta dengan segala persembahan
yang dinyalakan dari pada lemaknya
di hadapan hadirat Allah maka inilah
menjadi bagianmu dan bagian anak-
anakmu pun sertamu akan suatu hal
sampai selama-lamanya seperti firman
Allah."
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16Maka akan kambing kurban karena
dosa itu dicari Musa dengan usahanya
maka didapatinya sudah terbakar maka
marahlah ia akan Eleazar dan Itamar,
anak-anak Harun yang lagi tinggal itu,
maka katanya:
17 "Mengapa kamu tiada makan kurban
karena dosa itu di tempat kudus
karena yaitu terlebih kudus adanya lagi
telah dikaruniakan kepadamu supaya
kamu menanggung kesalahan segenap
perhimpunan itu supaya mengadakan
perdamaian karenanya di hadapan
hadirat Allah.
18 Ingatlah olehmu bahwa darahnya
belum dibawa masuk ke dalam tempat
kudus itu sesungguhnya patut kamu
memakan dia di dalam tempat kudus
seperti pesanku."
19Maka kata Harun kepada Musa:
"Bahwa pada hari ini juga telah
dipersembahkannya kurbannya karena
dosa dan kurban bakarannya pun di
hadapan hadirat Allah maka perkara
yang demikian telah berlaku atasku maka
jikalau pada hari ini aku telah memakan
kurban karena dosa itu masakan yaitu
berkenan pada pemandangan Allah."
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20Demi didengar Musa akan
perkataannya itu maka berkenanlah hal
itu pada pemandangannya.

11
1Maka firman Allah kepada Musa
dan kepada Harun demikian

firman-Nya:
2 "Katakanlah kepada bani Israel
demikian: Bahwa inilah segala hidup-
hidup pun yang boleh kamu makan dari
antara segala binatang yang di atas
bumi ini.
3Yaitu nama-nama yang berbelah
kukunya yaitu berbagi dua dan yang
memamah biak dari antara segala
binatang maka itulah yang hendak kamu
makan.
4Tetapi dari pada segala yang
memamah biak dan yang berbelah
kukunya yang tersebut di bawah ini
janganlah kamu makan yaitu unta
karena sungguhpun ia memamah biak
tetapi tiada berbelah kukunya maka
haramlah ia kepadamu.
5Dan wabar (kelinci) karena
sungguhpun ia memamah biak
tetapi tiada berbelah kukunya maka
haram ia kepadamu.
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6Dan kucing belanda (kawelu) karena
sungguhpun ia memamah biak tetapi
tiada berbelah kukunya maka haramlah
ia kepadamu
7dan babi karena sungguhpun berbelah
kukunya yaitu berbagi dua tetapi tiada
ia memamah biak maka haramlah ia
kepadamu.
8 Janganlah kamu makan dari pada
dagingnya dan bangkainya jangan kamu
sentuh maka haramlah ia kepadamu.
9Maka demikian inilah yang boleh
kamu makan dari pada segala yang di
dalam air yaitu segala yang bersirip dan
bersisik yang di dalam air baik di dalam
laut atau di dalam sungai maka ialah
yang boleh kamu makan.
10Tetapi segala yang tiada bersirip
dan bersisik di dalam laut dan di dalam
sungai dari pada segala yang bergerak
di dalam air dan dari pada segala
kejadian bernyawa yang di dalam air
maka sekaliannya itu menjadi haram
kepadamu.
11Maka sekaliannya hendaklah kamu
haramkan janganlah kamu makan
dari pada dagingnya dan bangkainya
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hendaklah kamu membincangkan
haram.
12Maka segala yang tiada bersirip dan
bersisik di dalam air itu ialah menjadi
haram kepadamu.
13Maka inilah pula yang hendak kamu
membilangkan haram dari antara segala
burung janganlah yaitu dimakan maka
sekaliannya itu haram yaitu burung
nasar dan lang burik dan lang bimbun
14dan rajawali dan langsidap menurut
jenisnya
15dan segala burung gagak menurut
jenisnya
16dan burung unta dan burung tukang
dan burung camar dan burung lang
menurut jenisnya
17dan lang pangguk dan itik air dan
burung hantu
18dan lang kucing dan burung undan
dan burung haring
19dan burung bangau dan burung
renggang menurut jenisnya dan burung
hudhud dan kelelawar.
20Maka segala binatang yang bersayap
yang berjalan dengan berkaki empat itu
menjadi haram kepadamu.
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21Tetapi yang ini yang boleh kamu
makan dari pada segala binatang yang
bersayap yang berjalan dengan berkaki
empat yaitu segala yang ada paha di
atas kakinya akan melompat dengan dia
di atas bumi.
22Maka dari padanya itu bolehlah kamu
makan yang demikian yaitu belalang
kunyit menurut jenisnya dan belalang
daun menurut jenisnya dan belalang
keledai menurut jenisnya dan belalang
padi menurut jenisnya.
23Tetapi segala binatang bersayap yang
lain yang berkaki empat itu menjadi
haramlah kepadamu.
24Maka oleh yang tersebut itu kamu
akan menjadi najis barang siapa yang
menyentuh bangkainya akan menjadi
najis sehingga masuk matahari.
25Dan barangsiapa yang membawa dari
pada bangkai hendaklah ia membasuh
pakaiannya maka najislah ia sehingga
masuk matahari.
26Maka segala binatang yang berbelah
kukunya tetapi tiada berbagi dua dan
tiada memamah biak yaitu menjadi najis
kepadamu barangsiapa yang menyentuh
dia menjadi najis.
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27Maka segala yang berjalan pada
tapak kakinya di antara segala binatang
yang berkaki empat itu pun menjadi
najis kepadamu barangsiapa yang
menyentuh bangkainya itu menjadi najis
sehingga masuk matahari.
28Maka barangsiapa yang membawa
bangkainya itu hendaklah ia membasuh
pakaiannya dan menjadi najis sehingga
masuk matahari maka sekaliannya itu
najis kepadamu.
29Dan lagi di antara segala binatang
yang merayap di atas bumi yaitulah
yang menjadi najis kepadamu yaitu
binturung dan tikus dan katak puru
menurut jenisnya
30dan tekik dan biawak dan bingkarung
dan biawak pasir dan sumpah-sumpah.
31Maka sekalian inilah yang menjadi
najis kepadamu di antara segala
binatang yang merayap barangsiapa
yang menyentuh dia tatkala sudah
mati maka najislah ia sehingga masuk
matahari.
32Dan segala sesuatu yang terkena
oleh bangkainya itu pun akan menjadi
najis baik bekas kayu atau pakaian
atau kulit atau karung sebarang bekas
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yang terpakai kepada barang sesuatu
pekerjaan hendaklah dicelupkan dalam
air dan hendaklah yaitu menjadi najis
sehingga masuk matahari barulah
menjadi suci.
33Maka segala belanga yang terkena
oleh bangkai itu maka segala isinya
menjadi najis dan belanga itu hendaklah
kamu pecahkan.
34Maka segala makanan bekas itu yang
akan dimakan dan yang kena air akan
menjadi najis dan segala minuman yang
akan diminum dan bekas yang demikian
akan menjadi najis.
35Maka segala sesuatu yang terkena
oleh setengah bangkainya itu akan
menjadi najis baik periuk baik belanga
hendaklah dipecahkan sekaliannya itu
najis dan akan menjadi najis kepadamu.
36Melainkan perigi atau telaga yang
dikumpulkan air dalamnya itu tinggal
suci juga tetapi barang yang menyentuh
bangkainya akan menjadi najis.
37Maka jikalau hikanya setengah
bangkai itu mengenai barang benih yang
akan ditabur yaitu suci adanya.
38Tetapi jikalau benih itu telah
direndam dalam air lalu terkena oleh
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bangkainya maka yaitu menjadi najis
kepadamu.
39Maka jikalau barang binatang
yang boleh kamu makan telah
mati barangsiapa yang menyentuh
bangkainya akan menjadi najis sehingga
masuk matahari.
40Dan barangsiapa yang telah makan
dari pada bangkainya itu hendaklah ia
membasuh pakaiannya dan menjadi
najis sehingga masuk matahari dan
barangsiapa yang membawa bangkainya
itu hendaklah ia membasuh pakaiannya
dan menjadi najis sehingga masuk
matahari.
41Maka segala binatang yang melata di
atas bumi itu dan menjadi haram jangan
yaitu dimakan.
42Maka segala yang melata dengan
perutnya dan segala yang merangkak
dengan berkaki empat dan segala yang
banyak kakinya yaitu segala binatang
yang melata di atas bumi janganlah
kamu makan dia karena sekaliannya itu
haram adanya.
43Maka janganlah kamu
menghancurkan dirimu dengan
barang binatang yang melata dan jangan
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kamu menajiskan dirimu dengan dia
sehingga kamu menjadi najis olehnya.
44Karena Akulah Tuhanmu Allah sebab
itu kuduskanlah dirimu dan hendaklah
kamu menjadi kudus karena Aku kudus
dan jangan kamu menajiskan dirimu
dengan barang binatang yang melata
yang bergerak di atas bumi.
45Karena Akulah Allah yang telah
membawa kamu keluar dari tanah Mesir
supaya Aku menjadi Tuhanmu sebab itu
hendaklah kamu menjadi kudus karena
Akulah kudus.
46Maka inilah hukum dari hal segala
binatang yang berkaki empat dan segala
unggas dan segala kejadian bernyawa
yang bergerak dalam air dan segala
kejadian yang melata di atas bumi.
47Akan membedakan antara yang najis
dengan yang suci dan antara segala
hidup-hidup pun yang boleh dimakan
dengan hidup-hidup pun yang tiada
boleh dimakan."

12
1Maka firman Allah kepada Musa
demikian,

2 "Katakanlah kepada segala bani Israel:
Bahwa jikalau seorang perempuan telah
mengandung lalu beranak laki-laki
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maka menjadi najislah perempuan
itu tujuh hari lamanya seperti hari
tahbisnya karena adat jalan perempuan
demikianlah ia akan menjadi tahbis.
3Dan pada hari yang kedelapan
hendaklah disunatkan kecup budak itu.
4Maka hendaklah perempuan itu
tinggal lagi tiga puluh tiga hari lamanya
dalam darah kesuciannya janganlah ia
menyentuh barang sesuatu yang kudus
dan jangan pula ia masuk ke dalam
tempat kudus sehingga genaplah segala
hari kesuciannya itu.
5Tetapi jikalau ia beranak perempuan
maka menjadi tahbislah ia dua jumat
lamanya seperti adat bulannya kemudian
hendaklah ia tinggal lagi enam puluh
enam hari lamanya dalam darah
kesuciannya.
6Setelah genaplah segala hari
kesuciannya karena anak laki-laki
atau perempuan itu maka hendaklah
dibawanya seekor anak domba yang
setahun umurnya akan kurban bakaran
dan seekor anak merpati atau burung
tekukur akan kurban karena dosa ke
pintu kemah perhimpunan kepada imam.
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7Maka hendaklah imam itu
mempersembahkan dia di hadapan
hadirat Allah serta mengadakan
perdamaian karena perempuan itu maka
ia akan disucikan dari pada lelehan
darahnya maka demikianlah hukum bagi
perempuan yang beranak laki-laki atau
perempuan.
8Maka jikalau belanjanya tiada cukup
hendak mempersembahkan anak domba
maka hendaklah ia membawa dua ekor
burung tekukur atau dua ekor anak
merpati seekornya itu akan kurban
bakaran dan seekornya akan kurban
karena dosa maka hendaklah imam
itu mengadakan perdamaian karena
perempuan itu lalu sucilah ia."

13
1Maka firman Allah kepada Musa
dan kepada Harun demikian:

2 "Jikalau pada kulit tubuh seseorang
ada barang bengkok atau keluping atau
pahat (paha) lalu menjadi bala kusta
pada kulit tubuhnya maka hendaklah
orang itu dibawa kepada imam Harun
itu atau kepada salah seorang dari pada
anak-anaknya yang menjadi imam.
3Maka hendaklah imam itu menyelidik
bala yang pada kulit tubuhnya itu dan
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jikalau bulu roma pada tempat penyakit
itu sudah berubah menjadi putih dan
kelihatan penyakit itu lebih dalam dari
pada kulit tubuhnya maka yaitulah bala
kusta adanya maka hendaklah imam itu
menyelidik akan dia lalu menyebutkan
dia najis.
4Maka jikalau punat itu punat pada
kulit tubuhnya dan kelihatannya tiada
lebih dalam dari pada kulit itu dan
bulu romanya pun tiada berubah
menjadi putih maka hendaklah imam itu
mengurungkan orang yang berpenyakit
itu tujuh hari lamanya.
5Maka hendaklah ia diselidik pula oleh
imam itu pada hari yang ketujuh adapun
jikalau pada pandangannya penyakit itu
sederhana dan penyakit itu tiada melarat
dalam kulitnya maka hendaklah imam
itu mengurungkan dia lagi tujuh hari
lamanya.
6Maka hendaklah diselidik pula oleh
imam itu akan dia pada hari yang
ketujuh adapun jikalau penyakit itu
makin kurang dan penyakit itu tiada
melarat dalam kulitnya maka hendaklah
imam itu menyebutkan dia suci yaitu
keluping juga adanya maka hendaklah
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orang itu membasuh pakaiannya lalu
sucilah ia.
7Tetapi jikalau penyakit itu telah
melarat dalam kulitnya kemudian dari
pada orang itu menunjukkan dirinya
kepada imam akan disucikannya maka
hendaklah ia menunjukkan dirinya pula
kepada imam.
8Maka hendaklah diselidiki oleh imam
itu adapun jikalau penyakit itu telah
melarat dalam kulitnya maka hendaklah
imam itu menyebutkan dia najis yaitulah
penyakit kusta.
9Maka jikalau penyakit kusta itu telah
ada pada seseorang maka hendaklah
orang itu dibawa kepada imam.
10Maka hendaklah diselidik oleh imam
adapun jikalau ada bengkak putih pada
kulitnya dan bulu romanya telah berubah
menjadi putih dan jikalau pada bengkak
itu ada daging merah yang hidup.
11Maka yaitulah penyakit kusta yang
sudah lama pada kulit tubuhnya maka
hendaklah imam itu menyebutkan dia
najis jangan dikurungkannya akan dia
karena najislah ia.
12Maka jikalau kusta itu melarat pada
kulitnya dan kusta itu menutupi segenap
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kulit orang yang berpenyakit itu dari
pada kepalanya datang kepada kakinya
seberapa yang kelihatan kepada imam
itu.
13Maka hendaklah diselidik oleh
imam adapun jikalau kusta itu telah
menutupi segenap dagingnya maka
hendaklah orang yang berpenyakit itu
disebutkannya dia suci sekaliannya telah
berubah menjadi putih maka sucilah ia.
14Tetapi barang bila daging merah itu
kelihatan padanya maka najislah ia.
15Maka hendaklah imam itu menyelidik
daging merah itu serta menyebutkan
dia najis maka daging merah itu najis
adanya yaitulah penyakit kusta.
16Atau jikalau daging merah itu berubah
pula menjadi putih maka hendaklah
orang itu datang kepada imam dan
hendaklah imam itu menyelidik akan dia.
17Adapun jikalau penyakit itu telah
berubah menjadi putih maka hendaklah
imam itu menyebutkan orang yang
berpenyakit itu suci maka sucilah ia.
18Maka jikalau pada kulit tubuh itu ada
bisul dan bisul itu telah sembuh,
19 tetapi pada tempat bisul itu ada
bengkak yang putih atau punat
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kemerah-merahan maka hendaklah
yaitu ditunjukkan kepada imam maka
hendaklah imam itu menyelidik.
20Adapun jikalau rupanya lebih dalam
dari pada kulit itu dan bulu romanya
pun telah berubah menjadi putih maka
hendaklah imam itu menyebutkan dia
najis yaitulah penyakit kusta yang telah
menimbul dari pada bisul itu.
21Tetapi jikalau diselidik oleh imam
akan dia maka tiadalah bulu roma
yang putih padanya dan tiada yaitu
lebih dalam dari pada kulit melainkan
makin kurang maka hendaklah imam itu
mengurungkan dia tujuh hari lamanya.
22Dan jikalau yaitu melarat pada
kulitnya maka hendaklah imam itu
menyebutkan dia najis yaitulah suatu
penyakit.
23Tetapi jikalau punat itu tetap pada
tempatnya dan tiada melarat maka
yaitulah parut bisul itu maka hendaklah
imam itu menyebutkan dia suci.
24Atau jikalau kulit tubuh seseorang
terbakar dengan api dan kulit merah
tempat yang terbakar itu menjadi punat
putih kemerah-merahan atau putih
sekali



Imamat 13.25–28 67
25maka hendaklah imam itu menyelidik
akan dia adapun jikalau bulu roma pada
punat itu telah berubah menjadi putih
dan rupanya lebih dalam dari pada
kulitnya yaitulah penyakit kusta yang
telah menimbul dalam tempat yang
terbakar itu maka hendaklah imam itu
menyebutkan dia najis yaitulah penyakit
kusta.
26Tetapi jikalau diselidik oleh imam
akan dia maka tiadalah bulu roma yang
putih pada punat itu dan tiada pula yaitu
lebih dalam dari pada kulit itu melainkan
makin kurang maka hendaklah imam itu
mengurungkan dia tujuh hari lamanya.
27Dan hendaklah diselidik oleh imam
itu akan dia pada hari yang ketujuh
dan jikalau yaitu telah melarat dalam
kulitnya maka hendaklah imam itu
menyebutkan dia najis yaitulah penyakit
kusta.
28Dan jikalau punat itu tetap pada
tempatnya dan tiada pula melarat dalam
kulit itu melainkan makin kurang maka
yaitulah bengkak tempat yang terbakar
dan hendaklah imam itu menyebutkan
dia suci karena yaitu parut terbakar
adanya.
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29Maka jikalau seseorang laki-laki atau
perempuan berpenyakit di kepalanya
atau pada janggutnya
30hendaklah penyakit itu diselidik oleh
imam adapun jikalau rupanya itu lebih
dalam dari pada kulitnya dan adalah
rambut kuning yang halus padanya
maka hendaklah imam itu menyebutkan
dia yaitulah kudis ialah penyakit kusta di
kepala atau pada janggut.
31Maka jikalau diselidik oleh imam
akan kudis kepala itu adapun rupanya
itu tiada lebih dalam dari pada kulitnya
dan tiada padanya rambut hitam maka
hendaklah imam itu mengurungkan
orang yang berpenyakit kudis itu tujuh
hari lamanya.
32Maka pada hari yang ketujuh
hendaklah diselidik oleh imam akan
penyakit itu adapun jikalau kudis itu
tiada melekat dan tiada padanya rambut
kuning dan rupa kudis itu tiada lebih
dalam dari pada kulitnya
33maka hendaklah orang itu dicukur
tetapi tempat kudis itu jangan
dicukur maka hendaklah imam itu
mengurungkan orang yang berpenyakit
kudis itu tujuh hari lagi.
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34Maka pada hari yang ketujuh
hendaklah diselidik oleh imam akan
kudis itu adapun jikalau kudis itu tiada
melarat pada kulitnya dan rupanya tiada
lebih dalam dari pada kulitnya maka
hendaklah imam itu menyebutkan dia
suci dan hendaklah orang itu membasuh
pakaiannya lalu sucilah ia.
35Tetapi jikalau kudis itu melarat dalam
kulitnya kemudian dari pada ia disucikan.
36Maka hendaklah imam itu menyelidik
akan dia adapaun jikalau kudis itu telah
melarat dalam kulitnya tak usahlah
imam itu mencari rambut yang kuning
maka najislah orang itu.
37Tetapi jikalau pada pemandangannya
kudis itu sederhana dan rambut hitam
telah bertumbuh padanya maka kudis
itu telah sembuhlah dan orang itupun
sucilah maka hendaklah imam itu
menyebutkan dia suci.
38Maka jikalau seseorang laki-laki
atau perempuan ada punat pada kulit
tubuhnya yaitu punat putih
39maka hendaklah diselidiki oleh
imam adapun jikalau punat pada kulit
tubuhnya itu telah kelabu putihnya
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yaitulah kurap yang telah timbul pada
kulitnya maka sucilah orang itu.
40Maka jikalau rambut seseorang telah
gugur dari kepalanya ialah botak maka
sucilah ia.
41Dan jikalau gugur rambutnya pada
sebelah dahinya botak juga ia maka
sucilah ia.
42Tetapi jakalau pada kepala botak
atau pada dahi botak itu ada penyakit
yang putih kemerah-merahan yaitulah
kusta yang timbul pada kepala botak
atau dahi yang botak itu.
43Maka hendaklah imam itu menyelidik
adan dia adapun jikalau bengkak
penyakit itu menjadi putih kemerah-
merahan pada kepalanya yang botak
atau pada dahinya yang botak itu
rupanya seperti kusta pada kulit tubuh
itu.
44Niscaya orang itu berkusta dan
najislah ia maka hendaklah imam itu
menyebutkan dia najis pada hal penyakit
itu adalah di kepalanya.
45Adapun orang kusta yang terkena
penyakit itu hendaklah pakaiannya
terkoyak-koyak dan rambutnya
tergerbang (terurai) bibirnya yang
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di atas ditudung dan hendaklah ia
berseru-seru: Najis! Najis!
46Maka seberapa hari ada penyakit itu
padanya hendaklah orang itu najis maka
najislah ia hendaklah ia duduk berasing
maka di luar tempat segala kemah itulah
tempat kedudukannya.
47Adapun pakaian yang ada kusta itu
padanya baik pada kain bulu kambing
baik pada kain katton
48baik pada langsin atau pada pakan
baik dari pada katton baik dari pada bulu
kambing baik pada kulit atau barang
sesuatu yang diperbuat dari pada kulit.
49Maka jikalau pada pakaian atau
pada kulit atau pada langsin atau
pada pakan atau pada barang sesuatu
yang diperbuat dari pada kulit tempat
yang berpenyakit itu kehijauan atau
kemerahan warnanya yaitulah penyakit
kusta maka hendaklah yaitu ditunjukkan
kepada imam.
50Maka hendaklah imam itu menyelidik
akan penyakit itu lalu mengurungkan
barang yang berpenyakit itu tujuh hari
lamanya.
51Maka hendaklah diselidikinya akan
penyakit itu pada hari yang ketujuh
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maka jikalau penyakit itu telah melarat
dalam pakaian itu baik dalam langsinnya
atau dalam pakaiannya atau dalam kulit
itu barang sesuatu pekerjaan kulit itu
dipakai maka penyakit itu suatu kusta
poyahan maka najislah adanya.
52Maka hendaklah pakaian itu
dibakarnya baik langsin atau pakan baik
kain bulu kambing atau kain katton atau
barang sesuatu dari pada kulit yang ada
padanya penyakit itu karena yaitulah
suatu kusta poyanan hendaklah yaitu
dibakar dengan api.
53Maka jikalau diselidik oleh imam
adapun penyakit itu tiada melarat di
dalam pakaian itu baik di dalam langsin
atau di dalam pakan atau di dalam
barang sesuatu yang dari pada kulit.
54Maka hendaklah disuruh imam
orang membasuh barang yang ada
penyakit itu padanya maka hendaklah
dikurungkannya tujuh hari lagi.
55Maka hendaklah diselidik oleh
imam kemudian dari pada penyakit itu
dibasuh adapun jikalau penyakit itu tiada
berubah warnanya dan penyakit itu tiada
melarat maka najis juga ia hendaklah
engkau membakar dia dengan api maka
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yaitu poyannya baik pada mukanya baik
pada belakangnya.
56Maka jikalau diselidik oleh imam
itu adapun penyakit itu telah kurang
kemudian dari pada dibasuhnya maka
hendaklah dikoyaknya putus dari pada
pakaian atau dari pada kulit atau dari
pada langsin atau dari pada pakan.
57Maka jikalau kelihatan pula di dalam
pakaian itu baik pada langsinnya atau
pada pakannya atau pada barang
sesuatu dari pada kulit niscaya yaitu
melarat maka hendaklah engkau
membakar dengan api barang yang ada
penyakit itu padanya.
58Adapun pakaian yang engkau basuh
baik langsin atau pakannya atau barang
sesuatu dari pada kulit jikalau penyakit
itu telah hilang dari padanya hendaklah
yaitu dibasuh sekali lagi barulah yaitu
suci adanya.
59Maka inilah hukum dari hal penyakit
kusta pada kain dari pada bulu kambing
atau katton baik pada langsinnya baik
pada pakannya atau barang sesuatu dari
pada kulit supaya yaitu disebut suci atau
disebut najis."
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14
1Maka inilah firman Allah kepada
Musa demikian:

2 "Bahwa inilah hukum orang berkusta
pada hari ia disucikan hendaklah ia
dibawa kepada imam.
3Maka hendaklah imam itu keluar
dari pada tempat segala kemah dan
hendaklah diselidik oleh imam itu adapun
jikalau penyakit kusta itu telah sembuh
pada orang kusta itu.
4Hendaklah imam itu mengambil
karena orang yang akan disucikan itu
dua ekor burung halal yang hidup dan
kayu aras dan burung merak dan zufa.
5Maka hendaklah imam itu menyuruh
orang menyembelih seekor burung itu
dalam pasu (periuk) di atas air yang
mengalir.
6Maka burung yang seekor yang lagi
hidup itu hendaklah diambilnya dengan
kayu araz dan benang merah dan zufa
itu lalu dicelupkannya serta dengan
burung yang hidup itu dalam darah
burung yang disembelih di atas air yang
mengalir tadi.
7Maka hendaklah dipercikkannya tujuh
kali kepada orang yang hendak disucikan
dari pada kustanya serta menyebutkan
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dia suci dan dilepaskannya burung yang
hidup itu ke hutan.
8Maka hendaklah orang yang akan
disucikan itu membasuh pakaiannya
dan mencukur segala rambutnya dan
membasuh dirinya dengan air barulah
ia suci maka kemudian dari pada itu
bolehlah ia masuk ke dalam tempat
segala kemah tetapi hendaklah ia
tinggal di luar kemahnya lagi tujuh hari
lamanya.
9Maka akan jadi kelak pada hari yang
ketujuh itu bahwa ia akan mencukur
segala rambut di kepalanya dan
janggutnya dan bulu keningnya maka
sekaliannya itu hendaklah dicukurnya
maka hendaklah dibasuhnya pakaiannya
dan dimandikannya tubuhnya dengan air
lalu sucilah ia.
10Maka pada hari yang kedelapan
hendaklah diambilnya dua ekor anak
domba jantan yang tiada bercacat dan
seekor anak domba betina yang setahun
umurnya yang tiada bercacat dan tiga
bagian tepung halus bercampur minyak
akan persembahan makanan dan minyak
seloga.
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11Maka hendaklah imam yang
menyucikan dia menghadapkan orang
yang hendak disucikan dengan segala
persembahan itu kepada hadirat Allah di
muka pintu kemah perhimpunan.
12Maka hendaklah imam itu mengambil
seekor anak domba jantan itu lalu
mempersembahkan dia akan kurban
karena kesalahan serta dengan minyak
yang seloga itu lalu menggoncangkan
dia akan persembahan goncangan di
hadapan hadirat Allah.
13Maka hendaklah disembelihnya anak
domba itu di tempat orang menyembelih
kurban karena dosa dan kurban bakaran
yaitu di tempat kudus karena seperti
kurban karena dosa menjadi bagian
imam demikian juga kurban karena
kesalahan itupun maka yaitu terlebih
kudus adanya.
14Maka hendaklah diambil oleh imam
dari pada darah kurban karena kesalahan
itu lalu dicolek oleh imam akan dia pada
cuping telinga kanan orang yang hendak
disucikan dan pada ibu tangannya kanan
dan pada ibu kakinya kanan.
15Lagi pun hendaklah diambil oleh
imam dari pada minyak yang seloga itu
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dituangnya ke tapak tangannya sendiri
yang kiri.
16Maka hendaklah imam itu
mencelupkan jari tangan kanannya
ke dalam minyak yang di tapak
tangannya kiri lalu memercikkan dengan
jarinya dari pada minyak itu tujuh kali di
hadapan hadirat Allah.
17Maka dari pada minyak yang tinggal
di tapak tangannya hendaklah dicolek
oleh imam pada cuping telinga kanan
orang yang hendak disucikan dan pada
ibu tangannya kanan dan pada ibu
kakinya kanan di atas bekas darah
kurban karena kesalahan itu.
18Maka segala minyak yang tinggal
di tapak tangan imam itu hendaklah
dibubuhnya di atas kepala orang yang
hendak disucikan itu maka hendaklah
imam itu mengadakan perdamaian
karenanya di hadapan hadirat Allah.
19Maka hendaklah imam itu
mempersembahkan kurban karena
dosa itu serta mengadakan perdamaian
karena orang yang hendak disucikan
dari sebab najisnya kemudian dari pada
itu hendaklah disembelihnya kurban
bakaran itu.
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20Maka hendaklah imam itu
mempersembahkan kurban bakaran
dan persembahan makanan itu di atas
tempat kurban maka hendaklah imam
itu mengadakan perdamaian karenanya
lalu sucilah orang itu.
21Maka jikalau orang itu miskin
sehingga tiada beroleh begitu banyak
maka hendaklah diambilnya hanya
seekor anak domba jantan akan
kurban karena kesalahan yang hendak
digoncangkan supaya mengadakan
perdamaian karenanya dan satu bagian
tepung halus bercampur minyak akan
persembahan makanan dan minyak
seloga.
22Dan lagi dua ekor burung tekukur
atau dua ekor anak merpati seberapa
yang dapat diperolehnya maka
seekornya itu akan menjadi kurban
karena dosa dan yang seekor akan
kurban bakaran.
23Maka pada hari yang kedelapan
hendaklah dibawanya akan dia kepada
imam karena kesuciannya ke pintu
kemah perhimpunan di hadapan hadirat
Allah.
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24Maka hendaklah diambil oleh
imam itu akan anak domba kurban
karena kesalahan itu dan minyak
yang seloga maka hendaklah imam itu
menggoncangkan dia akan persembahan
goncangan di hadapan hadirat Allah.
25Maka hendaklah disembelihnya anak
domba kurban kesalahan itu maka
hendaklah diambil oleh imam dari pada
darah kurban karena kesalahan itu lalu
dicoleknya pada cuping telinga kanan
orang yang hendak disucikan dan pada
ibu tangannya kanan dan pada ibu
kakinya kanan.
26Maka hendaklah dituang oleh imam
itu dari pada minyak itu ke tapak
tangannya sendiri yang kiri.
27Maka hendaklah imam itu
memercikkan dengan jarinya kanan dari
pada minyak yang di tapak tangannya
kiri tujuh kali di hadapan hadirat Allah.
28Maka hendaklah imam itu mencolek
dari pada minyak yang di tapak
tangannya itu pada cuping telinga kanan
orang yang hendak disucikan dan pada
ibu tangannya kanan dan pada ibu
kakinya kanan dan pada tempat bekas
darah kurban karena kesalahan.
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29Maka segala minyak yang tinggal
di tapak tangan imam itu hendaklah
dibubuhnya pada kepala orang yang
hendak disucikan supaya mengadakan
perdamaian karenanya di hadapan
hadirat Allah.
30Kemudian hendaklah
dipersembahkannya seekor dari
pada kedua burung tekukur atau dari
pada kedua anak merpati seberapa yang
dapat diperolehnya.
31Yaitu seberapa yang dapat
diperolehnya seekornya akan kurban
karena dosa dan seekornya akan
kurban karena bakaran serta dengan
persembahan makanan itu maka
hendaklah imam itu mengadakan
perdamaian karena orang yang hendak
disucikan di hadapan hadirat Allah.
32Maka inilah hukum dari hal orang
yang berpenyakit kusta yang tiada
boleh dapat barang yang patut bagi
kesuciannya."
33Maka firman Allah kepada Musa dan
kepada Harun demikian:
34 "Apabila kamu telah sampai ke tanah
Kanaan yang hendak Kukaruniakan
kepadamu akan milikmu maka apabila
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Aku mendatangkan penyakit kusta
dalam sebuah rumah di tanah milikmu
itu
35hendaklah orang yang empunya
rumah itu datang memberitahu kepada
imam serta berkata: Pada sangka-Ku
ada seolah-olah suatu penyakit dalam
rumahku.
36Maka hendaklah imam itu menyuruh
orang menghampakan rumah itu
sebelum imam itu datang hendak
melihat penyakit itu supaya jangan
segala yang di dalam rumah itu menjadi
najis setelah itu barulah datang imam
hendak melihat rumah itu.
37Maka hendaklah diselidikinya
penyakit itu adapun jikalau penyakit
itu ada pada dinding rumah itu yaitu
beberapa lekuk kehijau-hujauan atau
kemerah-merahan dan rupanya lebih
dalam dari pada dindingnya itu.
38Maka hendaklah imam itu keluar dari
rumah itu ke pintu rumah lalu menutup
rumah itu tujuh hari lamanya.
39Maka pada hari yang ketujuh
hendaklah imam itu datang kembali
hendak menyelidik adapun jikalau
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penyakit itu telah melarat dalam dinding
rumah itu
40hendaklah imam itu menyuruh orang
yang mencungkil batu yang berpenyakit
itu dan membuangkan dia ke luar negri
ke tempat yang najis
41dan hendaklah disuruhnya kikis di
dalam rumah itu berkeliling maka habuk
(abu) kapur yang dikikis itu hendaklah
dibawa keluar negri dicampakkan ke
tempat yang najis.
42Maka hendaklah diambil orang
batu-batu yang lain menggantikan
batu yang dicungkil tadi dan hendaklah
diambilnya kapur yang lain disapukannya
kepada rumah itu.
43Maka jikalau penyakit itu kembali lalu
terbit pula dalam rumah itu kemudian
dari pada dicungkilnya batu-batu itu dan
kemudian dari pada dikikisnya rumah
itu dan kemudian dari pada disapunya
dengan kapur
44maka hendaklah imam itu masuk
menyelidik adapun jikalau penyakit itu
telah melarat di dalam rumah itu niscaya
yaitu suatu kusta yang biasa dalam
rumah itu maka yaitu najis adanya.
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45Maka hendaklah dirubuhkannya
rumah itu dengan segala batunya dan
segala kayunya dan segala kapur rumah
itu maka sekaliannya itu hendaklah
dibawa ke luar negri ke tempat yang
najis.
46Lagi pun barangsiapa yang masuk
ke dalam rumah itu selama rumah itu
sudah tertutup maka najislah orang itu
sehingga masuk matahari.
47Maka barangsiapa yang berbaring
dalam rumah itu hendaklah ia membasuh
pakaiannya dan barangsiapa yang makan
dalam rumah itu hendaklah ia membasuh
pakaiannya.
48Maka jikalau imam sudah masuk
menyelidik adapun penyakit itu tiada
melarat dalam rumah itu kemudian dari
pada rumah itu disapu dengan kapur
maka hendaklah imam itu menyebutkan
rumah itu suci karena penyakit itu telah
sembuhlah.
49Dan supaya disucikannya rumah itu
hendaklah diambilnya dua ekor burung
dan kayu araz dan benang merah dan
zufa.
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50Maka burung yang seekor itu
hendaklah disembelihnya dalam pasu di
atas air yang mengalir.
51Maka hendaklah diambilnya kayu araz
dan zufa dan benang merah dan burung
yang lagi hidup itu lalu dicelupkannya
sekalian itu ke dalam darah burung yang
telah disembelih dan ke dalam air yang
mengalir itu lalu memercikkan kepada
rumah itu tujuh kali.
52Maka hendaklah disucikannya rumah
itu dengan darah burung dan dengan air
yang mengalir dan dengan burung yang
hidup dan dengan kayu araz dan dengan
zufa dan dengan benang merah.
53Tetapi burung yang lagi hidup itu
hendaklah dilepaskannya dari negri itu
ke hutan demikianlah peri mengadakan
perdamaian karena rumah itu lalu
sucilah ia.
54Maka inilah hukum dari hal kudis
kepala
55dan dari hal kusta pada pakaian dan
dari hal rumah
56dan dari hal bengkak dan dari hal
kecuping dan dari hal punat
57 supaya mengajar orang manakah
yang najis dan yang mana suci maka
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demikianlah hukum dari hal penyakit
kusta."

15
1Maka firman Allah kepada Musa
dan kepada Harun:

2 "Katakanlah olehmu kepada segala
bani Israel demikian ini: Jikalau barang
seorang berbeser tubuhnya maka
najislah ia sebab beser itu.
3Maka demikian inilah najisnya sebab
beser itu jikalau besernya itu meleleh
pun baik atau tertumpatlah tubuhnya
dari pada besernya pun baik maka
yaitulah menjadi najisnya.
4Maka segala tempat tidur yang di
atasnya orang yang beser itu telah
berbaring yaitu najis adanya dan barang
sesuatu yang di atasnya orang itu duduk
maka itu pun najis.
5Dan barangsiapa yang telah
menyentuh tempat tidurnya itu
hendaklah ia membasuh pakaiannya dan
memandikan dirinya dengan air maka
najislah ia sehingga masuk matahari.
6Dan barangsiapa yang duduk atas
barang sesuatu yang di atasnya orang
yang berbeser telah duduk maka ia pun
hendaklah membasuh pakaiannya serta
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memandikan dirinya dengan air maka
najislah ia sehingga masuk matahari.
7Dan barangsiapa yang menyentuh
tubuh orang yang berbeser itu hendaklah
ia membasuh pakaiannya serta
memandikan dirinya dengan air maka
najislah ia sehingga masuk matahari.
8Dan jikalau orang yang berbeser itu
meludahi barang seorang yang suci
maka hendaklah orang itu membasuh
pakaiannya serta memandikan dirinya
dengan air maka najislah ia sehingga
masuk matahari.
9Dan barang pelat yang di atasnya
orang berbeser itu telah menunggang
maka itu pun najis adanya.
10Dan barangsiapa yang menyentuh
barang sesuatu yang telah ada di
bawahnya maka ia pun akan menjadi
najis sehingga masuk matahari dan
orang yang membawa sekalian itu
hendaklah ia membasuh pakaiannya
serta memandikan dirinya dengan
air maka najislah ia sehingga masuk
matahari.
11Dan barangsiapa yang disentuh oleh
orang yang berbeser itu dengan tiada
dibasuhnya tangannya dalam air dahulu
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maka ia pun hendaklah membasuh
pakaiannya serta memandikan dirinya
dengan air maka najislah ia sampai
masuk matahari.
12Dan segala bekas dari pada tanah
yang disentuh oleh orang yang berbeser
itu yaitu hendaklah dipecahkan dan
segala bekas kayu hendaklah dibasuh
dengan air.
13Maka apabila orang yang berbeser
itu disucikan dari pada besernya maka
hendaklah dihitungnya bagi dirinya
tujuh hari akan kesuciannya itu serta
membasuh pakaiannya maka hendaklah
ia memandikan tubuhnya dalam air yang
mengalir lalu sucilah ia.
14Maka pada hari yang kedelapan itu
hendaklah diambilnya bagi dirinya dua
ekor burung tekukur atau dua ekor
anak merpati lalu datang menghadap
Allah ke pintu kemah perhimpunan serta
menyerahkan barang itu kepada imam.
15Maka hendaklah imam itu
mempersembahkan keduanya itu
seekornya akan kurban karena dosa
dan seekornya akan kurban bakaran
maka hendaklah imam itu mengadakan
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perdamaian karenanya di hadapan
hadirat Allah sebab besernya itu.
16Maka jikalau barang seorang
telah tumpahlah maninya hendaklah
dimandikannya segenap tubuhnya
dengan air maka najislah ia sehingga
masuk matahari.
17Maka segala pakaian dan segala kulit
yang kena mani itu yaitu hendaklah
dibasuh dengan air maka itu pun najislah
sehingga masuk matahari.
18Demikian juga seorang perempuan
yang seketiduran dengan seorang
laki-laki jikalau tertumpah maninya
hendaklah keduanya memandikan
dirinya dengan air maka najislah
keduanya sehingga masuk matahari.
19Maka jikalau seorang perempuan
tumpah darah hendaklah ia tujuh hari
lamanya dalam hal najisnya itu maka
barangsiapa yang menyentuh dia maka
ia pun menjadi najis sehingga masuk
matahari.
20Maka segala sesuatu yang di atasnya
ia telah berbaring dalam hal najisnya itu
maka itu pun najis adanya dan segala
sesuatu yang di atasnya ia telah duduk
itu pun najis adanya.
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21Dan barangsiapa yang menyentuh
tempat tidurnya hendaklah ia membasuh
pakaiannya serta memandikan dirinya
dengan air maka najislah ia sehingga
masuk matahari.
22Dan lagi barangsiapa yang
menyentuh barang sesuatu yang di
atasnya ia telah duduk hendaklah
ia membasuh pakaiannya serta
memandikan dirinya dengan air maka
najislah ia sehingga masuk matahari.
23Dan segala sesuatu yang telah ada di
atas tempat tidurnya atau di atas barang
sesuatu yang di atasnya ia telah duduk
itu maka barangsiapa yang menyentuh
dia itu pun menjadi najis sehingga
masuk matahari.
24Maka jikalau seorang laki-laki telah
bersetubuh dengan dia sehingga terkena
najisnya itu maka ia pun najis juga tujuh
hari lamanya dan segala tempat tidurnya
yang di atasnya ia telah berbaring itu
pun najis adanya.
25Maka jikalau seorang perempuan
tumpah darah beberapa hari lamanya
lain dari pada masa najisnya atau jikalau
tumpah-tumpah darahnya lebih lama
dari pada adatnya maka najisnya yang
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pada masa tumpah-tumpah darahnya itu
sama seperti yang pada masa najisnya
yang beradat maka najislah ia adanya.
26Maka segala tempat tidur yang
di atasnya ia berbaring pada masa
tumpah-tumpah darah itu menjadi
sama kepadanya seperti tempat tidur
yang pada masa najisnya yang beradat
dan segala sesuatu yang di atasnya ia
telah duduk itu pun najis sama seperti
najisnya yang beradat.
27Maka barangsiapa yang menyentuh
sekalian itu maka ia pun najis maka
hendaklah ia membasuh pakaiannya
serta memandikan dirinya dengan
air maka najislah ia sehingga masuk
matahari.
28Tetapi jikalau perempuan itu telah
suci dari pada tumpah-tumpah darahnya
hendaklah dihitungnya bagi dirinya tujuh
hari kemudian barulah ia suci.
29Maka pada hari yang kedelapan
hendaklah diambilnya bagi dirinya dua
ekor burung tekukur atau dua ekor anak
merpati lalu dibawanya kepada imam ke
pintu kemah perhimpunan.
30Maka hendaklah imam itu
mempersembahkan seekornya akan
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kurban karena dosa dan seekornya akan
kurban bakaran maka hendaklah imam
itu mengadakan perdamaian karenanya
di hadapan hadirat Allah sebab najisnya
itu.
31Maka demikian ini hendaklah kamu
mengasingkan segala bani Israel itu
dari pada najisnya supaya jangan
orang-orang itu mati dalam najisnya itu
jikalau dinajiskannya kemah-Ku yang di
tengah-tengahnya itu.
32Maka inilah hukum dari hal orang
yang berbeser dan dari hal orang yang
tumpah maninya sehingga najislah ia
olehnya.
33Dan dari hal perempuan yang
najis sebab sakit bulan dan dari hal
orang yang berbeser baik laki-laki baik
perempuan dan dari hal orang laki-laki
yang bersetubuh dengan perempuan
yang najis."

16
1Maka Allah berfirman kepada
Musa kemudian dari pada

kematian kedua anak Harun takala
keduanya itu menghampiri ke hadirat
Allah lalu mati.
2Maka firman Allah kepada Musa:
"Katakanlah kepada abangmu, Harun
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itu, janganlah ia masuk senantiasa ke
dalam tempat kudus yang dibalik tirai
di hadapan tempat perdamaian yang di
atas tabut kesaksian supaya jangan ia
mati karena Aku akan kelihatan di dalam
awan di atas tempat perdamaian itu.
3Maka hendaklah Harun masuk ke
dalam tempat kudus dengan membawa
yang demikian ini yaitu seekor anak
lembu akan kurban karena dosa dan
seekor domba jantan akan kurban
bakaran.
4Maka hendaklah ia memakai gamis
dari pada kain katton yang kudus dan
seekor dari pada kain katton pada
tubuhnya dan hendaklah ia diikat
dengan ikat pinggang dari pada kain
katton dan serban dari pada kain katton
hendaklah dikenakan kepadanya maka
sekalian itulah pakaian yang kudus maka
hendaklah ia memandikan tubuhnya
dengan air lalu memakaikan sekaliannya
itu.
5Maka dari pada segenap perhimpunan
bani Israel itu hendaklah diambilnya
dua ekor kambing jantan akan kurban
karena dosa dan seekor domba jantan
akan kurban bakaran.



Imamat 16.6–11 93
6Maka hendaklah Harun
mempersembahkan lembu yaitu
kurban karena dosa karena dirinya lalu
mengadakan perdamaian karena dirinya
dan karena isi rumahnya.
7Maka hendaklah diambilnya
kedua ekor kambing jantan itu lalu
menghadapkan keduanya ke hadirat
Allah di muka pintu kemah perhimpunan.
8Maka hendaklah Harun membuang
undi atas kedua ekor kambing itu yaitu
satu undi bagi Allah dan satu undi bagi
Azazel.
9Maka hendaklah Harun itu
menghadapkan kambing yang
kedua undi bagi Allah itu lalu
mempersembahkan dia akan kurban
karena dosa.
10Tetapi kambing kedua undi bagi
Azazel itu hendaklah di hadapkan ke
hadirat allah dengan hidupnya akan
mengadakan perdamaian karenanya
supaya ia dilepaskan ke tanah belantara
bagi Azazel.
11Maka hendaklah Harun
menghadapkan lembu akan
kurban karena dosa bagi dirinya
lalu mengadakan perdamaian karena
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dirinya dan karena isi rumahnya dan
hendaklah disembelihnya lembu akan
kurban karena dosa bagi dirinya.
12Maka hendaklah diambilnya
perasapan yang penuh dengan bara api
dari pada tempat kurban di hadapan
hadirat Allah dan kedua belah tangan
berisi setanggi harum yang ditumbuk
halus-halus lalu dibawanya masuk ke
balik tirai itu.
13Maka setanggi itu hendaklah
dibubuhnya di atas api di hadapan
hadirat Allah supaya asap setanggi itu
menudungi tempat perdamaian yang di
atas tabut kesaksian supaya jangan ia
mati.
14Maka hendaklah diambilnya dari pada
darah lembu itu lalu dipercikkannya
dengan jarinya kepada tempat
perdamaian itu di sebelah timur dan
di hadapan tempat perdamaian itu
hendaklah dipercikkannya dengan
jarinya dari pada darah itu tujuh kali.
15Setelah itu hendaklah disembelihnya
kambing kurban karena dosa yang
bagi kaum itu lalu membawa darahnya
masuk ke balik tirai serta diperbuatnya
dengan darah itu sama seperti yang
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telah diperbuatnya dengan darah lembu
itu yaitu dipercikkannya kepada tempat
perdamaian dan di hadapan tempat
perdamaian itu.
16Maka hendaklah ia mengadakan
perdamaian karena tempat kudus
karena segala najis orang bani Israel dan
karena segala kesalahannya yaitu segala
dosanya maka demikian juga hendaklah
diperbuatnya akan kemah perhimpunan
yang berdiri sertanya di tengah-tengah
segala najis itu.
17Maka seorang pun jangan ada dalam
kemah perhimpunan tatkala Harun
masuk hendak mengadakan perdamaian
di tempat kudus sehingga ia telah keluar
pula serta diadakannya perdamaian
karena dirinya dan karena isi rumahnya
dan karena segenap perhimpunan orang
Israel itu.
18Maka hendaklah ia keluar langsung ke
tempat kurban yang di hadapan hadirat
Allah lalu mengadakan perdamaian
karenanya dan hendaklah diambilnya
dari pada darah lembu dan dari pada
darah kambing itu lalu dicolekkannya
pada segala tanduk tempat kurban itu
berkeliling.



Imamat 16.19–23 96
19Maka hendaklah diperciknya dengan
jarinya dari pada darah itu tujuh kali
kepada tempat kurban demikianlah
disucikannya dan dikuduskannya dari
pada segala najis bani Israel itu.
20Setelah habislah ia mengadakan
perdamaian karena tempat kudus dan
kemah perhimpunan dan tempat kurban
maka hendaklah di hadapkannya pula
kambing yang hidup itu.
21Maka hendaklah Harun itu
menghantarkan kedua belah tangannya
kepada kepala kembing yang hidup itu
serta mengaku di atas segala kejahatan
bani Israel dan segala kesalahannya
yaitu segala dosanya.
22Maka hendaklah ditanggungkannya
ke atas kepala kambing itu lalu
menghantarkan dia ke tanah belantara
dengan tangan orang yang telah
disediakannya maka hendaklah kambing
itu menanggung segala kejahatannya
itu lalu dibawanya ke tanah sunyi maka
hendaklah dilepaskannya kambing itu di
tanah belantara.
23Maka hendaklah Harun masuk
ke dalam kemah perhimpunan lalu
menanggalkan pakaian kain katton
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yang telah dipakainya takala masuk ke
dalam tempat kudus maka hendaklah
diletakkannya di situ.
24Maka hendaklah ia memandikan
tubuhnya dengan air di tempat yang
kudus serta memakai pakaian sendiri
lalu keluar serta mempersembahkan
kurban bakaran sendiri dan kurban
bakaran kaum itu serta mengadakan
perdamaian karena dirinya dan karena
kaum itu.
25Maka lemak kurban karena dosa
hendaklah dibakarnya di atas tempat
kurban.
26Adapun orang yang melepaskan
kambing bagi Azazel itu hendaklah
membasuh pakaiannya serta
memandikan tubuhnya dengan air
kemudian baru boleh ia masuk ke dalam
tempat segala kemah.
27Maka lembu kurban karena dosa
dan kambing kurban karena dosa yang
darahnya telah dibawa masuk ke dalam
tempat kudus hendaklah mengadakan
perdamaian itu hendaklah dibawa keluar
dari pada tempat segala kemah maka
kulitnya dan dagingnya dan tahinya itu
hendaklah dibakar dengan api.
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28Maka orang yang membakar dia itu
hendaklah membasuh pakaiannya serta
memandikan tubuhnya dengan air maka
kemudian baru boleh ia masuk ke dalam
tempat segala kemah.
29Maka demikian itu akan menjadi
bagimu serta hukum yang kekal
selama-lamanya bahwa dalam bulan
yang ketujuh pada sepuluh hari bulan itu
hendaklah kamu merendahkan hatimu
dan janganlah kamu berbuat barang
sesuatu pekerjaan baik anak negrimu
baik orang asing yang menumpang di
antaramu.
30Karena pada hari itulah akan
diadakan perdamaian karenamu supaya
menyucikan kamu maka dari pada
segala dosa-dosamu kelak kamu akan
disucikan di hadapan hadirat Allah.
31Maka hari itulah suatu sebab
yaitu suatu perhentian bagimu maka
hendaklah kamu merendahkan hatimu
maka inilah suatu hukum yang kekal
selama-lamanya.
32Maka imam yang akan diminyaki dan
yang akan dilantik akan menjadi imam
menggantikan bapanya ialah yang akan
mengadakan perdamaian serta memakai
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segala pakaian kain katton yaitu pakaian
yang kudus.
33Maka hendaklah ia mengadakan
perdamaian karena tempat kudus maka
hendaklah ia mengadakan perdamaian
karena kemah perhimpunan dan
karena tempat kurban dan hendaklah
ia mengadakan perdamaian karena
segala imam dan karena segenap kaum
perhimpunan itu.
34Maka inilah menjadi bagimu suatu
hukum yang kekal yaitu pada setahun
sekali hendaklah diadakan perdamaian
karena segala bani Israel sebab segala
dosa-dosanya." Maka diperbuatnya
seperti firman Allah kepada Musa itu.

17
1Maka firman Allah kepada Musa:
2 "Katakanlah kepada Harun

dan kepada anak-anaknya dan kepada
segala bani Israel demikian: Bahwa
inilah firman Allah:
3Bahwa barangsiapa dari pada isi
rumah Israel yang memotong seekor
lembu atau anak domba atau kambing di
dalam tempat segala kemah atau yang
memotong dia di luar tempat kemah itu
4 serta tiada dibawanya ke pintu
kemah perhimpunan supaya
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dipersembahkannya akan menjadi
persembahan kepada Allah di hadapan
kemah Allah maka darahnya akan
ditanggungkan atas orang itu ia telah
menumpahkan darah maka orang itu
akan dihilangkan dari antara kaumnya.
5Maka yaitu supaya segala bani
Israel itu membawa segala kurban
yang dikurbankannya di padang yaitu
supaya dibawanya kepada Allah ke pintu
kemah perhimpunan dan kepada imam
lalu mengurbankan dia akan kurban
perdamaian kepada Allah.
6Maka hendaklah imam itu
memercikkan darah itu kepada
tempat kurban Allah di pintu kemah
perhimpunan lalu membakar lemaknya
akan suatu bau yang harum bagi Allah.
7Maka jangan lagi orang-orang itu
mengurbankan kurbannya kepada
segala kambing jantan yang diturutnya
dengan zinahnya maka inilah suatu
hukum yang kekal bagi orang-orang itu
turun-temurun.
8Maka hendaklah engkau berkata
kepadanya: Barangsiapa dari pada isi
rumah Israel atau dari pada segala orang
asing yang menumpang di antaranya
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yang mempersembahkan suatu kurban
bakaran atau kurban sembelihan.
9Serta tiada dibawanya ke pintu kemah
perhimpunan supaya dikurbankannya
kepada Allah maka orang itu akan
dihilangkan dari pada kaumnya."
10 "Maka barangsiapa dari pada isi
rumah Israel atau dari pada segala orang
asing yang menumpang di antaranya
yang memakan barang sesuatu yang
lagi berdarah maka murkalah Aku akan
orang yang telah memakan darah itu
dan Aku akan menghilangkan dia dari
pada kaumnya.
11Karena hayat segala yang bernyawa
adalah di dalam darahnya maka aku telah
menentukan dia bagimu di atas tempat
kurban supaya mengadakan perdamaian
karena nyawamu karena darah juga
yang mengadakan perdamaian oleh
hayat itu.
12Maka sebab itulah firman-Ku kepada
segala bani Israel: Bahwa jangan
seorang jugapun dari padamu memakan
darah dan dari pada segala orang asing
yang menumpang di antaramu jangan
seorang pun memakan darah.
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13Maka barangsiapa dari pada segala
bani Israel atau dari pada segala orang
asing yang menumpang di antaranya
dalam ia berburu telah menangkap
barang binatang atau burung yang halal
dimakan maka hendaklah dikeluarkan
darahnya lalu ditutupnya dengan tanah.
14Karena akan hal hayat segala yang
bernyawa maka darahnya itu sama
dengan hayatnya sebab itulah firman-Ku
kepada bani Israel: Janganlah engkau
memakan darah barang sesuatu yang
bernyawa itulah darahnya barangsiapa
yang memakan dia itu akan dibinasakan.
15Maka barang seorang baik anak
negrimu baik orang asing yang memakan
suatu bangkai atau barang yang dicekik
oleh binatang hendaklah ia membasuh
pakaiannya serta memandikan dirinya
dengan air maka najislah ia sehingga
masuk matahari barulah ia suci.
16Tetapi jikalau tiada dibasuhnya
pakaiannya dan tiada dimandikannya
tubuhnya niscaya ia akan menanggung
kesalahannya."
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18
1Maka firman Allah kepada Musa:
2 "Katakanlah kepada segala bani

Israel demikian: Bahwa Akulah Tuhanmu
Allah.
3 Janganlah kamu turut seperti
perbuatan orang negri Mesir tempat
kamu telah duduk dahulu itu dan
janganlah kamu turut seperti perbuatan
orang di tanah Kanaan tempat yang Aku
akan menghantarkan kamu dan jangan
kamu turut seperti segala hukumnya.
4Maka segala hukum-Kulah yang
hendak kamu turut dan segala perintah-
Kulah yang hendak kamu pegang
sehingga kamu melakukan dia; bahwa
Akulah Tuhanmu Allah.
5Sebab itu hendaklah kamu memegang
segala perintah-Ku dan segala hukum-Ku
maka jikalau barang seorang membuat
yang demikian ia akan hidup olehnya;
bahwa Akulah Allah.
6Maka jangan seorang pun dari
padamu menghampiri barang seorang
yang sedaging sedarahnya hendak
bersekehidupan dengan dia; bahwa
Akulah Allah.
7Maka janganlah engkau
berseketiduran dengan ibumu sehingga
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memberi malu kepada bapamu
karena ialah ibumu janganlah engkau
berseketiduran dengan dia.
8Maka janganlah engkau
berseketiduran dengan istri bapamu
yaitu memberi malu kepada bapamu.
9Maka janganlah engkau
berseketiduran dengan saudaramu
yang perempuan yaitu anak bapamu
atau anak ibumu yang diperanakkan
di rumah pun baik atau diperanakkan
dari luar pun baik janganlah engkau
berseketiduran dengan dia.
10Maka cucu perempuan yang dari
sebelah anakmu laki-laki atau dari
sebelah anakmu perempuan janganlah
engkau berseketiduran dengan dia
karena yang demikian itu memberi malu
akan dirimu.
11Maka anak perempuan istri bapamu
yang diperanakkan bagi bapamu ialah
saudaramu perempuan janganlah
engkau berseketiduran dengan dia.
12Maka janganlah engkau
berseketiduran dengan saudara
perempuan bapamu maka ialah daging
darah kepada bapamu.
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13Maka janganlah engkau
berseketiduran dengan saudara
perempuan ibumu karena ialah daging
darah kepada ibumu.
14Maka janganlah engkau memberi
malu pada saudara laki-laki bapamu
sebab menghampiri istrinya maka ialah
seperti emak saudara perempuanmu.
15Maka janganlah engkau
berseketiduran dengan menantumu
perempuan ialah istri anakmu janganlah
engkau berseketiduran dengan dia.
16Maka janganlah engkau
berseketiduran dengan istri saudaramu
yaitu memberi malu kepada saudaramu.
17Maka janganlah engkau
berseketiduran dengan seorang
perempuan dan dengan anaknya pun
dan janganlah engkau mengambil
cucunya dari sebelah anaknya laki-laki
atau dari sebelah anaknya perempuan
supaya berseketiduran dengan dia maka
ialah sedaging sedarah maka haramlah
perbuatan yang demikian.
18Maka janganlah engkau mengambil
seorang perempuan serta dengan
saudaranya perempuan akan
menjadi madunya sehingga engkau



Imamat 18.19–24 106

berseketiduran dengan dia lain dari pada
yang pertama pada masa ia lagi hidup.
19Dan janganlah engkau menghampiri
seorang perempuan hendak
berseketiduran dengan dia selagi
ia diasingkan sebab najisnya.
20Maka janganlah engkau bersetubuh
dengan istri sesamamu manusia
sehingga engkau menajiskan dirimu
dengan dia.
21Maka janganlah engkau menyerahkan
seorang dari pada benihmu akan
dipersembahkan kepada Molokh dan
janganlah engkau menghinakan nama
Tuhanmu; bahwa Akulah Allah.
22Maka janganlah engkau bersetubuh
dengan laki-laki seperti dengan
perempuan yaitu haram adanya.
23Dan lagi janganlah engkau
bersetubuh dengan barang sesuatu
binatang sehingga menajiskan dirimu
dengan dia dan janganlah pula barang
seorang perempuan berdiri di hadapan
seekor binatang supaya bersetubuh
dengan dia maka yaitu keji adanya.
24Maka janganlah kamu menjiskan
dirimu dalam barang sesuatu perkara
ini karena dalam segala perkara ini juga
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segala bangsa yang akan Kubuangkan
dari hadapanmu itu telah menjadi najis.
25Maka tanah itu pun telah najis maka
itulah sebabnya Aku membalaskan
kejahatannya itu ke atasnya dan tanah
itu pun memuntahkan segala orang
isinya.
26Sebab itu hendaklah kamu
memegang segala perintah-Ku dan
janganlah kamu perbuat barang sesuatu
dari pada segala perkara yang haram
ini baik orang anak negrimu baik orang
asing yang menumpang di antaramu.
27 (Karena segala perkara yang haram
ini telah diperbuat oleh orang isi tanah
itu yang dahulu dari padamu sehingga
tanah itu telah menjadi najis)
28Supaya jangan kamu pun
dimuntahkan oleh tanah itu jikalau kamu
menajiskan dia seperti dimuntahkannya
akan bangsa yang dahulu dari padamu
itu.
29Karena barangsiapa yang akan
berbuat sesuatu dari pada segala
perkara yang haram itu maka orang
yang berbuat demikian akan dihilangkan
dari antara kaumnya.
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30Sebab itu hendaklah kamu
memegang pesanan-Ku yaitu janganlah
kamu menurut barang sesuatu dari pada
segala adat yang haram yang telah
diperbuat dahulu dari padamu itu dan
jangan kamu menajiskan dirimu dengan
dia; bahwa Akulah Tuhanmu Allah."

19
1Maka firman Allah kepada Musa:
2 "Katakanlah kepada segenap

perhimpunan bani Israel demikian:
Hendaklah kamu menjadi kudus karena
Aku Tuhanmu Allah kudus adanya.
3Maka hendaklah masing-masing
kamu takut akan ibu bapamu serta
memeliharakan hari perhentian-Ku;
bahwa Akulah Tuhanmu Allah.
4Maka janganlah kamu berpaling
kepada yang bukan-bukan dan jangan
kamu perbuatkan bagi dirimu berhala
tuangan; bahwa Akulah Tuhanmu Allah.
5Maka apabila kamu
mempersembahkan kurban perdamaian
kepada Allah hendaklah kamu
mempersembahkan dia supaya kamu
diperkenankan.
6Maka hendaklah yaitu demikian pada
hari kamu mempersembahkan dia dan
pada esoknya maka jikalau tinggal
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sisanya supaya lusanya hendaklah
dibakar dengan api.
7Maka jikalau dimakan akan dia pada
lusanya yaitu haram adanya maka tiada
akan diperkenankan.
8Tetapi barangsiapa yang memakan dia
yaitu akan menanggung kesalahannya
sebab dihinakannya barang yang
kudus bagi Allah maka orang itu akan
dihilangkan dari pada kaumnya.
9Maka apabila kamu menuai penuaian
tanahmu janganlah engkau menuai
habis-habis segala ujung tanahmu dan
jangan pula engkau mengutip segala
cading (barang yang ketinggalan) dari
pada penuaianmu.
10Maka janganlah engkau memetik
segala taring buah anggurmu dan
buah-buah yang telah luruh janganlah
engkau pungut melainkan hendaklah
engkau tinggalkan dia bagi orang-orang
miskin dan orang dagang; bahwa Akulah
Tuhanmu Allah.
11Maka janganlah kamu mencuri dan
jangan pula kamu berdusta dan jangan
membohong seorang akan seorang.
12Dan janganlah kamu bersumpah
dusta demi nama-Ku sehingga nama
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Tuhanmu kamu hinakan; bahwa Akulah
Allah.
13Maka janganlah engkau
menganiayakan sesamamu manusia
atau merampas hartanya dan upah
orang upahanmu jangan bermalam
sertamu sampai pagi hari.
14 Janganlah engkau mengutuki orang
tuli dan jangan meletakkan barang yang
memberi terantuk di hadapan orang buta
melainkan hendaklah engkau takut akan
Tuhanmu; bahwa Akulah Allah.
15Maka dalam perkara hukum
janganlah kamu berbuat satu pun
yang tiada benar janganlah engkau
mengindahkan orang miskin dan
janganlah memberi hormat akan orang
yang berkuasa melainkan hendaklah
engkau memutuskan hukum sesamamu
manusia dengan kebenaran.
16Maka janganlah engkau pergi kesana
kemari di antara kaummu seperti orang
yang membawa mulut dan janganlah
engkau berbangkit akan menuntut darah
sesamamu manusia; bahwa Akulah
Allah.
17Maka janganlah engkau benci
akan saudaramu di dalam hatimu maka
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jangan tiada engkau menegur sesamamu
manusia dan jangan tertanggung dosa
atasmu karena dia.
18Maka janganlah engkau membalas
jahat atau menaruh dendam akan
segala anak-anak kaummu melainkan
hendaklah engkau mengasihi sesamamu
manusia seperti dirimu sendiri; bahwa
Akulah Allah.
19Maka hendaklah kamu
memeliharakan segala hukum-Ku.
Maka janganlah engkau beri segala
binatangmu mengawin dengan lain jenis
janganlah engkau taburkan benih dua
jenis di ladangmu dan jangan dikenakan
pada tubuhmu pakaian tenunan benang
dua jenis.
20Maka barangsiapa yang bersetubuh
dengan seorang perempuan yang
menjadi hamba orang dan yang
telah diberi kepada orang akan
gundiknya tetapi belum ditebus dan
belum dimerdekakan maka hendaklah
keduanya itu dihukumkan maka
janganlah keduanya itu dibunuh karena
perempuan itu bukannya merdeka.
21Maka hendaklah laki-laki itu
membawa kurban karena kesalahannya
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itu kepada Allah ke pintu kemah
perhimpunan yaitu seekor domba jantan
akan kurban karena kesalahan.
22Maka hendaklah imam itu
mengadakan perdamaian karenanya
dengan domba jantan kurban karena
kesalahan itu di hadapan hadirat Allah
sebab dosa yang telah diperbuatnya
maka dosa yang telah diperbuatnya itu
akan diampuni kepadanya.
23Maka apabila kamu sudah masuk ke
tanah itu dan kamu sudah menanam
segala jenis pokok buah maka hendaklah
kamu bilangkan buahnya itu belum
bersunat maka tiga tahun lamanya
hendaklah segala pokok itu bagimu
seperti belum bersunat janganlah kamu
makan dari padanya.
24Tetapi pada tahun yang keempat
segala buahnya akan menjadi kudus
akan suatu persembahan puji-pujian
bagi Allah.
25Maka pada tahun yang kelima
bolehlah kamu makan dari pada buahnya
supaya diberinya hasil bagimu; maka
Akulah Tuhanmu Allah.
26Maka janganlah kamu makan barang
sesuatu serta dengan darahnya maka
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janganlah kamu menilik dan jangan
memakai hobatan.
27Maka janganlah kamu berendam
dan janganlah kamu merusakkan ujung
janggutmu.
28Maka janganlah kamu menoreh
tubuhmu karena orang mati dan jangan
kamu tulis barang sesuatu tanda pada
kulitmu; bahwa Akulah Allah.
29Maka janganlah engkau menghinakan
anakmu yang perempuan sehingga
menjadikan dia perempuan sundal
supaya tanah itu jangan membuat
persundalan dan tanah itu menjadi
penuh dengan kejahatan.
30Maka hendaklah kamu
memeliharakan segala hari perhentian-
Ku serta memberi hormat akan tempat
kudus-Ku; bahwa Akulah Allah.
31Maka janganlah kamu berpaling
kepada orang yang berhantu atau
kepada orang yang memakai hikmat
janganlah kamu mencari akan dia
sehingga kamu dinajiskannya; bahwa
Akulah Tuhan Allah.
32Maka hendaklah engkau berdiri di
hadapan orang beruban serta memberi
hormat akan orang tua dan hendaklah
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engkau takut akan Tuhanmu; bahwa
Akulah Allah.
33Maka jikalau seorang dagang
menumpang di antaramu dalam
tanahmu janganlah kamu aniayakan dia.
34Maka hendaklah orang dagang yang
menumpang di antaramu itu menjadi
bagimu seperti anak negrimu dan
hendaklah engkau mengasihi dia seperti
dirimu sendiri karena kamu pun dahulu
menjadi orang dagang di tanah Mesir;
bahwa Akulah Tuhanmu Allah.
35Maka janganlah kamu berbuat
satupun yang tiada benar dalam perkara
hukum baik pada ukuran atau timbangan
atau sukatan.
36Maka hendaklah kamu menaruh
dacing yang betul dan timbangan yang
betul dan efah yang betul dan hin yang
betul; bahwa Akulah Tuhanmu Allah
yang telah membawa kamu keluar dari
tanah Mesir.
37Maka hendaklah kamu
memeliharakan segala pesanan
dan segala hukum-Ku serta melakukan
dia; bahwa Akulah Allah."

20
1Maka firman Allah kepada Musa
demikian:
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2 "Hendaklah engkau katakan pula
kepada segala bani Israel: Bahwa
barangsiapa dari pada segala bani Israel
atau dari pada segala orang dagang
yang menumpang di antara orang Israel
jikalau dipersembahkannya anaknya
kepada Molokh niscaya orang itu akan
dibunuh hukumnya maka hendaklah
orang-orang isi tanah itu merajam akan
dia dengan batu.
3Maka Aku pun murkalah kelak akan
orang itu dan Aku akan menghilangkan
dia dari antara kaumnya karena
dipersembahkannya anaknya itu kepada
Molokh sehingga menajiskan tempat-Ku
yang kudus serta menghinakan nama-Ku
yang kudus itu.
4Maka jikalau kiranya orang isi tanah
itu melindungkan matanya dari pada
orang itu tatkala dipersembahkannya
anaknya kepada Molokh itu sehingga
tiada dibunuhnya akan dia.
5Niscaya aku akan murka kelak akan
orang itu dan akan kaum keluarganya
maka orang itu serta dengan segala
orang yang menurut zinahnya itu
sehingga berbuat zinah dengan Molokh
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maka Aku akan menghilangkan dia dari
antara kaumnya.
6Adapun orang yang sudah berpaling
kepada orang yang berhantu dan kepada
orang yang memakai hikmat sehingga
menurut zinahnya maka murkalah
Aku akan orang itu dan Aku akan
menghilangkan dia dari antara kaumnya.
7Sebab itu hendaklah kamu
menguduskan dirimu dan menjadi
kudus karena Aku Tuhanmu Allah.
8Maka hendaklah kamu memeliharakan
segala hukum-Ku serta melakukan dia
bahwa Akulah Allah yang menguduskan
kamu.
9Karena barangsiapa yang mengutuki
bapanya atau ibunya niscaya ia akan
dibunuh hukumnya maka ia telah
mengutuki bapanya atau ibunya maka
darahnya tertanggunglah atas dirinya
sendiri.
10Adapun laki-laki yang berbuat zinah
dengan dengan istri orang yaitu yang
berbuat zinah dengan istri sesamanya
manusia niscaya keduanya akan dibunuh
hukumnya yaitu baik laki-laki baik
perempuan yang berbuat zinah itu.
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11Maka laki-laki yang bersetubuh
dengan istri bapanya itu telah memberi
malu kepada bapanya niscaya kedua-
duanya akan dibunuh hukumnya maka
darahnya tertanggunglah atas dirinya
sendiri.
12Maka jikalau laki-laki bersetubuh
dengan menantunya niscaya kedua-
duanya akan dibunuh hukumnya
maka keji yang diperbuatnya itu maka
darahnya tertanggunglah atas dirinya
sendiri.
13Maka jikalau laki-laki bersetubuh
dengan laki-laki seperti bersetubuh
dengan perempuan maka keduanya
telah berbuat suatu perkara yang
haram niscaya keduanya akan
dibunuh hukumnya maka darahnya
tertanggunglah atas dirinya sendiri.
14Maka jikalau laki-laki telah
mengambil seorang perempuan dari
ibunya pun sertanya akan istrinya maka
yaitu kejahatan adanya maka hendaklah
sekaliannya dibakar dengan api yaitu
laki-laki dan kedua perempuan itu
pun supaya jangan ada kejahatan di
antaramu.
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15Dan jikalau seorang laki-laki telah
bersetubuh dengan binatang niscaya ia
akan dibunuh hukumnya dan binatang
itu pun hendaklah kamu bunuh juga.
16Maka jikalau seorang perempuan
telah menghampiri barang binatang
supaya bersetubuh dengan dia hendaklah
engkau membunuh perempuan itu dan
binatang itu pun sertanya niscaya
keduanya akan dibunuh maka darahnya
tertanggunglah atas dirinya sendiri.
17Maka jikalau seorang laki-laki telah
mengambil saudaranya perempuan
yaitu anak bapanya atau anak ibunya
sehingga dilihatnya kemaluannya dan
perempuan itu pun melihat kemaluan
laki-laki itu yaitu perkara yang keji
maka keduanya akan dibinasakan di
hadapan mata segala orang kaumnya
maka ia telah memberi malu kepada
saudaranya perempuan maka hendaklah
ia menanggung kesalahannya itu.
18Maka jikalau seorang laki-laki telah
bersetubuh dengan seorang perempuan
yang datang bulan serta memberi
malu akan dia maka lelehan darahnya
telah ditelanjangi oleh laki-laki itu dan
perempuan itu pun telah membuka
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lelehan darahnya maka keduanya akan
dihilangkan dari antara kaumnya.
19Maka janganlah engkau memberi
malu akan saudara ibumu atau akan
saudara bapamu karena demikianlah
ia telah memberi malu akan daging
darahnya maka hendaklah keduanya
menanggung kesalahannya itu.
20Maka jikalau orang laki-laki
telah bersetubuh dengan istri bapa
saudaranya yaitu telah memberi malu
akan bapa saudaranya maka keduanya
akan menanggung dosanya itu maka
keduanya akan mati pupus.
21Maka jikalau seorang laki-laki telah
mengambil istri saudaranya yaitu najis
adanya maka ia telah memberi malu
kepada saudaranya maka keduanya
akan jadi pupus.
22Sebab itu hendaklah kamu
memeliharakan segala hukum-Ku dan
segala firman-Ku serta melakukan dia
supaya jangan kamu pun dimuntahkan
oleh tanah tempat yang Aku bawa kamu
kesana supaya kamu duduk di dalamnya.
23Maka janganlah kamu menurut adat
bangsa-bangsa yang akan Kuhalaukan
dari hadapanmu karena segala perkara
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itu telah diperbuatnya maka itulah
sebabnya Aku telah membenci akan dia.
24Tetapi demikianlah firman-Ku
kepadamu: Bahwa kamu akan
mempusakai tanah orang-orang itu
maka Aku hendak mengaruniakan dia
kepadamu akan milik-Ku yaitu suatu
tanah yang berkelimpahan susu dan air
madu; bahwa Akulah Tuhanmu Allah
yang telah mengasingkan kamu dari
pada segala bangsa.
25Sebab itu hendaklah kamu
membedakan antara binatang yang suci
dan yang najis dan antara burung yang
najis dan yang suci maka janganlah
kamu mencemarkan dirimu dengan
binatang yang berkaki empat atau
dengan burung atau dengan barang
sesuatu yang melata di bumi yang telah
Kuasingkan bagimu menjadi najis.
26Maka hendaklah kamu menjadi kudus
bagi-Ku karena aku ini Allah kudus
adanya maka Aku telah mengasingkan
kamu dari pada segala kaum supaya
kamu menjadi milik-Ku.
27Maka barang seorang laki-laki atau
perempuan yang berhantu atau yang
menurut hikmat niscaya ia akan dibunuh
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hukumnya hendaklah dirajam orang
akan dia dengan batu maka darahnya
tertanggunglah atas dirinya sendiri."

21
1Maka firman Allah kepada Musa:
"Katakanlah olehmu kepada

imam, anak-anak Harun itu, demikian:
Janganlah seorangpun menajiskan
dirinya dari karena orang mati di antara
kaumnya.
2Melainkan dari karena daging
darahnya yang dekat dengan dia yaitu
dari karena ibunya atau bapanya
atau anaknya laki-laki atau anaknya
perempuan atau saudaranya laki-laki.
3Atau dari karena dari saudaranya
perempuan yang lagi dara yang dekat
dengan dia dan yang belum bersuami
dari karena dia pun boleh ia menajiskan
dirinya.
4Maka janganlah ia menajiskan dirinya
pada hal ia menjadi kepala di antara
kaumnya sehingga menghinakan dirinya.
5Maka janganlah orang-orang itu
menggandulkan kepalanya atau
mengendam janggutnya atau menoreh
tubuhnya.
6Maka hendaklah orang-orang itu
menjadi kudus bagi Tuhannya dan
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jangan menghinakan nama Tuhannya
karena segala persembahan yang
dinyalakan bagi Allah dan Roti Tuhannya
itu ialah yang mempersembahkan dia
sebab itu hendaklah orang-orang itu
menjadi kudus.
7Maka janganlah orang-orang itu
beristrikan perempuan sundal atau
perempuan yang najis maka jangan pula
orang-orang itu beristrikan perempuan
yang sudah diceraikan oleh suaminya
karena imam itu kudus bagi Tuhannya.
8Sebab itu hendaklah engkau
menguduskan dia karena Roti Tuhanmu
itu ialah yang mempersembahkan dia
hendaklah ia menjadi kudus bagimu
karena Aku Allah yang menguduskan
kamu itu kudus adanya.
9Adapun anak perempuan barang
seorang imam jikalau dihinakannya
akan dirinya dan menjadi sundal maka
bapanya pun dihinakannya hendaklah ia
dibakar dengan api.
10Maka barangsiapa yang menjadi
imam besar di antara segala saudaranya
dan yang dicurahkan minyak lantikan
itu ke kepalanya dan yang telah dilantik
akan memakai segala pakaian itu
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janganlah ia menguraikan rambutnya
atau mengoyakkan pakaiannya sendiri.
11Maka janganlah ia menghampiri
sesuatu mayat atau menajiskan dirinya
dari karena bapanya atau dari karena
ibunya.
12Maka janganlah ia keluar dari
dalam tempat kudus dan jangan ia
menghinakan tempat kudus Tuhannya
karena kekudusan minyak lantikan
Tuhannya itu adalah di atasnya; bahwa
Akulah Allah.
13Maka hendaklah ia beristrikan
seorang anak dara.
14Maka janganlah diambilnya seorang
perempuan janda atau yang sudah
bercerai atau perempuan najis atau
perempuan sundal melainkan seorang
anak dara dari antara kaumnya sendiri
itu hendaklah diambilnya akan istrinya.
15Maka janganlah ia menajiskan
keturunannya di antara kaumnya karena
Akulah Allah yang menguduskan dia."
16Maka firman Allah kepada Musa
demikian:
17 "Katakanlah kepada Harun:
Bahwa barangsiapapun baik dara
segala benihmu turun-temurun yang
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bercacat janganlah ia datang hendak
mempersembahkan Roti Tuhannya.
18Karena barangsiapapun baik yang
ada bercacat janganlah ia hampir baik
orang buta atau timpang atau rampung
hidungnya atau barang sesuatu jompo
dari pada adat,
19atau orang yang patah kakinya atau
patah tangannya
20atau bungkuk atau kerdil atau mata
bolor atau kudis atau berkeluping atau
pelirnya rusak.
21Maka dari pada segala benih
imam Harun itu jangan seorang
pun yang bercacat datang hendak
mempersembahkan segala persembahan
yang dinyalakan bagi Allah yaitu
bercacat janganlah ia hampir hendak
mempersembahkan Roti Tuhannya.
22Maka biarlah dimakannya Roti
Tuhannya itu yang terlebih kudus pun
baik dan yang kudus pun baik,
23melainkan janganlah ia masuk ke
balik tirai atau menghampiri tempat
kurban karena ia bercacat supaya segala
tempat-Ku yang kudus itu janganlah
dinajiskannya karena Akulah Allah yang
menguduskan dia."
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24Maka demikianlah dikatakan oleh
Musa kepada Harun dan kepada
anak-anaknya dan kepada segala bani
Israel.

22
1Maka firman Allah kepada Musa
demikian:

2 "Katakanlah olehmu kepada Harun
dan kepada anak-anaknya supaya
sekaliannya mengasingkan dirinya dari
pada segala perkara bani Israel yang
kudus yang dikuduskannya bagi-Ku dan
supaya nama-Ku yang kudus itu jangan
dinajiskannya; bahwa Akulah Allah.
3Maka katakanlah kepadanya:
Bahwa barangsiapapun baik dari pada
segala benihmu turun-temurun yang
menghampiri segala perkara yang kudus
yang dikuduskan bagi Allah oleh bani
Israel itu yaitu tatkala ia lagi najis
maka orang itu akan dihilangkan dari
hadapan-Ku; bahwa Akulah Allah.
4Maka barangsiapapun baik dari pada
bani Harun yang berkusta atau berbeser
maka janganlah dimakannya barang
yang kudus sehingga ia telah suci pula.
Maka barangsiapa yang telah menyentuh
barang sesuatu yang dinajiskan oleh
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mayat atau seorang yang telah tumpah
maninya
5atau barangsiapa yang menyentuh
barang sesuatu binatang yang melata
yang dapat menajiskan dia barang
sebagai najis itu.
6Maka orang yang menyentuh yang
demikian itu akan menjadi najis sehingga
masuk matahari maka janganlah ia
makan dari pada barang yang kudus
jikalau sebelum dibasuhnya dirinya
dengan air.
7Setelah sudah masuk matahari
barulah ia menjadi suci maka kemudian
bolehlah ia makan dari pada barang yang
kudus karena yaitulah makanannya.
8Adapun bangkai atau binatang yang
dicekik oleh binatang buas janganlah
dimakannya sehingga menajiskan
dirinya dengan dia; bahwa Akulah Allah.
9Sebab itu hendaklah pesanan-Ku
itu dipeliharakannya supaya jangan ia
menanggung dosa karena yang demikian
lalu mati dalam hal itu jika sekiranya
dihinakannya pesanan itu; bahwa Akulah
Allah yang menguduskan dia.
10Maka barang yang kudus itu
janganlah dimakan oleh orang keluaran
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maka orang yang menumpang pada
imam itu atau orang upahannya
janganlah ia makan dari pada barang
yang kudus itu.
11Tetapi jikalau orang yang sudah dibeli
oleh imam dengan uangnya maka ialah
akan makan dari padanya dan segala
orang yang diperanakkan di dalam
rumahnya itu pun boleh makan dari pada
makanan imam itu.
12Maka jikalau anak perempuan
imam itu sudah bersuamikan orang
keluaran janganlah dimakannya dari
pada persembahan jolangan yang kudus
itu.
13Tetapi jikalau anak perempuan imam
itu bujangan atau bercerai dengan tiada
beranak lalu kembali ke rumah bapanya
seperti pada masa mudanya maka
bolehlah ia memakan dari pada makanan
bapanya tetapi janganlah dimakan akan
dia oleh barang seorang keluaran.
14Maka jikalau seseorang telah
memakan dari pada barang yang
kudus itu bukan dengan sengaja maka
hendaklah ia menambahi kepadanya lagi
seperlima banyaknya lalu menyerahkan
barang yang kudus itu kepada imam.
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15Maka janganlah orang-orang itu
menajiskan segala perkara bani Israel
yang kudus yang dipersembahkannya
kepada Allah itu.
16Sehingga ditanggungkan atasnya
kejahatan yang mendatangkan
kesalahan tatkala dimakannya barang
yang kudus itu karena Akulah Allah yang
menguduskan dia."
17Maka firman Allah kepada Musa
demikian:
18 "Katakanlah kepada Harun dan
kepada anak-anaknya dan kepada
segala bani Israel demikian: Bahwa
barangsiapapun baik dari pada isi
rumah Israel atau dari pada orang yang
menumpang di antara orang Israel
yang membawa persembahannya yaitu
barang sesuatu niatnya atau barang
persembahan yang dipersembahkannya
dengan ridho hatinya kepada Allah akan
kurban bakaran.
19Supaya kamu diperkenankan dalam
hal itu hendaklah kamu persembahkan
jantan yang tiada bercacat dari pada
lembu atau dari pada domba atau dari
pada kambing.
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20Tetapi barang sesuatu yang bercacat
itu janganlah kamu persembahkan dia
karena yang demikian itu tiada akan
diperkenankan bagimu.
21Maka barangsiapa yang
mempersembahkan kepada Allah
beberapa kurban perdamaian supaya
membayar niat atau akan persembahan
dengan ridho hatinya baik lembu
atau kambing maka hendaklah yaitu
sempurna supaya menjadi berkenan
kepada-Ku maka janganlah yaitu
bercacat.
22Adapun binatang yang buta atau
luka atau kudung atau sakit atau kudis
atau berkeluping maka janganlah kamu
mempersembahkan yang demikian
kepada Allah dan jangan kamu
menjadikan dia suatu kurban yang
dinyalakan di atas tempat kurban itu
bagi Allah.
23Maka lembu pun baik atau anak
domba pun baik yang ada padanya
barang sesuatu yang lempu atau
kurang dari pada adat boleh juga
kamu mempersembahkan dia akan
persembahan dengan ridho hatimu
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tetapi akan membayar niatmu tiada
yaitu diperkenankan.
24Maka binatang yang ditindih
buah pelirnya atau dipecahkan atau
dikoyak atau dikerat janganlah kamu
persembahkan dia kepada Allah dan lagi
janganlah kamu berbuat demikian dalam
tanahmu.
25Maka dari pada tangan orang bangsa
asing jangan kamu persembahkan
makanan Tuhanmu dari pada yang
demikian karena kerusakkannya ada di
dalamnya maka yaitu bercacat maka
yaitu tiada akan diperkenankan bagimu."
26Maka firman Allah kepada Musa
demikian:
27 "Apabila seekor lembu atau domba
atau kambing itu baru jadi maka
hendaklah yaitu tinggal serta dengan
ibunya tujuh hari lamanya tetapi mulai
dari pada hari yang kedelapan bolehlah
yaitu diperkenankan akan menjadi
kurban yang dinyalakan bagi Allah.
28Adapun ibu lembu atau ibu domba itu
jangan kamu sembelih dengan anaknya
sekali pada sehari juga.
29Dan apabila kamu persembahkan
suatu kurban syukur kepada Allah maka
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hendaklah kamu mempersembahkan dia
dengan peri kamu diperkenankan.
30Maka pada sehari itu juga hendaklah
yaitu dimakan jangan kamu tinggalkan
sisanya sampai pagi hari; bahwa Akulah
Allah.
31Sebab itu hendaklah kamu
memeliharakan segala firman-Ku serta
melakukan dia; bahwa Akulah Allah.
32Maka janganlah kamu menajiskan
nama-Ku yang kudus itu melainkan tak
dapat tiada Aku dikuduskan di antara
segala bani Israel.
33Bahwa Akulah Allah yang
menguduskan kamu yang telah
membawa kamu keluar dari tanah Mesir
supaya Akulah Tuhanmu; bahwa Akulah
Allah."

23
1Maka firman Allah kepada Musa:
2 "Katakanlah kepada bani Israel

demikian ini: Adapun segala hari raya
Allah yang akan kamu serukan menjadi
perhimpunan yang kudus maka sekalian
itulah hari raya-Ku.
3Maka enam hari lamanya hendaklah
orang bekerja tetapi pada hari yang
ketujuh akan jadi suatu sabat yaitu suatu
perhentian dan suatu perhimpunan yang
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kudus janganlah kamu perbuat barang
sesuatu pekerjaan itulah suatu sabat
bagi Allah dalam tempat kedudukanmu.
4Maka inilah segala hari raya Allah yaitu
beberapa perhimpunan yang kudus yang
hendak kamu serukan pada masanya
yang tertentu.
5Maka pada bulan yang pertama pada
empat belas hari bulan itu dan pada
petang hari yaitulah Paskah Allah.
6Maka pada lima belas hari bulan itu
yaitu hari raya roti yang tiada beragi bagi
Allah maka hendaklah kamu makan roti
yang tiada beragi itu tujuh hari lamanya.
7Maka pada hari yang pertama
itu hendaklah ada bagimu suatu
perhimpunan yang kudus janganlah
kamu perbuat barang sesuatu pekerjaan.
8Tetapi hendaklah kamu
mempersembahkan kurban yang
dinyalakan bagi Allah tujuh hari lamanya
maka pada hari yang ketujuh akan
jadi suatu perhimpunan yang kudus
janganlah kamu perbuat barang sesuatu
pekerjaan."
9Maka firman Allah kepada Musa:
10 "Katakanlah kepada bani Israel itu
demikian: Apabila kamu telah sampai
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ke tanah yang hendak Kukaruniakan
kepadamu serta kamu menuai
penuaiannya maka hendaklah gemalan
buah bungaran penuaian itu kamu bawa
kepada imam.
11Dan hendaklah digoncangkannya
gemalan itu di hadapan hadirat Allah
supaya yaitu diperkenankan karena
kamu maka pada esoknya kemudian
dari pada hari perhentian itu hendaklah
digoncangkan akan dia oleh imam.
12Adapun pada hari kamu
menggoncangkan gemalan itu hendaklah
kamu mempersembahkan pula seekor
anak domba yang setahun umurnya dan
yang tiada bercacat atau kurban bakaran
bagi Allah.
13Dan lagi persembahan makanannya
itu dua perpuluh bagian tepung
halus bercampur minyak yaitu suatu
persembahan yang dinyalakan bagi
Allah akan suatu bau yang harum dan
persembahan minumannya dari pada air
anggur seperempat hin banyaknya.
14Maka janganlah kamu makan roti
atau emping atau tangkai gandum hijau
sampai kepada hari itu juga sehingga
kamu telah membawa persembahan
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kepada Tuhanmu itu maka inilah
suatu hukum yang kekal bagimu
turun-temurun dalam segala tempat
kedudukkanmu.
15Maka hendaklah kamu hitung bagimu
dari pada esoknya kemudian dari pada
hari perhentian yaitu dari pada hari
kamu mempersembahkan gemalan
persembahan goncangan itu maka akan
jadi genap tujuh hari perhentian.
16Yaitu sehingga esoknya kemudian
dari pada hari perhentian yang ketujuh
kelak kamu hitung lima puluh hari maka
hendaklah kamu mempersembahkan
kepada Tuhan suatu persembahan
makanan yang baru.
17Maka dari dalam tempat segala
kedudukkanmu hendaklah kamu
membawa keluar dua biji roti goncangan
dari pada dua perpuluh bagian maka
hendaklah roti itu dari pada tepung halus
dibakar dengan ragi akan menjadi roti
bungaran bagi Allah.
18Dan serta dengan roti itu hendaklah
engkau mempersembahkan pula tujuh
ekor anak domba yang setahun umurnya
yang tiada bercacat dan lembu muda
seekor dan domba jantan dua ekor
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yaitulah suatu kurban bakaran bagi Allah
serta dengan persembahan makanan
dan persembahan minumannya yaitu
suatu persembahan yang dinyalakan
akan suatu bau yang harum bagi Allah.
19Maka hendaklah kamu
mempersembahkan seekor kambing
jantan akan kurban karena dosa dan
anak domba jantan yang setahun
umurnya dua ekor akan kurban
perdamaian.
20Maka hendaklah imam itu
menggoncangkan dia serta dengan
roti bungaran itu akan persembahan
goncangan di hadapan hadirat Allah
serta dengan anak domba yang dua ekor
itu maka yaitulah kudus bagi Allah akan
bagian imam.
21Maka pada hari itu juga hendaklah
kamu menyerukan hal itu maka akan
jadi bagimu suatu perhimpunan yang
kudus janganlah kamu perbuat barang
sesuatu pekerjaan maka inilah suatu
hukum yang kekal dalam segala tempat
kedudukkanmu turun-temurun.
22Maka apabila kamu menuai penuaian
tanahmu janganlah kamu habiskan
menuai segala ujung ladangmu dan
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jangan kamu memungut segala cading
penuaianmu itu hendaklah kamu
meninggalkan dia bagi orang miskin dan
orang dagang; bahwa Akulah Tuhanmu
Allah."
23Maka firman Allah kepada Musa:
24 "Katakanlah kepada bani Israel
demikian: Bahwa dalam bulan yang
ketujuh pada sehari bulan itu hendaklah
menjadi suatu perhentian bagimu suatu
bunyi nafiri akan peringatan dan suatu
perhimpunan yang kudus.
25Maka janganlah kamu perbuat
barang sesuatu pekerjaan maka
hendaklah kamu mempersembahkan
suatu persembahan yang dinyalakan
bagi Allah."
26Maka firman Allah kepada Musa
demikian:
27 "Tetapi pada sepuluh hari bulan dalam
bulan tujuh itu itulah hari perdamaian
yaitu akan menjadi bagimu suatu
perhimpunan yang kudus dan hendaklah
kamu merendahkan dirimu maka
hendaklah kamu mempersembahkan
suatu persembahan yang dinyalakan
bagi Allah.
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28Maka pada hari itu juga janganlah
kamu perbuat barang sesuatu pekerjaan
karena yaitulah hari perdamaian supaya
mengadakan perdamaian karena kamu
di hadapan hadirat Allah.
29Karena barang siapapun baik yang
tiada merendahkan dirinya pada hari
itu ialah akan dihilangkan dari antara
kaumnya.
30Maka barangsiapapun baik yang
membuat barang sesuatu pekerjaan pada
hari itu maka Aku akan membinasakan
orang itu dari antara kaumnya.
31 Janganlah kamu perbuat barang
sesuatu pekerjaan maka inilah suatu
hukum yang kekal dalam segala tempat
kedudukkanmu turun-temurun.
32Maka yaitu akan menjadi bagimu
suatu sabat perhentian dan hendaklah
kamu merendahkan dirimu maka pada
sembilan hari bulan itu pada petang
hari yaitu dari petang itu sehingga
petang esoknya hendaklah kamu
memeliharakan hari perhentian itu."
33Maka firman Allah kepada Musa:
34 "Katakanlah kepada bani Israel
demikian: Bahwa pada lima belas hari
bulan dalam bulan yang ketujuh ini
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yaitulah hari raya pondok bagi Allah
tujuh hari lamanya.
35Maka pada hari yang pertama akan
jadi suatu perhimpunan yang kudus
janganlah kamu perbuat barang sesuatu
pekerjaan.
36Maka tujuh hari lamanya hendaklah
kamu mempersembahkan suatu
persembahan yang dinyalakan bagi
Allah maka pada hari yang kedelapan
akan jadi bagimu suatu perhimpunan
yang kudus dan hendaklah kamu
mempersembahkan suatu persembahan
yang dinyalakan bagi Allah maka
yaitulah suatu perhimpunan yang besar
janganlah kamu perbuat barang sesuatu
pekerjaan.
37Maka demikianlah segala hari raya
Allah yang hendak kamu serukan
akan menjadi perhimpunan yang kudus
supaya mempersembahkan suatu kurban
yang dinyalakan bagi Allah yaitu kurban
bakaran dan persembahan makanan
suatu kurban dan persembahan
minuman masing-masing pada harinya.
38Yaitu lain dari pada segala hari
perhentian Allah itu dan lain dari pada
segala persembahan dan lain dari pada
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segala niatmu dan lain dari pada segala
persembahan dengan ridho hatimu yang
kamu persembahkan kepada Allah.
39Tetapi pada lima belas hari bulan
dalam bulan yang ketujuh itu setelah
sudah kamu mengumpulkan segala
hasil tanahmu hendaklah kamu
memeliharakan hari raya Allah itu tujuh
hari lamanya maka pada hari yang
pertama hendaklah menjadi suatu
hari perhentian dan pada hari yang
kedelapan hendaklah menjadi suatu hari
perhentian.
40Maka pada hari yang pertama
itu hendaklah kamu mengambil bagi
dirimu buah-buah dari pada pokok
yang baik-baik dan pelepah kurma dan
carang-carang pohon kayu yang rindang
dan dalu-dalu yang di tepi sungai
maka hendaklah kamu bersuka-suka di
hadapan hadirat Tuhamu Allah tujuh hari
lamanya.
41Maka hendaklah kamu
memeliharakan hari itu akan menjadi
hari raya bagi Allah tujuh hari lamanya
dalam setahun yaitulah suatu hukum
yang kekal dalam segala keturunanmu
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maka hendaklah kamu memeliharakan
dia dalam bulan yang ketujuh.
42Maka tujuh hari lamnya hendaklah
kamu duduk dalam pondok maka segala
orang anak negri Israel itu hendaklah
duduk dalam pondok.
43Supaya diketahui oleh segala
keturunanmu bahwa Aku telah memberi
bani Israel itu duduk dalam pondok
tatkala Aku membawa dia keluar dari
tanah Mesir; bahwa Akulah Tuhanmu
Allah.
44Maka segala hari raya Allah itu
dinyatakan oleh Musa kepada bani
Israel."

24
1Maka firman Allah kepada Musa
demikian:

2 "Suruhlah bani Israel itu membawa
padamu minyak zaitun yang bersih
ditumbuk akan seduh itu supaya pelita
itu dipasang selalu.
3Maka hendaklah yaitu senantiasa
ditawarkan oleh Harun di luar tirai
kesaksian itu dalam kemah perhimpunan
dari petang sampai pagi hari di hadapan
hadirat Allah maka inilah suatu hukum
yang kekal dalam segala keturunanmu.
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4Maka hendaklah pelita itu senantiasa
ditawarkannya di atas kaki pelita yang
suci itu di hadapan hadirat Allah."
5 "Maka hendaklah engkau mengambil
tepung halus dan bakar afam dua belas
biji dari tepung itu maka tiap-tiap sebiji
afam itu dari pada dua perpuluh bagian.
6Maka hendaklah engkau membubuh
dia dua baris enam biji sebaris di atas
meja yang suci itu di hadapan hadirat
Allah.
7Dan di atas tiap-tiap baris itu
hendaklah engkau bubuh kemenyan
yang bersih supaya menjadi suatu
peringatan akan roti itu yaitu suatu
persembahan yang dinyatakan bagi
Allah.
8Maka pada sebilang hari perhentian
itu hendaklah diaturkannya akan dia
senantiasa di hadapan hadirat Allah yaitu
dari karena bani Israel suatu perjanjian
yang kekal.
9Maka yaitu menjadi bagian Harun
dan anak-anaknya maka hendaklah
sekaliannya memakan dia dalam tempat
yang kudus karena yaitu terlebih kudus
baginya dari pada segala persembahan
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yang dinyalakan bagi Allah dengan
hukum yang kekal."
10 "Alkisah maka adalah seorang datang
di antara bani Israel yaitu anak seorang
perempuan dari pada bani Israel dan
bapanya orang Mesir maka orang itu
berbantah-bantah dengan seseorang
Israel dalam tempat segala kemah itu.
11Maka oleh orang yang ibunya dari
pada bani Israel itu dihujatkannya akan
nama Allah serta berkutuk lalu dibawa
oranglah akan dia kepada Musa. Maka
nama ibunya itu Selomit binti Dibri dari
pada suku Dan.
12Maka dimasukkan orang akan dia
dalam penjara supaya hal itu dinyatakan
kepada orang-orang itu dengan firman
Allah.
13Maka firman Allah kepada Musa
demikian:
14Bawalah orang yang telah berkutuk
itu ke luar tempat segala kemah
hendaklah segala orang yang telah
mendengarnya itu menghantarkan
tangannya pada kepala orang itu dan
hendaklah segenap perhimpunan itu
merajam akan dia.
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15Maka katakanlah olehmu kepada
segala bani Israel demikian: Adapun
barangsiapa yang mengutuki Tuhannya
yaitu akan menanggung dosanya.
16Dan orang yang menghujat nama
Allah niscaya ia akan dibunuh hukumnya
maka hendaklah segenap perhimpunan
merajam akan dia maka orang dagang
pun baik dan anak negri pun baik jikalau
dihujatkannya nama Allah itu niscaya ia
akan dibunuh hukumnya.
17Dan orang yang memalu barang
seorang sampai mati niscaya ia akan
dibunuh hukumnya.
18Dan orang yang memalu binatang
sampai mati hendaklah digantinya nyawa
ganti nyawa.
19Maka jikalau barang seorang telah
merusakkan tubuh sesamanya manusia
maka sekedar perbuatannya itu demikian
juga hendaklah di perbuat akan dia pula.
20Luka akan diganti luka dan
mata ganti mata dan gigi ganti gigi
sekedar cacat yang didatangkannya
pada seseorang demikian juga akan
dibalaskan kepadanya.
21Adapun orang yang membunuh
binatang yaitu akan mengganti dia dan
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orang yang membunuh manusia yaitu
akan dibunuh hukumnya.
22Hendaklah ada padamu satu hukum
bagi orang dagang pun baik dan bagi
anak negri pun baik karena Akulah
Tuhanmu Allah."
23Demikianlah dikatakan oleh Musa
kepada bani Israel lalu dibawanya ke luar
tempat kemah itu akan orang yang telah
berkutuk itu lalu dirajam oranglah akan
dia dengan batu. Maka diperbuatlah oleh
bani Israel seperti firman Allah kepada
Musa itu.

25
1Maka firman Allah kepada Musa
di atas gunung Torsina:

2 "Katakanlah kepada segala bani Israel
demikian ini: Apabila kamu telah masuk
ke tanah yang hendak Kukaruniakan
kepadamu itu maka hendaklah tanah itu
memeliharakan suatu perhentian bagi
Allah.
3Maka enam tahun lamanya hendaklah
kamu tutuh segala pohon anggurmu
serta mengumpulkan hasilnya.
4Tetapi pada tahun yang ketujuh akan
jadi suatu sabat yaitu suatu perhentian
bagi tanah itu suatu sabat bagi Allah
maka janganlah kamu menanam
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di ladangmu atau menutuh pohon
anggurmu.
5Dan mana yang tumbuh sendirinya
dari pada penuaianmu itu janganlah
kamu tuai dan buah segala pohon
anggurmu yang tiada ditutuh itu
janganlah kamu petik maka yaitu akan
jadi suatu tahun perhentian pada tanah
itu.
6Maka hasil tanah pada sabat itu
akan menjadi makanan bagi kamu
yaitu bagi engkau dan bagi hambamu
laki-laki dan perempuan dan bagi orang
upahanmu dan bagi orang dagang yang
menumpang dalam rumahmu.
7Dan bagi binatangmu yang jinak dan
bagi segala binatang lain yang ada di
tanahmu itu maka segala hasil itu akan
menjadi makanannya.
8Maka hendaklah engkau menghitung
bagi dirimu tujuh tahun perhentian
yaitu tujuh kali tujuh tahun maka akan
jadi padamu suatu masa tujuh tahun
perhentian lawannya yaitu empat puluh
sembilan tahun.
9Setelah itu dalam bulan yang ketujuh
dan pada sepuluh hari bulan hendaklah
engkau bunyikan nafiri yang nyaring
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bunyinya yaitu pada hari perdamaian
hendaklah kamu bunyikan nafiri itu pada
seluruh tanahmu.
10Maka hendaklah kamu kuduskan
tahun yang kelima puluh itu serta
menyerukan kebebasan pada seluruh
tanah itu bagi segala orang isinya maka
yaitu akan menjadi bagimu suatu tahun
Yobel maka hendaklah masing-masing
kamu kembali kepada milikmu dan
masing-masing kamu kembali kepada isi
rumahmu.
11Adapun tahun yang kelima puluh itu
akan menjadi bagimu suatu tahun Yobel
janganlah kamu menanam dan jangan
menuai nama-nama yang tumbuh
sendirinya pada tahun itu dan jangan
kamu memetik segala buah pohong
anggur yang tiada ditutuh pada tahun
itu.
12Karena yaitulah tahun Yobel
hendaklah yaitu menjadi kudus bagimu
maka hendaklah kamu memakan hasil
tahun itu dari ladangmu.
13Maka pada tahun Yobel itu hendaklah
kamu kembali masing-masing kepada
milikmu.
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14Dan jikalau kamu menjual barang
sesuatu kepada sesamamu manusia
atau jikalau kamu membeli dari pada
tangan sesamamu manusia janganlah
kamu menipu seorang akan seorang.
15Sekadar bilangan tahun kemudian
dari pada tahun Yobel itu hendaklah
kamu membeli dari pada sesamamu
manusia dan hendaklah kepadamu
sekedar bilangan segala tahun hasilnya.
16Maka sekedar banyak tahun
hendaklah kamu menambahi harganya
dan sekedar kurang tahun itu hendaklah
kamu mengurangkan harganya karena
hanya hasil seperti bilangan tahun itu
saja yang dijualkannya kepadamu.
17Maka janganlah kamu menipu
seorang akan seorang melainkan
hendaklah kamu takut akan Tuhanmu
karena Akulah Tuhanmu Allah.
18Sebab itu hendaklah kamu menurut
segala hukum-Ku serta memeliharakan
segala firman-Ku dan melakukan dia
maka kamu akan duduk di tanah itu
dengan sentosa.
19Maka tanah itu pun akan memberi
hasilnya dan kamu akan memakan dia
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sampai kenyang dan kamu akan duduk
dalamnya dengan sentosa.
20Maka jikalau kiranya kamu hendak
berkata: Apakah yang akan kami makan
pada tahun yang ketujuh itu bahwa tiada
kami akan menanam dan tiada pula
kami akan mengumpulkan hasil kami.
21Niscaya Aku akan menentukan
berkat-Ku atas kamu pada tahun
yang keenam itu maka tanah itu akan
mengeluarkan akan hasil yang cukup
akan tiga tahun.
22Maka pada tahun yang kedelapan
itu hendaklah kamu tanam serta kamu
makan dari pada hasil yang lama itu
sampai pada tahun yang kesembilan
maka kamu akan memakan yang lama
itu sehingga hasil yang baru itu sudah
dibawa masuk pula."
23Maka janganlah tanah itu dijual
dengan tiada berkeputusan karena tanah
itu Akulah yang empunya dia karena
kamu sekalian ini orang dagang dan
orang yang menumpang dengan Aku.
24Maka pada seluruh tanah milikmu itu
hendaklah kamu beri tanah itu ditebus.
25Maka jikalau saudaramu telah
menjadi miskin sehingga dijualnya
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separuh dari pada miliknya maka
hendaklah kaum kerabatnya yang dekat
dengan dia datang menebus tanah yang
dijual oleh saudaranya.
26Maka jikalau pada seseorang itu
tiada siapa akan menebus dia maka ia
sendiripun telah menjadi kaya sehingga
dapat ditebusnya.
27Maka hendaklah ia menghitung
berapa tahun lamnya miliknya itu
telah dijual lalu memulangkan lebihnya
kepada orang yang telah membeli dari
padanya setelah itu maka kembalilah ia
kepada miliknya.
28Tetapi jikalau orang itu tiada dapat
mengembalikan dia kepada dirinya maka
barang yang dijualnya itu hendaklah
tertinggal dalam tangan orang yang
membelinya sehingga pada tahun Yobel
maka pada tahun yobel itu keluarlah
ia maka kembalilah orang itu kepada
miliknya."
29 "Maka jikalau barang seorang telah
menjual rumah-rumah tempat tinggal
dalam suatu kota maka bolehlah yaitu
ditebusnya dalam setahun kemudian dari
pada yaitu dijual maka setahun tutup
bolehlah yaitu ditebus.
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30Tetapi jikalau rumah itu tiada
ditebus dalam setahun tutup itu maka
rumah yang di dalam kota itu akan
ditentukan dengan tiada berkeputusan
kepada orang yang telah membelinya
turun-temurun maka tiada yaitu keluar
pada tahun Yobel.
31Tetapi rumah-rumah di dalam
kampung yang tiada berguna kelilingnya
itu hendaklah dibilangkan sama dengan
segala ladang di tanah itu maka bolehlah
yaitu ditebus dan sekaliannya akan
keluar kepada tahun Yobel.
32Melainkan segala negri orang Lewi
dan rumah-rumah yang di negri miliknya
itu bolehlah ditebus oleh orang Lewi
barang bila pun baik.
33Maka jikalau ditebus oleh seorang
Lewi sekalipun milik rumah yang dijual
di dalam negri miliknya itu akan keluar
pada tahun Yobel karena segala rumah
dalam negri-negri orang Lewi itulah
miliknya di antara segala bani Israel.
34Tetapi segala padang yang keliling
dekat negrinya itu tiada boleh dijual
karena yaitu miliknya yang kekal."
35 "Maka jikalau saudaramu telah
menjadi miskin dan tangannya telah
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letih sertamu maka hendaklah engkau
menyokong akan dia maka hendaklah ia
tinggal sertamu seperti orang dagang
dan orang yang menumpang.
36Maka janganlah engkau mengambil
dari padanya bunga uang atau ganda
melainkan hendaklah engkau takut
akan Tuhanmu supaya saudaramu boleh
tinggal sertamu.
37Maka janganlah engkau memberi
kepadanya uangmu supaya makan bunga
dan makananmu pun jangan engkau beri
kepadanya supaya berganda.
38Bahwa Akulah Tuhanmu Allah yang
telah membawa kamu keluar dari tanah
Mesir hendak mengaruniakan kepadamu
tanah Kanaan itu supaya Aku menjadi
Tuhanmu.
39Maka jikalau saudaramu telah
menjadi miskin sertamu sehingga
dijualnya dirinya kepadamu janganlah
kamu menyuruh dia membuat pekerjaan
hamba.
40Melainkan hendaklah ia tinggal
sertamu seperti orang upahan atau
orang yang menumpang maka hendaklah
ia bekerja kepadamu sampai kepada
tahun Yobel.
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41Kemudian hendaklah ia keluar dari
padamu baik ia baik segala anaknya
pun sertanya lalu kembali kepada kaum
keluarganya maka pulanglah ia kelak
kepada milik nenek moyangnya.
42Karena sekaliannya itu menjadi
hamba-Ku yang telah bawa Aku keluar
dari tanah Mesir maka janganlah ia dijual
menjadi hamba.
43Maka janganlah engkau
memerintahkan dia dengan kekerasan
melainkan hendaklah engkau takut akan
Tuhanmu.
44Adapun akan segala hamba laki-laki
dan perempuan yang ada padamu
hendaklah kamu beli hamba laki-laki dan
perempuan itu dari pada segala bangsa
yang duduk keliling kamu.
45Dan lagi dari pada segala anak orang
dagang yang menumpang di antaramu
itupun bolehlah kamu beli dan dari pada
segala isi rumahnya yang ada sertamu
yang telah diperanakkannya dalam
tanahmu maka ialah akan menjadi
milik-Ku.
46Maka kamu akan menjadikan
dia suatu pusaka bagi anakmu
yang kemudian dari padamu supaya
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dipegangnya akan miliknya maka orang
itu bolehlah kamu ambil akan hambamu
sampai selama-lamanya tetapi akan
saudaramu bani Israel itu janganlah
kamu memerintahkan seorang akan
seorang dengan kekerasan.
47Maka jikalau seorang dagang atau
orang yang menumpang di antaramu
telah menjadi kaya dan saudaramu
yang sertanya itu telah menjadi
miskin sehingga menjualkan dirinya
kepada orang dagang atau orang yang
menumpang di antaramu atau pada
keturunan kaum keluarga orang dagang
itu
48 setelah sudah orang itu dijual boleh
juga ia ditebus maka bolehlah ia ditebus
oleh salah seorang dari pada segala
saudaranya.
49Maka bapa saudaranya pun baik
atau anak bapa saudaranya bolehlah
menebus dia atau barang seorang dari
pada kaum keluarganya yaitu kerabat
yang dekat dengan dia boleh menebus
dia atau jikalau ia sendiri telah menjadi
kaya maka bolehlah ia menebus dirinya.
50Maka hendaklah ia berkira-kira
dengan orang yang telah membeli dia
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dari pada tahun ia menjual dirinya
kepada orang itu sehingga tahun yobel
adapun harga jualnya itu sekedar
bilangan segala tahun itu maka
hendaklah ia serta dengan orang itu
sekedar bilangan tahun orang upahan.
51Maka jikalau tinggal lagi banyak
tahun maka sekadar bilangan tahun
itu hendaklah dikembalikannya harga
tebusannya dari pada uang pembelinya
itu.
52Dan jikalau tinggal lagi sedikit tahun
saja sehingga tahun Yobel itu maka
hendaklah ia berkira-kira dengan orang
itu maka sekadar bilangan tahun itu
hendaklah dikembalikannya harga
tebusan itu.
53Adapun halnya serta dengan orang
itu seperti orang upahan yang diupah
setahun datang kepada setahun maka
janganlah ia diperintahkan dengan
kekerasan di hadapan matamu.
54Maka jikalau tiada ia ditebus dengan
peri yang demikian maka hendaklah ia
keluar pada tahun Yobel baik ia baik
anaknya pun sertanya.
55Karena pada Akulah bani Israel itu
menjadi hamba maka ialah hamba-
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hamba-Ku yang telah Aku bawa keluar
dari tanah Mesir; bahwa Akulah Tuhanmu
Allah."

26
1 "Maka janganlah kamu membuat
barang berhala dan janganlah

kamu mendirikan bagi dirimu sesuatu
patung atau siang dan janganlah kamu
menaruh sesuatu batu yang terukir
di tanahmu sehingga kamu sujud
kepadanya karena Akulah Tuhanmu
Allah.
2Maka hendaklah kamu memeliharakan
segala hari perhentianku serta
menghormati tempat-Ku yang kudus itu
bahwa Akulah Allah.
3Maka jikalau kamu menurut jalan
segala firman-Ku serta memeliharakan
segala hukum-Ku dan melakukan dia
4niscaya aku akan menurunkan hujan
bagimu pada musimnya dan tanah itu
akan memberi hasilnya dan segala pokok
yang di ladang akan mengeluarkan
buahnya.
5Maka musim mengerik gandum itu
akan sampai kepada musim memetik
buah anggur dan musim memetik buah
anggur itu akan sampai kepada musim
menabur maka kamu akan memakan
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rezekimu sampai kenyang serta duduk
di tanahmu dengan selamat.
6Maka Aku akan memberi sejahtera
dalam tanah itu sehingga kamu akan
berbaring dan seorangpun tiada akan
memberi kamu takut dan Aku akan
mengundurkan segala binatang yang
buas dari pada tanah itu dan padang pun
tiada anak melalui tanahmu.
7Maka kamu akan menghambat segala
musuhmu dan sekaliannya akan rebah di
hadapanmu dimakan pedang.
8Maka lima orang dari padamu akan
menghambat seratus orang dan seratus
orang dari padamu akan menghambat
selaksa orang dan segala musuhmu akan
rebah di hadapanmu dimakan pedang.
9Maka Aku akan menilik kepadamu
serta membiarkan kamu dan Aku akan
meneguhkan perjanjian-Ku dengan
kamu.
10Maka kamu akan memakan hasil
lama yang sudah disimpan lama dan
kamu akan mengeluarkan yang lama itu
dari sebab yang baru.
11Maka aku akan mendirikan kemah-Ku
di antara kamu dan hati-Ku tiada akan
membenci kamu.



Imamat 26.12–17 157
12Maka Aku akan berjalan-jalan di
antara kamu serta menjadi Tuhanmu
dan kamu akan menjadi kaum-Ku.
13Bahwa Akulah Tuhanmu Allah yang
telah membawa kamu keluar dari tanah
Mesir supaya jangan lagi kamu menjadi
hambanya maka aku telah mematahkan
kayu kukmu serta memberi kamu
berjalan tegak."
14 "Tetapi jikalau kami tiada mau
mendengar akan daku dan tiada mau
melakukan segala hukum ini
15dan jikalau kamu menolakkan segala
firman-Ku dan jikalau hatimu membenci
segala perintah-Ku sehingga kamu
tiada mau melakukan segala hukum-Ku
melainkan mengingkarkan perjanjian-Ku
16maka Aku pun akan melakukan
demikian ini kepadamu yaitu Aku
akan menentukan kepadamu dahsyat
yaitu batuk kering dan demam keras
yang memadamkan cahaya mata serta
meletihkan nyawa orang maka kamu
akan menabur benihmu dengan percuma
karena segala musuhmu akan memakan
dia.
17Maka aku akan memukul kamu
dan kamu akan dikalahkan oleh segala
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musuhmu maka orang yang membenci
kamu akan memerintahkan kamu dan
kamu akan lari sedang seorangpun tiada
mengejar kamu.
18Maka jikalau kamu tiada mendengar
akan Daku dengan sebab segala perkara
ini niscaya Aku akan menyaksikan kamu
tujuh kali ganda sebab segala dosamu.
19Maka Aku akan membinasakan
kuasamu yang sombong itu dan Aku
akan menjadikan langitmu seperti besi
dan bumimu seperti tembaga.
20Maka kekuatanmu akan hilang
percuma karena tanahmu tiada akan
memberi hasilnya dan segala pokok
di tanah itu tiada akan mengeluarkan
buahnya.
21Maka jikalau kamu mendurhaka
kepada-Ku dan tiada mau dengar akan
daku niscaya Aku akan mendatangkan
ke atasmu bala yang tujuh kali ganda
banyaknya sekadar segala dosamu itu.
22Maka Aku akan menyuruhkan di
antaramu beberapa binatang yang buas
yang akan memupuskan kamu serta
membinasakan segala binatangmu serta
mengurangkan bilanganmu maka segala
jalanmu akan menjadi sunyi.
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23Maka jikalau kamu tiada mau
Kuajar dengan sebab segala perkara itu
melainkan mendurhaka kepada-Ku
24niscaya Akupun akan melawan kamu
maka Aku ini juga akan memalu kamu
tujuh kali sebab segala dosamu.
25Maka Aku akan mendatangkan
ke atasmu suatu pedang yang akan
menuntut bila sebab perjanjian itu dan
kamu akan dikumpulkan bersama-sama
di dalam segala kuatmu dan Aku akan
menyuruhkan bala sampar di antaramu
dan kamu pun akan diserahkan ke
tangan musuh.
26Maka apabila Aku memutuskan
bagimu bekal roti itu lalu sepuluh
orang perempuan akan membakar
rotimu dalam satu dapur jaga lalu
mengembalikan rotimu itu dengan
ditimbang maka kamu akan memakan
dia tetapi tiada kenyang.
27Maka jikalau kamu tiada mau dengar
akan Daku dari sebab segala perkara itu
melainkan lagi mendurhaka kepada-Ku
28niscaya Aku akan melawan kamu
dengan murka yang bernyala-nyala dan
Aku akan menyiksakan kamu tujuh kali
sebab segala dosamu.
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29Maka kamu akan memakan daging
anak-anakmu laki-laki dan daging
anak-anakmu yang perempuan itu pun
kelak akan kamu makan.
30Maka Aku akan membinasakan segala
tempatmu yang tinggi serta merubuhkan
segala patung matahari dan segala
bangkaimu kelak Aku campakkan ke
atas segala bangkai berhalamu itu dan
hati-Ku pun akan membenci kamu.
31Maka segala negerimu akan
Kujadikan sunyi sepi dan segala
tempatmu yang suci akan Kubinasakan
dan tiada aku mau mencium segala
baumu yang harum.
32Maka aku akan merusakkan tanah
itu dan segala musuhmu yang duduk di
dalamnya akan menjadi heran sunyinya.
33Maka kamupun akan Kucerai-
beraikan di antara segala bangsa serta
Aku menghunus pedang mengikut kamu
maka tanahmu akan menjadi rusak dan
segala negrimu akan menjadi sunyi
senyap.
34Maka pada masa itu kelak tanah itu
akan bersuka-suka sebab perhentiannya
selama tanah itu lagi rusak dan kamu
pun lagi di tanah segala musuhmu
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maka pada masa itu juga kelak tanah
itu berhenti serta bersuka-suka sebab
perhentiannya itu.
35Maka tanah itu akan beperhentian
selama yaitu lagi rusak yaitu suatu
perhentian yang tiada diperolehnya
dalam segala sabatmu takkala kamu lagi
duduk di dalamnya.
36Adapun segala orang yang tertinggal
dari padamu itu maka aku akan
mendatangkan ketakutan dalam hatinya
di tanah segala musuhnya maka ia
akan dihambat oleh bunyi di awan yang
terlayang-layang dan sekaliannya lari
seperti orang yang lari dari pada pedang
maka ia akan rebah kelak sedang
seorangpun tiada yang mengejar dia.
37Maka ia akan terantuk seorang
pada seorang seolah-olah ada pedang
di belakangnya sedang seorang pun
tiada yang mengejar dia maka tiada
kepadamu kuasa bertahan di hadapan
segala musuhmu.
38Maka kamu akan binasa di antara
segala bangsa dan kamu akan dimakan
oleh tanah musuhmu.
39Maka orang yang tertinggal dari
padamu akan mencuri hatinya dengan
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sebab kejahatannya di tanah segala
musuhmu itu dan lagi dengan sebab
segala kejahatan nenek moyangnya pun
kelak akan mencuri hatinya.
40Maka ia akan mengaku kejahatannya
dan kejahatan nenek moyangnya dalam
kesalahannya yang diperlakukannya
atas Aku dan lagi karena durhakanya
kepada-Ku.
41Aku pun telah melawan akan dia
serta membawa dia masuk ke tanah
musuhnya maka jikalau pada masa itu
hatinya yang tiada bersunat itu telah
direndahkan sehingga diterimanya siksa
sebab kejahatannya itu.
42Niscaya Aku ingat akan perjanjian-Ku
dengan Yakub dan lagi akan perjanjian-
Ku dengan Ishak dan akan perjanian-Ku
dengan Abraham kelak Aku ingat dan
Aku akan ingat tanah itu.
43Maka tanah itu akan ditinggalkannya
dan akan bersuka-suka sebab
perhentiannya selagi tanah itu sunyi dari
padanya maka orang-orang itu akan
menerima siksa sebab kejahatannya
yaitu karena sebab ditolaknya segala
perintah-Ku dan hatinya membenci
segala firman-Ku.
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44Maka sungguhpun demikian tiada
juga Aku akan menolak dia takala ia lagi
di tanah segala musuhnya maka tiada
pula Aku akan membenci dia sehingga
membinasakan dia habis-habis atau
sehingga mengingkarkan perjanjian-Ku
dengan dia karena Akulah Tuhannya
Allah.
45Melainkan dari karena orang-orang
itu Aku hendak ingat akan perjanjian
segala nenek moyangnya yang telah
aku membawa keluar dari tanah Mesir
di hadapan mata segala bangsa supaya
Aku menjadi Tuhannya; bahwa Akulah
Allah."
46Maka demikian inilah segala firman
dan segala perintah dan segala hukum
yang ditentukan Allah antara dirinya
dengan segala bani Israel di atas gunung
Torsina oleh tangan Musa.

27
1Maka firman Allah kepada Musa:
2 "Katakanlah olehmu kepada

segala bani Israel demikian: Bahwa
jikalau barang seorang hendak
menyampaikan suatu niat maka
hendaklah segala orang itu bagi Allah
atas nilaian engkau.
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3Adapun nilaian itu akan seorang
laki-laki dari pada umur dua puluh tahun
sampai enam puluh tahun hendaklah
nilaianmu itu lima puluh syikal perak
aras syikal tempat kudus.
4Maka jikalau seorang perempuan
hendaklah nilaianmu itu tiga puluh
syikal.
5Maka jikalau umurnya dari pada lima
tahun sampai kepada dua puluh tahun
maka hendaklah nilaianmu dari pada
laki-laki itu dua puluh syikal dan dari
pada perempuan sepuluh syikal.
6Dan jikalau umurnya dari pada
sebulan sampai kepada lima tahun
maka hendaklah nilaianmu dari pada
laki-laki lima syikal perak dan dari pada
perempuan hendaklah nilaianmu itu tiga
syikal perak.
7Maka jikalau umurnya enam puluh
tahun atau lebih jikalau laki-laki
hendaklah nilaianmu lima belas syikal
dan akan perempuan sepuluh syikal.
8Tetapi jikalau orang itu terlampau
miskin dari pada nilaianmu itu hendaklah
ia di hadapkan kepada imam dan
hendaklah ia dinilai oleh imam maka
hendaklah dinilai oleh imam akan dia
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sekadar kuasa orang yang telah berniat
itu.
9Maka jikalau yaitu seekor binatang
yang dipersembahkan orang kepada
Allah akan kurban maka segala yang
dipersembahkan kepada Allah demikian
akan menjadi kudus.
10Maka janganlah digantinya atau
ditukar yaitu yang baik ganti yang jahat
atau yang jahat ganti yang baik maka
jikalau kiranya ditukar binatang dengan
binatang hendaklah keduanya menjadi
kudus yaitu binatang itu dan yang
ditukar dengan dia.
11Maka jikalau yaitu seekor
binatang yang najis yang tiada
dapat dipersembahkan kepada Allah
akan kurban maka hendaklah binatang
itu di hadapkan kepada imam.
12Maka hendaklah dinilai oleh imam
akan dia yaitu baikah atau jahat adapun
seperti nilaianmu hal imam demikianlah
adanya.
13Tetapi jikalau ia hendak menebus dia
hendaklah ditukuknya (ditambahkannya)
seperlima dari pada nilaianmu itu.
14Maka jikalau barang seorang hendak
menguduskan rumahnya akan menjadi
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kudus bagi Allah hendaklah yaitu dinilai
oleh imam dari pada baiknya atau
buruknya maka seperti nilaian imam itu
demikianlah ditetapkannya.
15Maka jikalau orang yang telah
menguduskan dia hendaklah menebus
rumahnya hendaklah ditukuknya
(ditambahkannya) seperlima dari pada
uang nilaianmu itu lalu rumah itu
menjadi miliknya pula.
16Maka jikalau barang seorang hendak
menguduskan kepada Allah separuh dari
pada ladang yang menjadi perolehannya
maka hendaklah nilaianmu sekadar
taburannya yaitu taburan benih seir
(segomer) dua pikul akan dinilaikan lima
puluh syikal perak.
17Maka jikalau ladangnya itu
dikuduskannya mulai dari pada tahun
Yobel hendaklah ditetapkan seperti
nilaianmu itu.
18Tetapi jikalau dikuduskannya ladang
itu kemudian dari pada tahun Yobel
maka hendaklah harganya dikira-kirakan
oleh imam baginya sekadar segala tahun
yang lagi tinggal sehingga tahun Yobel
itu maka hendaklah ditukukkan dari
pada nilaianmu.
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19Maka jikalau orang yang telah
menguduskan ladang itu hendaklah
menebus dia hendaklah ditukuknya
seperlima dari pada uang nilaianmu
maka yaitu akan ditentukan baginya.
20Maka jikalau orang itu tiada mau
menebus ladang itu atau jikalau sudah
dijualnya ladang itu kepada orang lain
maka tiada boleh yaitu ditebus lagi.
21Tetapi ladang itu terlepas pada tahun
Yobel hendaklah yaitu menjadi kudus
bagi Allah seperti tanah wakap maka
yaitu menjadi milik imam.
22Maka jikalau orang itu telah
menguduskan bagi Allah suatu ladang
yang telah dibelinya dan yang bukan dari
pada ladang pusakanya
23maka hendaklah harga nilaianmu
dikira-kirakan oleh imam bagi orang itu
sehingga tahun Yobel maka pada hari itu
hendaklah diberinya seperti nilaianmu
yaitu suatu benda yang kudus bagi Allah.
24Maka pada tahun Yobel hendaklah
ladang itu pulang kepada orang yang
telah menjual dia yaitu kepada orang
yang empunya tanah pusaka itu.
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25Adapun segala nilaianmu itu atas
syikal tempat kudus maka syikal itu dua
puluh gera.
26Hanya anak-anak sulung dari pada
binatangmu yang menjadi sulung bagi
Allah jangan seorangpun menguduskan
dia maka lembu pun baik atau domba
pun baik Allah juga yang empunya dia.
27Maka jikalau yaitu dari pada binatang
yang najis hendaklah ditebusnya sekadar
nilaianmu dan hendaklah ditukuknya
pula seperlima atau jikalau yaitu tiada
ditebus hendaklah dijual sekadar
nilaianmu.
28Akan tetapi barang sesuatu yang
ditentukan akan binasa yang ditentukan
orang bagi Allah dari pada segala
miliknya baik manusia baik binatang
atau tanah pusakanya yaitu tiada boleh
dijual atau ditebus maka segala yang
ditentukan akan binasa yaitu terlebih
kudus bagi Allah.
29Maka segala yang ditentukan akan
binasa yaitu manusia yang ditentukan
akan binasa seorangpun tiada boleh
ditebus tak dapat tiada ia itu dibunuh
hukumnya.
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30Maka segala bagian dalam sepuluh
satu dari pada hasil tanah baik dari pada
biji-bijian tanah itu atau dari pada hasil
tanah baik dari pada biji-bijian tanah itu
atau dari pada buah segala pohon-pohon
maka Allah juga yang empunya dia maka
yaitu kudus bagi Allah.
31Maka jikalau barang seorang hendak
menebus sesuatu dari pada bagian
hasilnya yang dalam sepuluh satu itu
hendaklah ditukuknya seperlima dari
padanya.
32Maka dalam sepuluh satu dari pada
lembu atau kambing barang sesuatu
yang lalu di bawah tongkat maka
sepersepuluhnya akan menjadi kudus
bagi Allah.
33Maka janganlah memeriksa kalau
baikah atau jahat dan jangan pula
ditukarnya maka jikalau kiranya telah
ditukarnya hendaklah keduanya menjadi
kudus yaitu binatang itu dan yang
ditukar dengan dia janganlah yaitu
ditebus."
34Maka inilah segala firman yang
difirmankan Allah kepada Musa bagi
segala bani Israel di atas gunung Torsina.



Bilangan

1
1Maka firman Allah kepada Musa
di tanah belantara Sinai itu dalam

kemah perhimpunan pada sehari
bulan dalam bulan yang kedua dalam
tahun yang kedua kemudian dari pada
orang-orang itu keluar dari tanah Mesir
maka firman-Nya:
2 "Ambillah olehmu jumlah segenap
perhimpunan bani Israel sekadar kaum
keluarganya dan sekadar segala isi
rumah bapanya dengan bilangan segala
nama masing-masing orang laki-laki
3yang berumur dua puluh tahun dan
lebih dari pada itu yaitu segala orang di
antara orang Israel yang boleh keluar
berperang hendaklah ia dihitung olehmu
dan oleh Harun pun sekadar segala
tentaranya.
4Maka hendaklah ada beserta dengan
kamu kedua seorang dari pada tiap-tiap
suku dan hendaklah masing-masingnya
itu menjadi kepala isi rumah bapanya.
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5Maka inilah nama-nama segala orang
yang akan menyertai kamu yaitu dari
pada suku Ruben: Elizur bin Syedeur.
6Maka dari pada suku Simeon: Selumiel
bin Zurisyadai.
7Maka dari pada suku Yehuda: Nahason
bin Aminadab.
8Maka dari pada suku Isakhar:
Netaneel bin Zuar.
9Maka dari pada suku Zebulon: Eliab
bin Helon
10maka dari pada anak-anak Yusuf
yaitu dari pada suku Efraim: Elisama bin
Amihud maka dari pada suku Manasye:
Gamaliel bin Pedazur.
11Maka dari pada suku Benyamin:
Abidan bin Gideoni.
12Maka dari pada suku Dan: Ahiezer
bin Amisyadai.
13Maka dari pada suku Asyer: Pagiel
bin Okhran.
14Maka dari pada suku Gad: Elyasaf bin
Rehuel.
15Maka dari pada suku Naftali: Ahira
bin Enan."
16Maka sekalian itu yang telah dipanggil
dari antara perhimpunan itu yaitu segala
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penghulu suku bangsanya maka ialah
kepala-kepala orang seribu dalam Israel.
17Maka segala orang yang tersebut
namanya di atas inipun diambillah oleh
Musa dan Harun
18 lalu dikumpulkannya segenap
perhimpunan itu pada sehari bulan dalam
bulan yang kedua maka sekaliannya
itu menyatakan keturunannya sekadar
kaum keluarganya dan sekadar segala isi
rumah bapanya serta dengan bilangan
segala nama masing-masing yang
berumur dua puluh tahun dan lebih dari
pada itu,
19 seperti firman Allah kepada Musa
demikianlah dihitungkannya akan dia di
tanah belantara Sinai itu.
20Adapun segala bani Ruben,
anak Israel yang sulung itu, dengan
keturunannya sekadar kaum keluarganya
dan sekadar isi rumah bapanya dengan
bilangan nama masing-masing yaitu
tiap-tiap orang laki-laki yang berumur
dua puluh tahun dan lebih dari pada itu
segala orang yang boleh keluar akan
berperang.
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21Maka jumlah segala orang yang
dihitung dari pada suku Ruben itu empat
laksa enam ribu lima ratus banyaknya.
22Maka segala bani Simeon dengan
keturunannya sekadar kaum keluarganya
dan sekadar isi rumah bapanya segala
orangnya yang dihitung dengan bilangan
nama masing-masing yaitu tiap-tiap
orang laki-laki yang berumur dua puluh
tahun dan lebih dari pada itu segala
orang yang boleh keluar akan berperang.
23Maka jumlah segala orang yang
dihitung dari pada suku Simeon itu
lima laksa sembilan ribu tiga ratus
banyaknya.
24Maka segala bani Gad dengan
keturunannya sekadar kaum keluarganya
dan sekadar isi rumah bapanya dengan
bilangan segala nama yang berumur
dua puluh tahun dan lebih dari pada itu
segala orang yang boleh keluar akan
berperang.
25Maka jumlah segala orang yang
dihitung dari pada suku Gad itu empat
laksa lima ribu enam ratus lima puluh
banyaknya.
26Maka segala bani Yehuda dengan
keturunannya sekadar kaum keluarganya
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dan sekadar isi rumah bapanya dengan
bilangan segala namanya yang berumur
dua puluh tahun dan lebih dari pada itu
segala orang yang boleh keluar akan
berperang.
27Maka jumlah segala orang yang
dihitung dari pada suku Yehuda itu tujuh
laksa empat ribu enam ratus banyaknya.
28Maka segala bani Isakhar dengan
keturunannya sekadar kaum keluarganya
dan sekadar isi rumah bapanya dengan
bilangan segala nama yang berumur
dua puluh tahun dan lebih dari pada itu
segala orang yang boleh keluar akan
berperang.
29Maka jumlah segala orang yang
dihitung dari pada suku Isakhar itu
lima laksa empat ribu empat ratus
banyaknya.
30Maka segala bani Zebulon dengan
keturunannya sekadar kaum keluarganya
dan sekadar isi rumah bapanya dengan
segala nama yang berumur dua puluh
tahun dan lebih dari pada itu segala
orang yang boleh keluar akan berperang.
31Maka jumlah segala orang yang
dihitung dari pada suku Zebulon itu lima
laksa tujuh ribu empat ratus banyaknya.
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32Maka segala bani Yusuf yaitu Efraim
dengan keturunannya sekadar kaum
keluarganya dan sekadar isi rumah
bapanya dengan bilangan segala nama
yang berumur dua puluh tahun dan lebih
dari pada itu segala orang yang boleh
keluar akan berperang.
33Maka jumlah segala orang yang
dihitung dari pada suku Efraim itu empat
laksa lima ratus banyaknya.
34Maka segala bani Manasye dengan
keturunannya sekadar kaum keluarganya
dan sekadar isi rumah bapanya dengan
bilangan segala nama yang berumur
dua puluh tahun dan lebih dari pada itu
segala orang yang boleh keluar akan
berperang.
35Maka jumlah segala orang yang
dihitung dari pada suku Manasye itu tiga
laksa dua ribu dua ratus banyaknya.
36Maka segala bani Benyamin dengan
keturunannya sekadar kaum keluarganya
dan sekadar isi rumah bapanya dengan
bilangan segala nama yang berumur
dua puluh tahun dan lebih dari pada itu
segala orang yang boleh keluar akan
berperang.
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37Maka jumlah segala orang yang
dihitung dari pada suku Benyamin
itu tiga laksa lima ribu empat ratus
banyaknya.
38Maka segala bani Dan dengan
keturunannya sekadar kaum keluarganya
dan sekadar isi rumah bapanya dengan
bilangan segala nama yang berumur
dua puluh tahun dan lebih dari pada itu
segala orang yang boleh keluar akan
beperang.
39Maka jumlah segala orang yang
dihitung dari pada suku Dan itu enam
laksa dua ribu tujuh ratus banyaknya.
40Maka segala bani Asyer dengan
keturunannya sekadar kaum keluarganya
dan sekadar isi rumah bapanya dengan
bilangan segala nama yang berumur
dua puluh tahun dan lebih dari pada itu
segala orang yang boleh keluar akan
berperang.
41Maka jumlah segala orang yang
dihitung dari pada suku Asyer itu empat
laksa seribu lima ratus banyaknya.
42Maka segala bani Naftali dengan
keturunannya sekadar kaum keluarganya
dan sekadar isi rumah bapanya dengan
bilangan segala nama yang berumur
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dua puluh tahun dan lebih dari pada itu
segala orang yang boleh keluar akan
berperang.
43Maka jumlah segala orang yang
dihitung dari pada suku Naftali itu lima
laksa tiga ribu empat ratus banyaknya.
44Maka orang sekalian itulah yang telah
dihitung yaitu yang dihitung oleh Musa
dan Harun dan oleh segala penghulu
Israel yang dua belas orang banyaknya
masing-masingnya atas isi rumah
bapanya.
45Demikianlah segala orang yang
dihitung dari pada bani Israel sekadar isi
rumah bapanya yang berumur dua puluh
tahun dan lebih dari pada itu segala
orang Israel yang boleh keluar akan
berperang.
46Yaitu jumlah segala orang yang
dihitung itu enam puluh laksa tiga ribu
lima ratus lima puluh banyaknya.
47Tetapi segala orang Lewi sekadar
suku nenek moyangnya itu tiadalah
dihitung di antara segala orang itu.
48Karena demikianlah firman Allah
kepada Musa:
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49 "Hanya suku Lewi itu jangan engkau
hitung dan jangan engkau ambil
jumlahnya di antara segala bani Israel,
50melainkan hendaklah engkau
menentukan orang Lewi itu atas
kemah kesaksian itu dan atas segala
perkakasnya dan atas segala sesuatu
yang ada kepadanya maka hendaklah
orang-orang itu mengusung kemah
itu dengan segala perkakasnya dan
hendaklah ia melayani dia serta
mendirikan kemahnya keliling kemah
sembahyang itu.
51Maka apabila kemah sembahyang
itu hendak berangkat hendaklah orang
Lewi itu menurunkan dia dan apabila
kemah sembahyang itu patut didirikan
hendaklah orang Lewi itu mendirikan
dia maka barang seorang keluaran yang
menghampiri dia tak dapat tiada dibunuh
hukumnya.
52Maka hendaklah segala bani Israel
mendirikan kemahnya masing-masing
pada tempatnya dan masing-masing
dekat benderanya sekadar tentara
masing-masing pada tempatnya dan
masing-masing dekat benderanya
sekadar tentara masing-masing.
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53Tetapi hendaklah segala orang Lewi
itu mendirikan kemahnya keliling kemah
kesaksian supaya jangan perhimpunan
bani Israel itu ditimpa murka maka
hendaklah segala orang Lewi itu
memeliharakan pegangan kemah
perhimpunan itu."
54Maka diperbuat oleh bani Israel
seperti segala firman Allah kepada Musa
demikianlah diperbuatnya.

2
1Maka firman Allah kepada Musa dan
kepada Harun demikian:

2 "Hendaklah segala bani Israel
mendirikan kemahnya masing-masing
dekat benderanya dengan alamat rumah
bapanya maka hendaklah sekaliannya
mendirikan kemahnya bertentangan
dengan kemah perhimpunan itu
berkeliling.
3Adapun yang mendirikan kemahnya
di sebelah timur arah ke matahari
hidup ialah dari pada bendera tempat
kemah Yehuda sekadar tentaranya maka
Nahason bin Aminadab akan menjadi
penghulu segala bani Yahuda.
4Maka tentaranya itu yaitu segala
orangnya yang dihitung itu tujuh laksa
empat ribu enam ratus banyaknya.
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5Dan yang mendirikan kemahnya
pada sisinya itu ialah suku Isakhar
maka Netaneel bin Zuar akan menjadi
penghulu segala bani Isakhar.
6Maka tentaranya yaitu segala
orangnya yang dihitung itu lima laksa
empat ribu empat ratus banyaknya.
7Dan lagi suku Zebulon maka Eliab bin
Helon akan menjadi penghulu segala
bani Zebulon.
8Maka tentaranya itu yaitu segala
orangnya yang dihitung itu lima laksa
tujuh ribu empat ratus banyaknya.
9Maka jumlah segala orang di tempat
kemah Yehuda yang dihitung itu delapan
belas laksa enam ribu empat ratus
banyaknya sekadar segala tentaranya.
Maka hendaklah sekaliannya orang itu
berjalan dahulu.
10Adapun pada sebelah selatan yaitu
bendera tempat kemah Ruben sekadar
segala tentaranya maka Elizur bin
Syedeur akan menjadi penghulu segala
bani Ruben itu.
11Maka tentaranya itu yaitu segala
orangnya yang dihitung itu empat laksa
enam ribu lima ratus banyaknya.
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12Dan yang mendirikan kemahnya
pada sisinya itu ialah suku Simeon maka
Selumiel bin Zurisyadai akan menjadi
penghulu segala bani Simeon.
13Maka tentaranya yaitu segala orang
yang dihitung itu lima laksa sembilan
ribu tiga ratus banyaknya.
14Dan lagi suku Gad maka Elyasaf bin
Rehuel akan menjadi penghulu segala
bani Gad.
15Maka tentaranya yaitu segala orang
yang dihitung itu empat laksa lima ribu
enam ratus lima puluh banyaknya.
16Maka jumlah segala orang di tempat
kemah Ruben yang dihitung itu lima
belas laksa seribu empat ratus lima puluh
banyaknya sekadar segala tentaranya
maka hendaklah sekalian orang itu
berjalan pada baris yang kedua.
17Kemudian hendaklah kemah
perhimpunan itu berangkat serta dengan
segala kemah orang Lewi yang pada
sama tengah segala tempat kemah
itu seperti didirikannya kemahnya itu
demikian juga hendaklah sekaliannya itu
berjalan masing-masing pada tempatnya
di bawah benderanya.
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18Adapun pada sebelah barat yaitu
bendera tempat kemah Efraim sekadar
segala tentaranya maka Elisama bin
Amihud akan menjadi penghulu segala
bani Efraim itu.
19Maka tentaranya itu yaitu segala
orangnya yang dihitung itu empat laksa
lima ratus banyaknya.
20Maka pada sisinya itu suku Manasye
maka Gamaliel bin Pedazur akan menjadi
penghulu segala bani Manasye.
21Maka tentaranya yaitu segala
orangnya yang dihitung itu tiga laksa
dua ribu dua ratus banyaknya.
22Dan lagi suku Benyamin maka Abidan
bin Gideoni akan menjadi penghulu
segala bani Benyamin.
23Maka tentaranya yaitu segala orang
yang dihitung itu tiga laksa lima ribu
empat ratus banyaknya.
24Maka jumlah segala orang di tempat
kemah Efraim yang dihitung itu sepuluh
laksa delapan ribu seratus banyaknya
sekadar segala tentaranya. Maka
hendaklah sekalian orang itu berjalan
pada baris yang ketiga.
25Adapun pada sebelah utara yaitu
bendera tempat kemah Dan sekadar
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segala tentaranya maka Ahiezer bin
Amisyadai akan menjadi penghulu
segala bani Dan.
26Maka tentaranya yaitu segala
orangnya yang dihitung itu enam laksa
dua ribu tujuh ratus banyaknya.
27Dan yang mendirikan kemahnya pada
sisinya itu ialah suku Asyer maka Pagiel
bin Okhran akan menjadi penghulu
segala bani Asyer.
28Maka tentaranya yaitu segala orang
yang dihitung itu empat laksa seribu
lima ratus banyaknya.
29Dan lagi suku Naftali maka Ahira bin
Enan akan menjadi penghulu segala bani
Naftali.
30Maka tentaranya yaitu segala
orangnya yang dihitung itu lima laksa
tiga ribu empat ratus banyaknya.
31Maka jumlah segala orang di tempat
kemah dan yang dihitung itu lima
belas laksa tujuh ribu enam ratus
banyaknya. Maka hendaklah sekalian
orang itu berjalan terkemudian di bawah
benderanya.
32Maka sekalian itulah yang telah
dihitung dari pada segala bani Israel
sekadar isi rumah bapanya maka
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jumlah segala orang yang dihitung dari
pada segala tempat itu sekadar segala
tentaranya enam puluh laksa tiga ribu
lima ratus lima puluh banyaknya.
33Tetapi segala orang Lewi itu tiada
dihitung di antara segala bani Israel itu
seperti firman Allah kepada Musa.
34Maka demikianlah diperbuat oleh
segala bani Israel seperti segala firman
Allah kepada Musa itu demikianlah
didirikannya segala kemahnya di bawah
bendera masing-masing maka demikian
pula segala orang itu berjalan masing-
masing sekadar kaum keluarganya
seperti isi rumah bapanya.

3
1Bahwa inilah keturunan Harun dan
Musa pada masa Allah berfirman

kepada Musa di atas gunung Sinai.
2Maka inilah nama-nama segala anak
Harun: yang sulung itu Nadab dan lagi
Abihu dan Eleazar dan Itamar.
3 Inilah nama-nama segala anak Harun
yaitu imam-imam yang telah diminyaki
yang dilantiknya akan membuat
pekerjaan imam.
4Maka Nadab dan Abihu itu matilah
di hadapan hadirat Allah tatkala
dipersembahkannya api yang tiada
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patut di hadapan hadirat Allah di tanah
belantara Sinai, maka tiadalah kedunya
itu beranak maka Eleazar dan Itamar
membuat pekerjaan imam di hadapan
bapanya, Harun.
5Maka firman Allah kepada Musa
demikian:
6 "Hampirkanlah suku Lewi itu serta
dirikan sekaliannya di hadapan imam
Harun itu supaya sekaliannya melayani
dia.
7Maka hendaklah orang-orang itu
memeliharakan pegangannya dan
pegangan segenap perhimpunan itu
di hadapan kemah perhimpunan akan
berbuat pekerjaan kemah sembahyang
itu.
8Maka hendaklah sekaliannya
memeliharakan segala perkakas kemah
perhimpunan dan pegangan segala bani
Israel akan berbuat pekerjaan kemah
sembahyang.
9Dan hendaklah engkau serahkan
segala orang Lewi itu kepada Harun dan
kepada anak-anaknya maka sekaliannya
itu semata-mata diserahkan kepadanya
dari karena segala bani Israel.
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10Maka hendaklah engkau menentukan
Harun dan anak-anaknya itu dan
hendaklah yaitu memeliharakan jawatan
imam itu maka barang seorang keluaran
yang menghampiri pekerjaan itu akan
dibunuh hukumnya."
11Maka firman Allah kepada Musa
demikian:
12 "Bahwa Aku bahkan Aku ini telah
mengambil segala orang Lewi dari
antara bani Israel akan segala ganti
anak sulung yang mula-mula keluar dari
dalam rahim di antara segala bani Israel
adapun segala orang Lewi itu Akulah
yang empunya dia.
13Karena segala anak sulung itu Aku
juga yang empunya dia maka pada
hari Aku palu segala anak sulung di
tanah Mesir pada hari itu juga telah
Aku kuduskan bagi diri-Ku segala anak
sulung di antara orang Israel baik
manusia baik binatang maka Akulah
yang empunya; bahwa Akulah Allah."
14Maka firman Allah kepada Musa di
tanah belantara Sinai demikian:
15 "Hendaklah engkau hitung segala
bani Lewi sekadar segala isi rumah
bapanya dan sekadar kaum keluarganya
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maka segala laki-laki yang berumur
sebulan dan lebih dari pada itu hendaklah
engkau hitung."
16Maka oleh Musa dihitungnya akan dia
seperti firman Allah dan seperti dipesani
kepadanya.
17Maka sekalian inilah anak-anak Lewi
dengan namanya masing-masing yaitu
Gerson dan Kehat dan Merari.
18Maka inilah nama-nama segala anak
Gerson sekadar kaum keluarganya yaitu
Libni dan Simei.
19Maka segala anak Kehat sekadar
kaum keluarganya yaitu Amram dan
Yizhar dan Hebron dan Uziel.
20Dan anak-anak Merari sekadar kaum
keluarganya yaitu Mahli dan Musi. Maka
sekalian inilah kaum orang Lewi sekadar
isi rumah bapanya.
21Maka dari pada Gerson itu turutlah
kaum orang Lewi dan kaum orang Libni
dan kaum orang Simei yaitulah kaum
orang Gerson.
22Maka segala orangnya yang dihitung
sekadar bilangan segala laki-laki yang
berumur sebulan dan lebih dari pada itu
yaitu segala orangnya yang dihitung itu
tujuh ribu lima ratus banyaknya.
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23Maka hendaklah kaum orang Gerson
itu mendirikan kemahnya dari bilangan
kemah sembahyang arah ke barat.
24Maka Elyasaf bin Lael akan menjadi
penghulu isi rumah segala bapa orang
Gerson.
25Adapun pegangan bani Gerson
dalam kemah perhimpunan yaitu kemah
sembahyang itu baik kemah itu dengan
tudungnya dan tabir akan pintu kemah
perhimpunan.
26Dan segala kain pagar halaman dan
tabir akan pintu halaman yang dekat
kemah sembahyang dan dekat tempat
kurban berkeliling dengan segala talinya
pada segala pekerjaan itu.
27Dan lagi dari pada Kehat itu turutlah
kaum orang Amram dan kaum orang
Yizhar dan kaum orang Hebron dan
kaum orang Uziel maka sekalian inilah
kaum orang Kehat itu.
28Adapun sekadar bilangan laki-laki
yang berumur sebulan dan lebih dari
pada itu ada delapan ribu enam ratus
orang yang memeliharakan pegangan
tempat kudus.
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29Maka hendaklah segala bani Kehat
itu mendirikan kemahnya pada sebelah
kemah sembahyang arah ke selatan.
30Maka Elisafan bin Uziel akan menjadi
penghulu isi rumah segala bapa kaum
orang Kehat itu.
31Adapun pegangan itu tabut kesaksian
dan meja dan kaki pelita dan tempat
kurban dan segala perkakas tempat
kudus yang terpakai pada pekerjaan
dan tirai dinding dengan segala yang
terpakai kepadanya.
32Maka imam Eleazar bin Harun itu
akan menjadi penghulu atas segala
penghulu orang Lewi dan hendaklah
ia memerintahkan segala orang yang
memeliharakan pegangan tempat kudus
itu.
33Maka dari pada Merari itu turutlah
kaum orang Mahli dan kaum orang Musi
yaitulah kaum orang Merari.
34Maka segala orangnya yang dihitung
sekadar bilangan segala laki-laki yang
berumur sebulan dan lebih dari pada itu
enam ribu dua ratus banyaknya.
35Maka Zuriel bin Abihail menjadi
penghulu isi rumah segala bapa kaum
Merari maka hendaklah orang-orang
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itu mendirikan kemahnya pada sebelah
kemah sembahyang arah ke utara.
36Adapun jawatan pegangan bani
Merari yaitu segala papan kemah
sembahyang dengan segala kayu
lintangnya dan segala tiangnya dan
segala kaki tiangnya dan segala
perkakasnya dan segala yang dipakai
kepadanya.
37Dan segala tiang halaman yang
berkeliling dengan segala kaki tiangnya
dan pancangnya dan talinya.
38Adapun yang mendirikan kemahnya
di hadapan kemah sembahyang arah
ke timur yaitu di hadapan kemah
perhimpunan arah ke matahari hidup
yaitu Musa dan Harun dengan anak-
anaknya yang memeliharakan pegangan
tempat kudus yaitu pegangan segala
bani Israel maka barang seorang
keluaran yang menghampiri ke sana tak
dapat tidak dibunuh hukumnya.
39Maka segala orang yang dihitung
dari pada orang Lewi yang dihitung oleh
Musa dan Harun dengan firman Allah
sekadar kaum masing-masing yaitu
segala laki-laki yang berumur sebulan
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dan lebih dari pada itu jumlahnya dua
laksa dua ribu orang banyaknya.
40Maka firman Allah kepada Musa:
"Hendaklah engkau hitung segala anak
sulung laki-laki antara segala bani Israel
yang berumur sebulan dan lebih dari
pada itu dan hendaklah engkau ambil
bilangan segala namanya itu.
41Dan segala orang Lewi itu hendaklah
engkau ambil bagi-Ku (bahwa Akulah
Allah) akan ganti segala anak sulung
di antara segala bani Israel dan segala
binatang orang Lewi itu pun akan ganti
segala anak sulung di antara segala
binatang bani Israel."
42Maka oleh Musa dihitungnya segala
anak sulung di antara bani Israel itu
seperti firman Allah kepadanya.
43Maka jumlah segala anak sulung
laki-laki sekadar bilangan namanya yang
berumur sebulan dan lebih dari pada itu
yaitu segala orangnya yang dihitung itu
dua laksa dua ribu dua ratus tujuh puluh
tiga orang banyaknya.
44Maka firman Allah kepada Musa
demikian:
45 "Ambillah olehmu segala orang Lewi
itu akan ganti segala anak sulung di
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antara bani Israel dan segala binatang
orang Lewi akan ganti binatang adapun
orang Lewi itu Akulah yang empunya
dia; bahwa Akulah Allah.
46Dan lagi akan uang tebusan segala
anak sulung bani Israel yang dua ratus
tujuh puluh tiga orang banyaknya yang
terlebih dari pada bilangan segala orang
Lewi itu.
47Hendaklah engkau ambil lima syikal
dari pada seorang maka hendaklah
yaitu diambil atas syikal tempat kudus
(adapun serta syikal itu dua puluh gera).
48Maka uang tebusan segala orang yang
lebih itu hendaklah engkau beri kepada
Harun dan kepada anak-anaknya."
49Maka diambillah oleh Musa akan
uang tebusan dari pada segala orang
yang lebih dari pada orang yang ditebus
oleh orang-orang Lewi.
50Maka dari pada segala anak sulung
bani Israel itu diambilnya uang itu yaitu
seribu tiga ratus enam puluh lima syikal
tempat kudus.
51Maka uang tebusan itu diberikanlah
oleh Musa kepada Harun dan kepada
anak-anaknya menurut firman Allah
seperti yang dipesani Allah kepada Musa.
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4
1Maka firman Allah kepada Musa dan
kepada Harun demikian:

2 "Ambillah olehmu bilangan segala
bani Kehat dari antara segala bani Lewi
sekadar kaum keluarganya dan sekadar
isi rumah segala bapanya.
3Yang berumur tiga puluh tahun dan
lebih dari pada itu yaitu sampai lima
puluh tahun umurnya segala orang yang
masuk pekerjaan itu akan bekerja dalam
kemah perhimpunan.
4Maka demikian inilah pekerjaan segala
bani Kehat dalam kemah perhimpunan
atas segala perkara yang maha kudus.
5Maka tatkala tentara itu hendak
berjalan hendaklah Harun serta
dengan anak-anaknya itu masuk
lalu menurunkan tirai dinding serta
menudung tabut kesaksian dengan dia.
6Dan hendaklah dibubuhnya di
atas suatu tudung dari pada kulit
lomba-lomba (gajah mina) serta
dihamparkannya ke atas sehelai
kain yang semata-mata biru lalu
dikenakannya kayu pengusung.
7Dan lagi di atas meja roti persembahan
hendaklah dihamparkannya sehelai kain
biru serta diletakkannya ke atas segala
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pinggannya dan sudunya dan cawannya
dan mangkuknya hendak dituang dari
padanya dan roti yang senantiasa itupun
akan ada di atasnya.
8Maka hendaklah dihamparkannya
sehelai kain merah di atasnya dan
ditudungnya dengan suatu tudung
dari pada kulit lomba-lomba serta
dikenakannya kayu pengusung.
9Lagipun hendaklah diambilnya sehelai
kain biru ditudungnya kaki pelita
penyuluh itu serta dengan pelitanya dan
guntingnya dan bekas orangnya dan
segala bekas minyaknya yang terpakai
kepada pekerjaan itu.
10Maka hendaklah dibungkusnya
kaki pelita serta segala perkakasnya
dengan suatu bungkus dari pada kulit
lomba-lomba serta diletakkannya di atas
usungan.
11Dan lagi di atas tempat persembahan
yang keemasan itu hendaklah
dihamparkannya sehelai kain biru serta
ditudungnya dengan tudung dari pada
kulit lomba-lomba dan dikenakannya
kayu pengusungnya.
12Maka hendaklah diambilnya segala
bekas yang terpakai kepada pekerjaan
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tempat kudus lalu dibungkusnya
dengan kain biru dan ditudungnya
dengan tudung kulit lomba-lomba dan
diletakkannya di atas usungan.
13Maka hendaklah dikeluarkannya
segala abu dari tempat kurban lalu
dihamparkannya sehelai kain ungu ke
atasnya.
14Dan lagi hendaklah diletakkannya ke
atas segala perkakasnya yang terpakai
kepada pekerjaannya itu yaitu segala
bekas bara dan serampangnya dan
penyaduknya dan bokornya yaitu segala
perkakas tempat kurban dan hendaklah
dihamparkannya ke atas suatu tudung
dari pada kulit lomba-lomba dan
dikenakannya kayu pengusungnya.
15Setelah sudah ditudung oleh Harun
dan anak-anaknya itu akan tempat
kudus dan segala perkakas tempat
kudus tatkala tentara itu hendak
berjalan barulah segala bani Kehat akan
datang hendak mengusung dia tetapi
jangan menyentuh barang yang kudus
itu supaya jangan ia mati maka sekalian
inilah tanggungan bani Kehat dalam
kemah perhimpunan itu.
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16Adapun pegangan imam Eleazar
bin Harun itu yaitulah minyak akan
suluh itu dan setanggi yang harum dan
persembahan makanan yang sediakala
itu dan minyak bau-bauan yaitu
pegangan segenap kemah sembahyang
dengan segala isinya dan tempat kudus
dengan segala perkakasnya juga."
17Maka firman Allah kepada Musa dan
kepada Harun demikian:
18 "Janganlah kamu menceraikan
bangsa segala kaum orang Kehat itu dari
antara segala orang Lewi.
19Melainkan hendaklah kamu berbuat
demikian bagi orang-orang itu supaya
ia hidup jangan mati tatkala ia
menghampiri segala barang yang
terlebih kudus itu yaitu hendaklah Harun
dan anak-anaknya pun masuk serta
menentukan pekerjaan masing-masing
dan tanggungan masing-masing.
20Tetapi janganlah bani Kehat itu
masuk sehingga melihat perkara yang
kudus itu juga sesaat sekalipun lamanya
supaya jangan ia mati."
21Maka firman Allah kepada Musa
demikian:
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22 "Ambillah olehmu bilangan segala
bani Gerson pun sekadar isi rumah
sekadar isi rumah segala bapanya dan
sekadar kaum keluarannya.
23Maka orang yang berumur tiga puluh
tahun dan lebih dari pada itu yaitu
sampai lima puluh tahun umurnya ialah
yang akan engkau hitung yaitu segala
orang yang masuk hendak membuat
pekerjaan itu akan bekerja dalam kemah
perhimpunan.
24Maka demikian inilah pekerjaan
segala kaum orang Gerson dalam hal
bekerja dan memikul.
25Maka hendaklah ia memikul segala
kain kelambu kemah sembahyang dan
kemah perhimpunan dengan tudung dan
lagi tudung dari pada kulit lomba-lomba
yang di atas sekali dan tabir pintu kemah
perhimpunan itu.
26Dan segala kain pagar halaman
dan tabir pintu halaman yang pada
pihak kemah sembahyang dan tempat
kurban itu keliling dan segala talinya
dan segala talinya dan segala perkakas
yang terpakai kepada pekerjaan itu
segala perkakas yang patut diperbuat
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bagi yang demikian yaitulah pekerjaan
orang-orang itu.
27Maka hendaklah segala pekerjaan
bani Gerson itu menurut perintah
Harun dan anak-anaknya dalam hal
segala tanggungannya dan dalam hal
segala pekerjaan maka hendaklah kamu
menentukan segala tanggungannya itu
akan pegangannya.
28Maka inilah pekerjaan segala kaum
bani Gerson dalam kemah perhimpunan
adapun pegangan itu di bawah perintah
imam Itamar bin Harun itu.
29Adapun segala bani Merari hendaklah
engkau menghitung dia sekadar segala
kaum keluarganya dan sekadar isi rumah
segala bapanya.
30Maka orang yang berumur tiga puluh
tahun dan lebih dari pada itu yaitu
sampai lima puluh tahun umurnya ialah
yang akan engkau hitung barangsiapa
yang masuk pekerjaan itu akan bekerja
dalam kemah perhimpunan.
31Maka demikian inilah pegangan
segala tanggungannya sekadar segala
pekerjaan dalam kemah perhimpunan itu
yaitu segala papan kemah sembahyang
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dengan kayu lintangnya dan segala
tiangnya dan segala kaki tiangnya.
32Dan segala tiang halaman yang
keliling dengan kaki tiangnya dan
pancangnya dan talinya dengan
segala perkakasnya dan barang yang
terpakai kepada pekerjaan itu maka
hendaklah kamu menentukan segala
perkakas yang menjadi pegangan
segala tanggungannya itu dengan nama
masing-masing.
33Maka inilah pekerjaan segala kaum
bani Merari sekadar segala pekerjaan
dalam kemah perhimpunan di bawah
perintah imam Itamar bin Harun."
34Maka oleh Musa dan Harun dan
segala penghulu perhimpunan itu
dihitungnya segala bani Kehat sekadar
kaum keluarganya dan sekadar isi rumah
segala bapanya
35yang berumur tiga puluh tahun dan
lebih dari pada itu yaitu sampai lima
puluh tahun umurnya barangsiapa yang
masuk pekerjaan itu akan bekerja di
dalam kemah perhimpunan.
36Maka jumlah segala orang yang
dihitung sekadar kaum keluarganya itu
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dua ribu tujuh ratus lima puluh orang
banyaknya.
37Maka sekalian inilah yang dihitung
dari pada segala kaum orang Kehat yaitu
segala yang bekerja di dalam kemah
perhimpunan yang dihitung oleh Musa
dan Harun seperti firman Allah kepada
Musa.
38Maka segala orang yang dihitung
dari pada bani Gerson sekadar kaum
keluarganya dan sekadar isi rumah
segala bapanya.
39Yang berumur tiga puluh tahun dan
lebih dari pada itu yaitu sampai lima
puluh tahun umurnya barangsiapa yang
masuk pekerjaan itu akan bekerja dalam
kemah perhimpunan
40yaitu segala orangnya yang dihitung
sekadar kaum keluarganya dan sekadar
isi rumah segala bapanya itu dua ribu
enam ratus tiga puluh orang banyaknya.
41Maka sekalian inilah yang dihitung
dari pada segala kaum bani Gerson yaitu
segala orang yang bekerja di dalam
kemah perhimpunan yang dihitung oleh
Musa dan Harun seperti firman Allah itu.
42Maka segala orang yang dihitung
dari pada segala kaum Merari sekadar
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segala kaum keluarganya dan sekadar
isi rumah segala bapanya.
43Yang berumur tiga puluh tahun dan
lebih dari pada itu yaitu sampai lima
puluh tahun umurnya barangsiapa yang
masuk pekerjaan itu akan bekerja dalam
kemah perhimpunan,
44yaitu segala orangnya yang dihitung
sekadar kaum keluarganya itu tiga ribu
dua ratus orang banyaknya.
45Maka sekalian inilah yang dihitung
dari pada segala kaum bani Merari yang
dihitung oleh Musa dan Harun seperti
firman Allah kepada Musa.
46Adapun segala orang Lewi yang
dihitung itu yaitu yang dihitung oleh
Musa dan Harun dan segala penghulu
Israel sekadar kaum keluarganya dan
sekadar isi rumah segala bapanya,
47yang berumur tiga puluh tahun dan
lebih dari pada itu yaitu sampai lima
puluh tahun umurnya barangsiapa yang
masuk hendak membuat pekerjaan itu
dan hendak memikul segala tanggungan
dalam kemah perhimpunan,
48yaitu segala orangnya yang dihitung
itu delapan ribu lima ratus delapan puluh
orang banyaknya.
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49Maka sekalian itu dihitung dengan
perintah Musa menurut firman Allah
masing-masing sekadar pekerjaan dan
sekadar tanggunggannya demikianlah
segala orang itu dihitung seperti firman
Allah kepada Musa.

5
1Maka firman Allah kepada Musa
demikian:

2 "Suruhlah segala bani Israel itu
mengeluarkan dari dalam tempat
segala kemah itu segala orang berkusta
dan segala orang yang berbeser dan
barangnya yang telah najis oleh sebab
mayat orang,
3baik laki-laki baik perempuan
hendaklah dikeluarkan sampai keluar
tempat kemah itu hendaklah kamu
mengeluarkan dia supaya jangan
dinajiskannya tempat segala kemah
yang di tengahnya Aku duduk."
4Maka demikianlah diperbuat oleh
bani Israel itu maka sekaliannya itu
dikeluarkannya keluar tempat kemah
itu seperti firman Allah kepada Musa itu
demikianlah diperbuat oleh segala bani
Israel.
5Maka firman Allah kepada Musa
demikian:
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6 "Katakanlah olehmu kepada bani
Israel jikalau seorang laki-laki atau
perempuan telah berbuat barang
sesuatu dosa yang diperbuat oleh
manusia sehingga ia durhaka kepada
Allah dan orang itu bersalah,
7maka hendaklah ia mengaku dosanya
yang telah diperbuatnya itu maka
hendaklah digantinya kesalahannya itu
dengan secukupnya seperlimanya lalu
dipulangkannya kepada orang yang ia
telah bersalah kepadanya.
8Tetapi jikalau pada orang itu
hendaklah gantian kesalahan yang
dipulangkan kepada Allah itu menjadi
bagian imam yaitu lain dari pada domba
jantan perdamaian yang dipakai supaya
mengadakan perdamaian karenanya.
9Maka segala persembahan jolangan
dari pada bani Israel yaitu perkara yang
kudus yang dipersembahkannya kepada
imam maka itupun menjadi bagiannya.
10Dan segala perkara yang dikuduskan
oleh seseorang itupun menjadi bagian
barang apa yang diberikan kepada imam
oleh seseorang itupun menjadi bagian
imam."
11Maka firman Allah kepada Musa:
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12 "Katakanlah olehmu kepada segala
bani Israel demikian: Jikalau istri
seseorang telah menyimpang serta
berdosa kepadanya,
13 sehingga seorang laki-laki bersetubuh
dengan dia tetapi perkara itu terlindung
dari pada mata suaminya serta
tersembunyi lalu perempuan itu menjadi
najis tetapi tiada seorangpun yang
bersaksi atasnya dan tiada pula salahnya
itu kedapatan,
14kemudian berbangkit cemburuan
dalam hatinya sehingga cemburuanlah
ia akan istrinya dan perempuan itupun
najis atau jikalau berbangkit cemburuan
dalam hatinya sehingga cemburuanlah
ia akan istrinya dan perempuan itu tiada
najis.
15Maka hendaklah laki-laki itu
membawa istrinya menghadapi imam
serta membawa persembahan pula
karena perempuan itu yaitu tepung
seir seperpuluh efa maka jangan
dicurahkannya minyak di atasnya dan
jangan dibubuh kemenyan karena
yaitulah persembahan makanan karena
cemburuan dan persembahan makanan
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akan peringatan supaya mengingatkan
kesalahan.
16Maka hendaklah imam itu
menghampirkan perempuan itu
serta menghadapkan dia kepada hadirat
Allah.
17Maka hendaklah imam itu mengambil
air yang kudus dalam belanga maka
hendaklah imam itu mengambil dari
pada lebu tanah kemah perhimpunan
lalu dibubuhnya dalam air itu.
18Maka hendaklah imam itu
menghadapkan perempuan itu
ke hadirat Allah dan hendaklah
rambut perempuan itu diuraikan dan
diberikannya persembahan makanan
akan peringatan itu ke tangan
perempuan itu yaitu persembahan
makanan karena cemburuan maka pada
tangan imam itu hendaklah ada air
kepahitan yang mendatangkan kutuk.
19Dan hendaklah imam itu menyuruh
perempuan itu bersumpah serta berkata
kepadanya: Jikalau seorangpun tiada
bersetubuh dengan engkau dan jikalau
tiada engkau menyimpang kepada
najis sedang engkau di bawah perintah
suamimu maka terlepaslah engkau dari
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pada air kepahitan yang mendatangkan
kutuk itu.
20Tetapi jikalau sungguh engkau telah
menyimpang sedang engkau di bawah
perintah suamimu dan jikalau engkau
menjadi najis dan seorang laki-laki yang
lain dari pada suamimu telah bersetubuh
dengan dikau.
21Kemudian hendaklah imam itu
menyuruh perempuan itu bersumpah
dengan sumpah kutuk dan hendaklah
imam itu berkata kepada perempuan itu
bahwa dijadikan Allah kiranya engkau
suatu kutuk dan suatu sumpah di antara
segala kaummu tatkala dicengkungkan
Allah pahamu dan dibusungkannya
perutmu.
22Maka hendaklah air yang
mendatangkan kutuk ini masuk ke
dalam perutmu serta dibusungkannya
perutmu dan dicengkungkannya pahamu
maka hendaklah perempuan itu berkata:
Amin, amin.
23Maka hendaklah segala sumpah ini
disuratkan oleh imam di dalam surat
itu lalu dihapuskannya pula dengan air
kepahitan.
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24Maka hendaklah disuruhnya
perempuan itu meminum air kepahitan
yang mendatangkan kutuk itu dan air
yang mendatangkan kutuk akan masuk
ke dalamnya menjadi pahit.
25Maka hendaklah imam itu mengambil
persembahan makanan karena
cemburuan itu dari pada tangan
perempuan lalu digoncangkannya
persembahan makanan itu di hadapan
hadirat Allah serta dibawanya ke tempat
kurban.
26Maka hendaklah imam itu mengambil
dari pada persembahan makanan itu
segenggam menjadi peringatannya lalu
membakar dia di atas tempat kurban
kemudian baru disuruhnya perempuan
itu meminum air itu.
27Setelah sudah diberinya perempuan
itu meminum air itu maka akan jadi
kelak jikalau perempuan itu telah najis
dan sudah berdosa pada suaminya
maka air yang mendatangkan kutuk itu
akan masuk ke dalamnya menjadi pahit
sehingga perutnya buncit dan pahanya
cengkung maka perempuan itu akan
menjadi suatu kutuk di antara kaumnya.
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28Tetapi jikalau perempuan itu bukan
najis melainkan suci niscaya terlepaslah
ia maka iapun akan mengandung kelak."
29Maka inilah hukum cemburuan
tatkala istri orang yang di bawah
perintah suaminya itu menyimpang
sehingga menjadi najis.
30Atau tatkala berbangkit cemburuan
di dalam hati laki-laki itu sehingga
cemburuanlah ia akan istrinya
maka hendaklah perempuan itu di
hadapkannya ke hadirat Allah dan imam
itu hendaklah melakukan kepadanya
segala hukum ini.
31Maka laki-laki itu terlepaslah dari
pada kesalahan tetapi perempuan itu
akan menanggung kesalahan.

6
1Maka firman Allah kepada Musa:
2 "Katakanlah olehmu kepada bani

Israel demikian: Jikalau orang laki-laki
atau perempuan telah berniat yaitu
niat orang nadar hendak mengasingkan
dirinya bagi Allah,
3hendaklah ia mengasingkan dirinya
dari pada air anggur dan minuman yang
keras dan janganlah ia meminum cuka
air anggur atau cuka dari pada minuman
yang keras dan jangan pula ia meminum
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air dari pada buah anggur itu dan jangan
pula dimakannya buah anggur baik yang
hidup baik yang kering.
4Maka selama ia diasingkan bagimu
janganlah dimakannya barang sesuatu
yang datang dari pada anggur dari pada
bijinya sampai kepada kulitnya.
5Maka selama ia berniat diasingkan
demikian janganlah pisau pencukur
terkena pada kepalanya sehingga genap
segala hari ia mengasingkan dirinya
bagi Allah maka kuduslah ia hendaklah
diberikannya segala rambut di kepalanya
bertambah panjang.
6Maka selama ia mengasingkan dirinya
bagi Allah janganlah ia menghampiri
mayat orang.
7Maka janganlah ia menajiskan dirinya
karena bapanya atau karena ibunya
atau karena saudaranya laki-laki atau
perempuan jikalau orang-orang itu telah
mati karena tanda diasingkan bagi Allah
itu adalah di kepalanya.
8Maka kuduslah ia bagi Allah selama ia
diasingkan itu.
9Maka jikalau barang seorang telah
mati di sisinya tiba-tiba sehingga
dinajiskannya kepalanya yaitu tanda
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ia diasingkan itu maka hendaklah
dicukurnya kepalanya pada hari ia
disucikan yaitu pada hari yang ketujuh
hendaklah dicukurnya.
10Maka pada hari yang kedelapan
hendaklah ia membawa dua ekor
burung tekukur atau dua ekor anak
merpati kepada imam di pintu kemah
perhimpunan.
11Maka hendaklah imam itu
mempersembahkan seekornya akan
kurban karena dosa dan yang seekor
akan kurban bakaran serta mengadakan
perdamaian karenanya karena ia telah
berdosa oleh sebab mayat itu maka
hendaklah disucikannya kepalanya pada
hari itu juga.
12Maka segala hari ia telah diasingkan
itu hendaklah diasingkannya bagi Allah
dan hendaklah dibawanya seekor anak
domba yang setahun umurnya akan
kurban karena kesalahan tetapi segala
hari yang dahulu itu telah batallah
karena peri ia diasingkan itu telah
dinajiskan.
13Bahwa inilah hukum orang bernadar
apabila segala hari ia diasingkan itu
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telah genap maka hendaklah ia dibawa
ke pintu kemah perhimpunan,
14maka hendaklah ia membawa
persembahannya kepada Allah yaitu
seekor anak domba jantan yang setahun
umurnya dan tiada bercacat akan
kurban bakaran dan seekor anak domba
betina yang setahun umurnya dan tiada
bercacat akan kurban karena dosa
dan seekor domba jantan yang tiada
bercacat akan kurban perdamaian,
15dan sebuah bakul berisi roti yang
tiada beragi dan apam dari pada
tepung halus bercampur minyak dan
penganan yang tiada beragi yang
disapukan dengan minyak serta
dengan persembahan makanannya dan
persembahan minumnya.
16Maka hendaklah imam itu
menghadapkan dia ke hadirat Allah serta
mempersembahkan kurban karena dosa
itu dan kurban bakarannya,
17maka hendaklah dipersembahkannya
domba jantan itu akan kurban
perdamaian kepada Allah serta dengan
bakul yang berisi roti yang tiada
beragi itu dan hendaklah imam itu
mempersembahkan pula persembahan
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makanannya dan persembahan
minumannya.
18Maka hendaklah orang yang bernadar
itu mencukur kepalanya yaitu tanda ia
diasingkan itu di muka pintu kemah
perhimpunan dan hendaklah diambilnya
rambut kepalanya yang tanda ia
diasingkan itu lalu dibubuhnya di atas
api yang di bawah kurban perdamaian
itu.
19Maka hendaklah imam itu mengambil
bahu domba jantan yang sudah direbus
itu dan sebiji apam yang tiada beragi
dari dalam bakul itu dan sebiji penganan
yang tiada beragi lalu dibubuhnya pada
tapak tangan orang yang bernadar
itu kemudian dari pada dicukurnya
kepalanya yang tanda ia diasingkan itu.
20Maka hendaklah yaitu digoncangkan
oleh imam akan persembahan
goncangan ke hadapan hadirat Allah
maka yaitulah kudus akan bagian imam
serta dengan dada yang digoncangkan
dan paha yang dijolangkan itu setelah
itu baru boleh orang yang bernadar itu
meminum air anggur."
21Maka inilah hukum orang yang
bernadar yang telah berniat dan



Bilangan 6.22–7.1 44

persembahannya kepada Allah sebab ia
diasingkan itu lain dari pada yang dapat
dipersembahkannya lebih dari pada itu
adapun menurut niatnya itu demikianlah
hendak diperbuatnya seperti hukum
dalam hal ia diasingkan itu.
22Maka firman Allah kepada Musa:
23 "Katakanlah olehmu kepada Harun
dan kepada anak-anaknya: Bahwa
dengan demikian peri hendaklah kamu
memberkati bani Israel itu maka
hendaklah kamu berkata kepadanya:
24Diberkatilah kiranya akan dikau serta
dipeliharakan-Nya akan dikau.
25Diterangi kiranya oleh muka Allah
akan dikau serta dikasihankan-Nya
engkau.
26Ditilik Allah kiranya akan dikau serta
diberi-Nya kepadamu sejahtera.
27Demikian ini hendaklah nama-Ku
disebutkan atas bani Israel itu maka Aku
akan memberkati dia."

7
1Maka jadilah pada hari Musa itu
selesai dari pada mendirikan kemah

sembahyang itu serta diminyakinya
dan dikuduskannya akan dia dengan
segala perkakasnya dan tempat kurban
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dengan segala perkakasnya itu pun telah
diminyakinya dan dikuduskannya.
2Maka segala penghulu bani Israel
dan kepala isi rumah segala bapanya
itu membawa persembahannya maka
yainilah penghulu-penghulu segala suku
bangsa dan inilah yang memerintahkan
segala orang yang dihitung itu.
3Maka dibawanya persembahannya
ke hadapan hadirat Allah yaitu enam
buah kereta yang berkajung dan lembu
dua belas ekor yaitu tiap-tiap dua
orang penghulu itu sebuah kereta dan
seorang seekor lembu maka sekalian itu
dipersembahkannya di hadapan kemah
sembahyang.
4Maka firman Allah kepada Musa
demikian:
5 "Terimalah sekalian itu dari padanya
supaya yaitu boleh dipakai kepada
pekerjaan kemah perhimpunan maka
hendaklah engkau menyerahkan dia
kepada segala orang Lewi masing-
masing sekadar pekerjaannya."
6Maka diterimalah oleh Musa segala
kereta dan lembu itu diserahkannya
kepada orang Lewi.



Bilangan 7.7–13 46
7Adapun dua buah kereta dan empat
ekor lembu diserahkannya kepada bani
Gerson sekadar pekerjaannya.
8Dan empat buah kereta delapan ekor
lembu diserahkannya kepada bani Merari
sekedar pekerjaannya di bawah perintah
imam Itamar bin Harun itu.
9Tetapi kepada bani Kehat itu satupun
tiada diserahkannya karena yang
empunya pekerjaan tempat kudus maka
sekalian itu diusungnya.
10Maka dipersembahkan pula oleh
segala penghulu itu supaya menghiasi
tempat kurban pada hari yaitu diminyaki
maka segala penghulu itu membawa
persembahannya ke hadapan tempat
kurban itu.
11Maka firman Allah kepada Musa:
"Hendaklah dipersembahkannya
persembahannya itu masing-masing
penghulu itu pada harinya akan
perhiasan tempat kurban itu."
12Adapun yang mempersembahkan
persembahannya pada hari yang
pertama yaitu Nahason bin Aminadab
dari pada suku Yehuda.
13Maka persembahannya itu sebuah
talam perak seratus tiga puluh syikal
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beratnya dan sebuah bokor perak
yang tujuh puluh syikal tempat kudus
kedua-duanya berisi tepung halus
bercampur minyak akan persembahan
makanan,
14dan sendok emas sebatang yang
sepuluh syikal beratnya berisi setanggi,
15dan lembu muda seekor dan domba
jantan seekor dan anak domba jantan
yang setahun umurnya seekor akan
kurban bakaran,
16dan kambing jantan seekor akan
kurban karena dosa,
17dan akan kurban perdamaian dua
ekor lembu dan lima ekor domba jantan
dan lima ekor kambing jantan dan lima
ekor anak domba jantan yang setahun
umurnya sekalian itulah persembahan
Nahason bin Aminadab.
18Maka pada hari yang kedua:
dipersembahkanlah oleh Netaneel bin
Zuar, penghulu Isakhar.
19Maka akan persembahannya itu
dipersembahkannya sebuah talam perak
seratus tiga puluh syikal beratnya dan
sebuah bokor perak yang tujuh puluh
syikal beratnya atas syikal tempat
kudus kedua-duanya berisi tepung halus
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bercampur minyak akan persembahan
makanan.
20Dan sendok emas sebatang yang
sepuluh syikal beratnya berisi setanggi,
21dan lembu muda seekor dan domba
jantan seekor dan anak domba jantan
yang setahun umurnya seekor akan
kurban bakaran,
22dan kambing jantan seekor akan
kurban karena dosa,
23dan akan kurban perdamaian dua
ekor lembu dan lima ekor domba jantan
dan lima ekor kambing jantan dan
lima ekor domba jantan yang setahun
umurnya sekalian itulah persembahan
Netaneel bin Zuar.
24Maka pada hari yang ketiga: Eliab bin
Helon, penghulu bani Zebulon.
25Maka persembahannya itu sebuah
talam perak seratus tiga puluh syikal
beratnya dan sebuah bokor perak yang
tujuh puluh syikal beratnya atas syikal
tempat kudus kedua-duanya berisi
tepung halus bercampur minyak akan
persembahan makanan,
26dan sendok emas sebatang yang
sepuluh syikal beratnya berisi setanggi,
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27dan lembu muda seekor dan domba
jantan seekor dan anak domba jantan
yang setahun umurnya seekor akan
kurban bakaran,
28dan kambing jantan seekor akan
kurban karena dosa,
29dan akan kurban perdamaian dua
ekor lembu dan lima ekor domba jantan
dan lima ekor kambing jantan dan lima
ekor akan domba jantan yang setahun
umurnya sekalian itulah persembahan
Eliab bin Helon.
30Maka pada hari yang keempat: Elizur
bin Syedeur, penghulu bani Ruben.
31Maka persembahannya itu sebuah
talam perak seratus tiga puluh syikal
beratnya dan sebuah bokor perak yang
tujuh puluh syikal beratnya atas syikal
tempat kudus kedua-duanya berisi
tepung halus bercampur minyak akan
persembahan makanan,
32dan sendok emas sebatang yang
sepuluh syikal beratnya berisi setanggi,
33dan lembu muda seekor dan domba
jantan seekor dan anak domba jantan
yang setahun umurnya seekor akan
kurban bakaran,
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34dan kambing jantan seekor akan
kurban karena dosa,
35dan akan kurban perdamaian dua
ekor lembu dan lima ekor domba jantan
dan lima ekor kambing jantan dan lima
ekor anak domba jantan yang setahun
umurnya sekalian itulah persembahan
Elizur bin Syedeur.
36Maka pada hari kelima: Selumiel bin
Zurisyadai, penghulu bani Simeon.
37Maka persembahannya itu sebuah
talam perak seratus tiga puluh syikal
beratnya dan sebuah bokor perak yang
tujuh puluh syikal beratnya atas syikal
tempat kudus kedua-duanya berisi
tepung halus bercampur minyak akan
persembahan makanan,
38dan sendok emas sebatang yang
sepuluh syikal beratnya berisi setanggi,
39dan lembu muda seekor dan domba
jantan seekor dan anak domba jantan
yang setahun umurnya seekor akan
kurban bakaran,
40dan kambing jantan seekor akan
kurban karena dosa,
41dan akan kurban perdamaian dua
ekor lembu dan lima ekor domba jantan
dan lima ekor kambing jantan dan lima
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ekor anak domba jantan yang setahun
umurnya sekalian itulah persembahan
Selumiel bin Zurisyadai.
42Maka pada hari yang keenam: Elyasaf
bin Rehuel, penghulu bani Gad.
43Maka persembahannya itu sebuah
talam perak seratus tiga puluh syikal
beratnya dan sebuah bokor perak yang
tujuh puluh syikal beratnya atas syikal
tempat kudus kedua-duanya berisi
tepung halus bercampur minyak akan
persembahan makanan,
44dan sendok emas sebatang yang
sepuluh syikal beratnya berisi setanggi,
45dan lembu muda seekor dan domba
jantan seekor dan anak domba jantan
yang setahun umurnya seekor akan
kurban bakaran,
46dan kambing jantan seekor akan
kurban karena dosa,
47dan akan kurban perdamaian dua
ekor lembu dan lima ekor domba jantan
dan lima ekor kambing jantan dan lima
ekor anak domba jantan yang setahun
umurnya sekalian itulah persembahan
Elyasaf bin Rehuel.
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48Maka pada hari yang ketujuh:
Elisama bin Amihud, penghulu bani
Efraim.
49Maka persembahannya itu sebuah
talam perak seratus tiga puluh syikal
beratnya dan sebuah bokor perak yang
tujuh puluh syikal beratnya atas tempat
kudus kedua-duanya berisi tepung halus
bercampur minyak akan persembahan
makanan,
50dan sendok emas sebatang yang
sepuluh syikal beratnya berisi setanggi,
51dan lembu muda seekor dan domba
jantan seekor dan anak domba jantan
yang setahun umurnya seekor akan
kurban bakaran,
52dan kambing jantan seekor akan
kurban karena dosa,
53dan akan kurban perdamaian dua
ekor lembu dan lima ekor domba jantan
dan lima ekor kambing jantan dan lima
ekor anak domba jantan yang setahun
umurnya sekalian itulah persembahan
Elisama bin Amihud.
54Maka pada hari yang kedelapan:
Gamaliel bin Pedazur, penghulu bani
Manasye.
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55Maka persembahannya itu sebuah
talam perak seratus tiga puluh syikal
beratnya dan sebuah bokor perak yang
tujuh puluh syikal beratnya atas tempat
kudus kedua-duanya berisi tepung halus
bercampur minyak akan persembahan
makanan,
56dan sendok emas sebatang yang
sepuluh syikal beratnya berisi setanggi,
57dan lembu muda seekor dan domba
jantan seekor dan anak domba jantan
yang setahun umurnya seekor akan
kurban bakaran,
58dan kambing jantan seekor akan
kurban karena dosa,
59dan akan kurban perdamaian dua
ekor lembu dan lima ekor domba jantan
dan lima ekor kambing jantan dan lima
ekor anak domba jantan yang setahun
umurnya sekalian itulah persembahan
Gamaliel bin Pedazur.
60Maka pada hari yang kesembilan:
Abidan bin Gideoni, penghulu bani
Benyamin.
61Maka persembahannya itu sebuah
talam perak seratus tiga puluh syikal
beratnya dan sebuah bokor perak yang
tujuh puluh syikal beratnya atas syikal
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tempat kudus kedua-duanya berisi
tepung halus bercampur minyak akan
persembahan makanan,
62dan sendok emas sebatang yang
sepuluh syikal beratnya berisi setanggi,
63dan lembu muda seekor dan domba
jantan seekor dan anak domba jantan
yang setahun umurnya seekor akan
kurban bakaran,
64dan kambing jantan seekor akan
kurban karena dosa,
65dan akan kurban perdamaian dua
ekor lembu dan lima ekor domba jantan
dan lima ekor kambing jantan dan lima
ekor anak domba jantan yang setahun
umurnya sekalian itulah persembahan
Abidan bin Gideoni.
66Maka pada hari yang kesepuluh:
Ahiezer bin Amisyadai, penghulu bani
Dan.
67Maka persembahannya itu sebuah
talam perak seratus tiga puluh syikal
beratnya dan sebuah bokor perak yang
tujuh puluh syikal beratnya atas syikal
tempat kudus kedua-duanya berisi
tepung halus bercampur minyak akan
persembahan makanan,



Bilangan 7.68–75 55
68dan sendok emas sebatang yang
sepuluh syikal beratnya berisi setanggi,
69dan lembu muda seekor dan domba
jantan seekor dan anak domba jantan
yang setahun umurnya seekor akan
kurban bakaran,
70dan kambing jantan seekor akan
kurban karena dosa,
71dan akan kurban perdamaian dua
ekor lembu dan lima ekor domba jantan
dan lima ekor kambing jantan dan lima
ekor anak domba jantan yang setahun
umurnya sekalian itulah persembahan
Ahiezer bin Amisyadai.
72Maka pada hari yang kesebelas:
Pagiel bin Okhran, penghulu bani Asyer.
73Maka persembahannya itu sebuah
talam perak seratus tiga puluh syikal
beratnya dan sebuah bokor perak yang
tujuh puluh syikal beratnya atas syikal
tempat kudus kedua-duanya berisi
tepung halus bercampur minyak akan
persembahan makanan,
74dan sendok emas sebatang yang
sepuluh syikal beratnya berisi setanggi,
75dan lembu muda seekor dan domba
jantan seekor dan anak domba jantan
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yang setahun umurnya seekor akan
kurban bakaran,
76dan kambing jantan seekor akan
kurban karena dosa,
77dan akan kurban perdamaian dua
ekor lembu dan lima ekor domba jantan
dan lima ekor kambing jantan dan lima
ekor anak domba jantan yang setahun
umurnya sekalian itulah persembahan
Pagiel bin Okhran.
78Maka pada hari yang kedua belas:
Ahira bin Enan, penghulu bani Naftali.
79Maka persembahannya itu sebuah
talam perak seratus tiga puluh syikal
beratnya dan sebuah bokor perak yang
tujuh puluh syikal beratnya atas syikal
tempat kudus kedua-duanya berisi
tepung halus bercampur minyak akan
persembahan makanan,
80dan sendok emas sebatang yang
sepuluh syikal beratnya berisi setanggi,
81dan lembu muda seekor dan domba
jantan seekor dan anak domba jantan
yang setahun umurnya seekor akan
kurban bakaran,
82dan kambing jantan seekor akan
kurban karena dosa,
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83dan akan kurban perdamaian dua
ekor lembu dan lima ekor domba jantan
dan lima ekor kambing jantan dan lima
ekor anak domba jantan yang setahun
umurnya sekalian itulah persembahan
Ahira bin Enan.
84Maka demikian itulah perhiasan
tempat kudus pada hari yaitu diminyaki
dari pada tangan segala penghulu Israel
yaitu talam perak dua belas buah dan
bokor perak dua belas buah dan sendok
emas dua belas batang.
85Masing-masing talam perak itu
seratus tiga puluh syikal beratnya dan
masing-masing bokor itu tujuh puluh
syikal maka jumlah segala bekas itu dua
ribu empat ratus syikal banyaknya atas
syikal tempat kudus.
86Maka sendok emas yang dua belas
batang berisi setanggi itu masing-
masingnya sepuluh syikal beratnya atas
tempat kudus maka jumlah segala emas
akan sendok itu seratus dua puluh syikal
banyaknya.
87Maka jumlah segala lembu akan
kurban bakaran itu dua belas ekor anak
lembu dan domba jantan dua belas ekor
dan anak domba jantan yang setahun
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umurnya dua belas ekor serta dengan
persembahan makanan maka segala
kambing jantan akan kurban karena
dosa itu dua belas ekor.
88Dan jumlah segala lembu akan
kurban perdamaian dua puluh empat
ekor lembu dan domba jantan enam
puluh ekor dan kambing jantan enam
puluh ekor dan anak domba jantan
yang setahun umurnya enam puluh ekor
sekalian itulah persembahan tempat
kurban kemudian dari pada yaitu telah
diminyaki.
89Maka apabila Musa itu telah
masuk ke dalam kemah perhimpunan
hendak berkata-kata dengan Dia
maka didengarnya suara berkata-kata
kepadanya dari atas tempat perdamaian
yang di atas tabut kesaksian itu dari
antara kedua kerub itu lalu berfirmanlah
Ia kepadanya.

8
1Maka firman Allah kepada Musa:
2 "Katakanlah olehmu kepada Harun

demikian: Apabila engkau memasang
segala pelita maka hendaklah ketujuh
pelita itu bercahaya di hadapan kaki
pelita itu."
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3Maka demikianlah diperbuat oleh
Harun maka dipasangnya segala pelita
itu supaya menerangi di hadapan kaki
pelita itu seperti firman Allah kepada
Musa.
4Maka demikian itulah perbuatan kaki
pelita itu yaitu dari pada emas tempaan
sehingga tapaknya dan bunganyapun
yaitu tempayan juga seperti teladan
yang ditunjukkan Allah kepada Musa,
demikianlah diperbuatnya akan kaki
pelita itu.
5Maka firman Allah kepada Musa
demikian:
6 "Ambillah orang Lewi itu dari antara
segala bani Israel serta sucikan dia.
7Maka demikianlah pekerjaanmu
supaya menyucikan dia maka hendaklah
kamu memercikkan kepadanya air
karena dosanya dan suruh cukur seluar
tubuhnya dan membasuh pakaiannya
serta menyucikan dirinya.
8Kemudian hendaklah sekaliannya itu
mengambil seekor lembu muda serta
dengan persembahan makanan dari
pada tepung halus bercampur minyak
dan seekor lagi lembu muda hendaklah
engkau ambil akan kurban karena dosa.
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9Dan hendaklah engkau menghadapkan
orang-orang Lewi itu ke hadapan kemah
perhimpunan dan himpunkanlah
segenap perhimpunan bani Israel.
10Maka hendaklah engkau
menghadapkan orang-orang Lewi
itu ke hadirat Allah dan hendaklah segala
bani Israel menghantarkan tangannya
kepada orang Lewi itu.
11Dan hendaklah Harun itu
mempersembahkan segala orang
Lewi itu ke hadapan hadirat Allah akan
persembahan goncangan dari karena
segala bani Israel supaya sekaliannya itu
membuat pekerjaan Allah.
12Maka hendaklah orang-orang Lewi
itu menghantarkan tangannya pada
kepala kedua ekor lembu muda itu
maka seekornya hendaklah engkau
persembahkan akan kurban karena dosa
dan yang seekor akan kurban bakaran
kepada Allah supaya mengadakan
perdamaian karena segala orang Lewi.
13Maka hendaklah engkau perdirikan
orang-orang Lewi itu di hadapan Harun
dan di hadapan anak-anaknya serta
mempersembahkan dia kepada Allah
akan persembahan goncangan.
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14Maka demikian hendak engkau
mengasingkan orang Lewi itu dari antara
segala bani Israel maka Akulah yang
empunya segala orang Lewi.
15Setelah itu segala orang Lewi itu
akan masuk membuat pekerjaan kemah
perhimpunan itu maka hendaklah
engkau menyucikan orang-orang itu
serta mempersembahkan dia akan
persembahan goncangan.
16Karena sekalian itu semata-mata
diserahkan kepada-Ku dari antara segala
bani Israel maka Aku telah mengambil
orang-orang itu akan ganti segala yang
mula-mula keluar dari dalam rumah
yaitu segala anak sulung dari antara
segala bani Israel.
17Karena segala anak sulung dari
antara bani Israel itu Akulah yang
empunya dia baik manusia baik binatang
maka pada hari Aku telah memalu segala
anak sulung di tanah Mesir itu juga Aku
telah menguduskan orang-orang itu bagi
diri-Ku.
18Maka Aku telah mengambil orang
Lewi itu akan ganti segala anak sulung
di antara bani Israel.
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19Maka Aku telah menyuruhkan orang-
orang Lewi itu akan suatu persembahan
kepada Harun dan kepada anak-anaknya
dari pada tangan segala bani Israel
supaya diperbuatnya pekerjaan bani
Israel itu di dalam kemah perhimpunan
dan supaya mengadakan perdamaian
karena bani Israel itu supaya jangan ada
bala sampar di antara bani Israel tatkala
bani Israel itu menghampiri tempat
kudus."
20Maka demikianlah diperbuat
oleh Musa dan Harun dan segenap
perhimpunan bani Israel itu akan segala
orang Lewi maka seperti segala firman
Allah kepada Musa dari hal orang Lewi
itu demikianlah diperbuat oleh bani
Israel itu akan dia.
21Maka maka segala orang Lewi
itu menyucikanlah dirinya dari pada
dosa serta membasuh pakaiannya
maka Harunpun mempersembahkanlah
orang-orang itu akan persembahan
goncangan di hadapan hadirat Allah dan
Harun pun mengadakan perdamaian
karenanya supaya menyucikan dia.
22Setelah itu barulah segala orang
Lewi itu masuk supaya membuat
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pekerjaannya dalam kemah
perhimpunan di hadapan Harun
dan di hadapan anak-anaknya seperti
firman Allah kepada Musa dari hal
segala orang Lewi itu, demikianlah
diperbuatnya.
23Maka firman Allah kepada Musa
demikian:
24 "Bahwa inilah segala hal orang Lewi
itu maka orang yang berumur dua
puluh lima tahun dan lebih dari pada itu
hendaklah ia masuk membuat pekerjaan
kemah perhimpunan.
25Maka dari pada umur lima puluh
tahun hendaklah ia berhenti dari pada
membuat pekerjaan itu dan jangan ia
bekerja lagi.
26Melainkan hendaklah ia melayan
bersama-sama dengan saudara-
saudaranya di dalam kemah
perhimpunan serta memeliharakan
pekerjaan itu tetapi tak usahlah
diperbuatnya pekerjaan itu maka
demikianlah hendak engkau perbuat
kepada segala orang Lewi itu akan hal
pegangannya."

9
1Maka firman Allah kepada Musa di
tanah belantara Sinai dalam bulan
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yang pertama pada tahun yang kedua
kemudian dari pada orang-orang itu
telah keluar dari tanah Mesir maka
firman-Nya:
2 "Dan lagi hendaklah bani Israel
memegang Paskah itu pada masanya
yang tertentu.
3Pada empat belas hari bulan ini pada
petang hari hendaklah kamu memegang
dia pada masanya yang tertentu menurut
segala hukumnya dan menurut segala
undang-undangnya hendaklah kamu
memegang dia."
4Maka disuruh Musa segala bani Israel
memegang Paskah itu.
5Maka dipegangnya Paskah itu dalam
bulan yang pertama pada empat
belas hari bulan pada petang hari di
tanah belantara Sinai seperti segala
firman Allah kepada Musa, demikianlah
diperbuat oleh bani Israel itu.
6Maka ada beberapa orang yang
telah najis oleh mayat orang sehingga
tiada dapat orang-orang itu memegang
Paskah pada hari itu maka datanglah ia
menghadap Musa dan Harun pada hari
itu.
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7Maka kata orang-orang itu kepadanya:
"Kami ini telah najis oleh mayat orang
mengapakah kami ini ditahankan
supaya jangan kami mempersembahkan
persembahan Allah itu di antara segala
bani Israel pada masanya yang tertentu."
8Maka kata Musa kepadanya: "Nantilah
dahulu supaya aku dengar bagaimana
firman Allah akan hal kamu."
9Maka firman Allah kepada Musa
demikian:
10 "Katakanlah kepada segala bani
Israel itu begini: Jikalau barang seorang
di antaramu atau di antara segala
keturunanmu telah najis oleh sebab
mayat orang atau jikalau berjalan
jauh-jauh boleh juga ia memegang
Paskah itu bagi Allah.
11Maka dalam bulan yang kedua pada
empat belas hari bulan pada petang
hari hendaklah ia memegang dia maka
hendaklah dimakannya dengan roti yang
tiada beragi dan sayur yang pahit.
12Dan jangan ditinggalkan sisanya
sampai pagi hari dan jangan sekerat
tulangnya dipatahkannya menurut
segala hukum Paskah itu hendaklah
dipegangnya akan dia.
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13Tetapi barang seorang yang suci dan
yang bukan dalam perjalanan jikalau
lalai ia dari pada memegang Paskah
itu niscaya orang itu akan dihilangkan
dari antara kaumnya sebab tiada
dipersembahkannya persembahan Allah
pada masa yang tertentu tak dapat tiada
orang itu akan menanggung dosanya.
14Maka jikalau ada seorang dagang
menumpang di antaramu yang hendak
memegang Paskah bagi Allah maka
hendaklah dipegangnya menurut hukum
Paskah itu dan menurut undang-
undangnya hendaklah kamu menaruh
hukum satu juga baik bagi orang dagang
baik bagi anak negeri."
15Maka pada hari didirikan orang akan
kemah sembahyang itu maka awan
itu menudungilah kemah sembahyang
itu yaitu kemah kesaksian maka pada
malam hari adalah yaitu di atas kemah
sembahyang seperti rupa api sehingga
pagi hari.
16Maka demikianlah sediakala maka
yaitu ditudungi oleh awan dan pada
malam hari ada rupa api itu.
17Maka apabila terangkatlah awan itu
dari atas kemah itu barulah bani Israel
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itu berjalan dan barang di mana awan
itu berhenti di sanalah bani Israel itu
mendirikan kemahnya.
18Maka dengan firman Allah juga
berjalanlah bani Israel itu dan dengan
firman Allah juga didirikannya kemahnya
selama awan itu duduk atas kemah
sembahyang itu maka tinggallah
sekaliannya dengan kemahnya.
19Maka apabila awan itu berhenti
beberapa lamanya di atas kemah
sembahyang itu maka diturutlah oleh
bani Israel akan pesanan Allah tiada
juga ia berjalan.
20Maka terkadang-kadang sedikit hari
saja awan itu di atas kemah sembahyang
jika demikian dengan firman Allah
juga orang-orang itu tinggal dengan
kemahnya dan dengan firman Allah juga
ia berjalan.
21Dan kadang-kadang awan itu ada
dari petang sampai pagi hari dan apabila
awan itu diangkat pada pagi hari maka
berjalanlah ia atau jikalau yaitu tinggal
tetap siang malam apabila terangkat
awan itu barulah ia berjalan.
22 Jikalau dua hari atau sebulan atau
setahun lamanya awan itu berhenti di
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atas kemah sembahyang serta duduk di
atasnya maka tinggallah bani Israel itu
dengan kemahnya tiada juga ia berjalan
tetapi apabila yaitu terangkat barulah ia
berjalan.
23Maka dengan firman Allah juga
orang-orang itu mendirikan kemahnya
dan dengan firman Allah juga ia berjalan
maka dipeliharakannya pesanan Allah
dengan firman Allah pada Musa itu.

10
1Maka firman Allah kepada Musa
demikian:

2 "Hendaklah engkau perbuatkan dua
batang nafiri dari pada perak. Hendaklah
engkau perbuatkan dia dari pada perak
tempaan maka hendaklah engkau
menggunakan dia bagi memanggil
perhimpunan itu dan menyuruh segala
tentara itu berjalan.
3Maka apabila ditiup orang akan dia
hendaklah segenap perhimpunan itu
berkumpul mendapatkan engkau di
muka pintu kemah perhimpunan itu.
4Maka jikalau orang meniup sebatang
saja hendaklah segala penghulu yaitu
kepala atas beribu-ribu orang Israel itu
berkumpul mendapatkan engkau.
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5Dan apabila kamu meniup dengan
semboyan (seru-seru) hendaklah segala
tentara yang duduk pada sebelah timur
itu berangkat.
6Dan apabila kamu meniup semboyan
kedua kalinya hendaklah segala tentara
yang duduk pada sebelah selatan itu
berjalan maka hendaklah orang itu
meniup semboyan tatkala ia berjalan.
7Tetapi apabila segenap perhimpunan
itu hendak dikumpulkan biarlah engkau
meniup tetapi jangan dengan bunyi
semboyan.
8Maka hendaklah segala anak imam
Harun itu meniup nafiri itu maka yaitu
akan menjadi bagimu suatu hukum yang
kekal turun-temurun.
9Maka apabila kamu keluar hendak
berperang dalam tanahmu melawan
musuh yang menggagahi kamu
hendaklah kamu membunyikan
semboyan dengan nafiri itu maka kamu
akan dikenangkan pada hadirat Tuhanmu
Allah dan kamu akan dilepaskan dari
pada musuhmu.
10Demikian pula pada masa
kesusahanmu dan pada segala
hari rayamu yang tertentu dan pada
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permulaan segala bulanmu hendaklah
kamu meniup nafiri itu atas segala
kurban bakaranmu dan atas segala
kurban perdamaianmu maka yaitu
akan menjadi bagimu suatu peringatan
pada hadirat Tuhanmu; bahwa Akulah
Tuhanmu Allah."
11Maka jadilah dalam tahun yang kedua
dalam bulan yang kedua dan pada dua
puluh hari bulan itu maka terangkatlah
awan itu dari atas kemah kesaksian.
12Maka berjalanlah bani Israel itu
menurut perjalanannya dari tanah
belantara Sinai. Maka awan itupun
berhentilah di tanah belantara Paran.
13Maka berjalanlah ia mula-mula
menurut seperti Firman Allah kepada
Musa.
14Adapun yang berjalan terdahulu itu
bendera tempat kemah segala bani
Yehuda sekadar segala tentaranya dan
yang memerintahkan tentaranya itu
Nahason bin Aminadab.
15Dan yang memerintahkan tentara
suku bangsa bani Isakhar itu Netaneel
bin Zuar.
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16Dan yang memerintahkan tentara
suku bangsa bani Zebulon itu Eliab bin
Helon.
17Maka kemah sembahyang itupun
diturunkanlah dan segala bani Gerson
dan bani Merari yang memikul kemah
sembahyang itu berjalanlah.
18Maka bendera tempat kemah
Rubenpun berjalanlah sekadar segala
tentaranya dan yang memerintahkan
tentaranya itu Elizur bin Syedeur.
19Dan yang memerintahkan tentara
suku bangsa bani Simeon itu Selumiel
bin Zurisyadai.
20Dan yang memerintahkan suku
bangsa bani Gad itu Elyasaf bin Rehuel.
21Maka bani Kehat itupun berjalanlah
membawa tempat kudus itu maka orang
yang dahulu itu mendirikanlah kemah
sembahyang itu sebelum orang ini
datang.
22Maka bendera tempat kemah bani
Efraim itupun berjalanlah sekadar segala
tentaranya dan yang memerintahkan
tentaranya itu Elisama bin Amihud.
23Dan yang memerintahkan tentara
suku bangsa bani Manasye itu Gamaliel
bin Pedazur.
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24Dan yang memerintahkan suku
bangsa bani Benyamin itu Abidan bin
Gideoni.
25Maka bendera tempat kemah segala
bani Dan yang menjadi penutup segala
tentara itu berjalanlah sekadar segala
tentaranya dan yang memerintahkan
tentaranya itu Ahiezer bin Amisyadai.
26Dan yang memerintahkan tentara
suku bangsa bani Asyer itu Pagiel bin
Okhran.
27Dan yang memerintahkan tentara
suku bangsa bani Naftali itu Ahira bin
Enan.
28Demikianlah perjalanan segala bani
Israel sekadar segala tentaranya lalu
berjalanlah ia.
29Maka kata Musa kepada Hobab bin
Rehuel orang Midian menantu Musa:
"Bahwa kami hendak berjalan ke tempat
yang telah Allah berfirman akan halnya:
Bahwa Aku akan mengaruniakan dia
kepadamu marilah engkaupun serta
kami maka kami akan berbuat baik akan
dikau karena Allah telah berfirman akan
perkara yang baik dari hal Israel."
30Maka jawabnya: "Tiada aku mau
pergi melainkan aku hendak pulang
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ke tanahku sendiri dan kepada daging
darahku."
31Maka kata Musa: "Janganlah kiranya
engkau tinggalkan kami sedang engkau
ketahui bagaimana kami hendak duduk
di tanah belantara dan engkau akan
menjadi bagi kami ganti mata.
32Maka akan jadi kelak jikalau engkau
berjalan serta kami bahkan akan jadi
kelak barang sesuatu kebajikan yang
dilakukan Allah atas kami maka demikian
juga akan dilakukan-Nya kepadamu."
33Maka berjalanlah sekaliannya dari
gunung Allah itu tiga hari perjalanan
jauhnya maka tabut perjanjian Allah itu
mendahului dia tiga hari perjalanan akan
mencari tempat perhentian baginya.
34Maka awan Allah itu adalah di atas
orang-orang itu pada siang hari tatkala
berjalan dari tempat khemah itu.
35Maka jadilah tatkala tabut itu hendak
berjalan diucap oleh Musa demikian:
"Bangkitlah kiranya ya Allah biarlah
segala musuhmu dicerai-beraikan dan
biarlah segala yang membenci Engkau
lari dari hadapan hadirat-Mu."
36Dan apabila tabut itu terhenti
diucapnya demikian: "Kembalilah
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kiranya ya Allah kepada segala laksa ribu
orang Israel."

11
1Maka kaum itu lakunya
seperti orang yang bersungut

mengatakan barang yang jahat pada
pendengaran Allah. Setelah kedengaran
kepada Allah maka bernyalalah murka-
Nya dan api Allah itu bernyalalah di
antara orang-orang itu serta dimakannya
ke ujung tempat kemah itu.
2Maka berserulah kaum itu kepada
Musa maka Musapun memohonkanlah
kepada Allah maka api itupun padamlah.
3Maka nama tempat itu disebut Tabera,
karena api Allah itu telah bernyala di
antara orang itu.
4Maka berbangkitlah keinginan bangsa
campuran yang menyertai dia itu dan
segala bani Israel menangis pula serta
berkata: "Siapa gerangan akan memberi
kita makan daging?
5Kita ingat akan segala ikan yang telah
kita makan di Mesir dengan percuma dan
segala mentimun dan mendikai dan goci
dan bawang merah dan bawang putih.
6Tetapi sekarang kita sudah kurus
kering satupun tiada melainkan manna
ini saja yang di hadapan mata kita."
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7Adapun manna itu seperti biji ketimun
dan rupanya seperti rupa badulah.
8Maka orang kaum itu berjalan ke sana
ke mari memungut dia lalu dikisarnya
dengan kisaran atau ditumbuknya dalam
lesung dimasaknya dalam periuk dan
diperbuatnya penganan maka rasanya
seperti rasa minyak yang baru.
9Maka pada waktu malam apabila
turunlah embun pada tempat kemah itu
maka manna itupun turunlah kepadanya.
10Maka didengar oleh Musa akan
kaum itu menangis dengan segala kaum
keluarganya masing-masing pada pintu
kemahnya maka murka Allah sangat
bernyala-nyala maka Musapun tak suka.
11Maka sembah Musa kepada Allah:
"Mengapakah hamba-Mu ini Engkau
susahkan dan mengapa hamba-Mu
tiada beroleh kasihan pada hadirat-Mu
sehingga tanggungan segenap kaum ini
Engkau tanggungkan pada hamba-Mu.
12Maka hamba-Mu inikah yang telah
mengandung segenap kaum ini atau
hamba-Mukah yang memperanakkan
dia sehingga Tuhan berfirman kepada
hambaku: Pangkulah akan dia seperti
seorang pengasuh memangku kanak-
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kanak yang menyusu bawalah akan dia
ke tanah yang telah Engkau janjikan
kepada nenek moyangnya dengan
bersumpah.
13Dari mana gerangan dapat hamba-Mu
beroleh daging hendak diberikan kepada
segenap kaum ini karena sekaliannya
datang kepada hamba-Mu dengan
tangisan serta berkata: "Berilah kami
daging supaya kami makan.
14Bahwa hamba-Mu seorang diri tiada
dapat menanggung segenap kaum
ini karena yaitu terlalu berat pada
hamba-Mu.
15Maka jikalau hamba-Mu ini Engkau
lakukan demikian bunuhlah kiranya
hamba-Mu sekaligus jikalau hamba-Mu
telah beroleh kasihan pada hadirat-Mu
dan jangan hamba-Mu memandang
celaka ini."
16Maka firman Allah kepada Musa:
"Himpunkanlah bagi-Ku tujuh puluh
orang dari pada segala ketua-ketua bani
Israel yang engkau ketahui yaitu ketua-
ketua kaum itu dan penghulu-penghulu
di antaranya bawalah sekaliannya itu ke
kemah perhimpunan supaya ia berdiri di
situ beserta dengan engkau.
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17Maka Aku akan turun ke situ serta
berfirman kepadamu maka Aku akan
mengambil dari pada Roh yang ada
padamu serta membubuh dia pada
orang-orang itu maka sekaliannya itu
akan menanggung tanggungan kaum
ini serta dengan dikau supaya jangan
engkau menanggung dia seorang diri.
18Maka hendaklah engkau mengatakan
kepada kaum ini: Kuduskanlah dirimu
akan esok hari maka kamu akan
makan daging kelak karena kamu
telah menangis pada telinga Allah serta
berkata: Siapakah hendak memberi
kami makan daging karena baik juga
hal kami di tanah Mesir maka itulah
sebabnya Allah hendak memberi kamu
daging maka kamu akan makan kelak.
19Bukan sehari dua kamu akan makan
dia dan bukan lima hari atau sepuluh
hari atau dua puluh hari
20melainkan sebulan suntuk sehingga
daging itu keluar pada lubang hidungmu
serta menjadi muak padamu sebab
kamu telah menolakkan Allah yang
ada di antaramu itu dan kamu telah
menangis pada hadirat-Nya serta
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berkata: Mengapakah kami telah keluar
dari Mesir?"
21Maka sembah Musa: "Bahwa kaum
yang di antaranya hamba-Mu duduk ini
ada enam puluh laksa orang soldadu
banyaknya maka firman Tuhan: Aku
hendak memberi daging kepadanya
supaya dimakannya akan dia sebulan
suntuk.
22Dapatkah lembu kambing disembelih
bagi orang itu supaya ia kenyang
atau dapatkah segala ikan di laut itu
dikumpulkan bagi orang itu supaya ia
kenyang?"
23Maka firman Allah kepada Musa:
"Masakan tangan Allah itu kurang
kuat maka sekarang engkau akan
melihat kalau akan jadi padamu seperti
firman-Ku atau tiada."
24Maka keluarlah Musa lalu
disampaikannya kepada kaum itu segala
firman Allah maka dihimpunkannyalah
tujuh puluh orang dari pada ketua-ketua
kaum itu didirikannya berkeliling kemah
itu.
25Maka turunlah Allah dalam awan itu
lalu berfirman kepadanya dan diambilnya
dari pada Roh yang ada kepada Musa
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itu dibagikannya pada tujuh puluh orang
ketua-ketua itu maka jadilah apabila Roh
itu datang kepadanya maka sekaliannya
bernubuatlah tetapi tiada dapat berulang
lagi.
26Tetapi tinggal lagi dua orang di
tempat segala kemah seorang Eldad
namanya dan seorang Medad namanya
maka Roh itu datanglah kepada
keduanya maka keduanya itu di antara
orang yang tersurat namanya itu tetapi
tiada ia keluar hendak pergi ke kemah
itu maka keduanya bernubuatlah di
tempat segala kemah.
27Maka berlarilah seorang-seorang
muda memberitahu kepada Musa
katanya: "Bahwa Eldad dan Medadpun
adalah bernubuat di tempat segala
kemah."
28Maka jawab Yosua bin Nun yaitu
pelayan Musa dan seorang-seorang
pilihannya katanya: "Ya tuanku Musa
cegahkan dia."
29Maka kata Musa kepadanya: "Engkau
cemburuan karena akukah biarlah
kiranya segenap kaum Allah itu menjadi
nabi serta dibubuh Allah Rohnya atas
sekaliannya."
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30Maka Musapun pergilah ke tempat
segala kemah itu serta dengan segala
ketua-ketua Israel.
31Maka datanglah suatu angin dari pada
Allah diterbangkannya beberapa burung
puyuh dari tepi laut diturunkannya pada
tempat segala kemah itu ada kira-kira
sehari perjalanan jauhnya di sebelah sini
dan sehari perjalanan jauhnya sebelah
sana berkeliling tempat kemah itu dan
tingginya kira-kira dua hasta dari atas
bumi.
32Maka berbangkitlah kaum itu
mengumpulkan burung puyuh itu
sepanjang hari itu dan sepanjang malam
dan esokpun sepanjang hari maka orang
yang mengumpulkan sedikit sekali telah
mengumpulkan sepuluh komer maka
sekaliannya itu dihamparkannya bagi
dirinya berkeliling tempat segala kemah
itu.
33Maka selagi ada daging itu dalam
menutup sebelum dimamahnya akan
dia maka bernyalalah murka Allah atas
kaum itu maka dipalu Allah akan kaum
itu dengan palu yang amat sangat.
34Maka nama tempat itu disebut Kibrot-
Taawa, karena di sanalah dikuburkannya
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segala orang yang telah berbangkit
keinginannya itu.
35Maka dari Kibrot-Taawa kaum itu
berjalan sampai ke Hazerot maka
duduklah ia di Hazerot.

12
1Maka berbantahlah Miryam
dan Harun dengan Musa sebab

perempuan orang Kusy yang telah
diperistrikannya, karena ia telah
memperistrikan seorang perempuan
orang Kusy.
2Maka katanya: "Sungguhkah Allah
telah berfirman kepada Musa saja
bukankah Ia telah berfirman kepada kita
pula?" Maka kedengaranlah perkara itu
kepada Allah.
3Adapun Musa itu seorang yang sangat
lemah lembut hatinya lebih dari pada
segala manusia yang di atas muka bumi.
4Maka tiba-tiba firman Allah kepada
Musa dan kepada Harun dan kepada
Miryam demikian: "Keluarlah kamu
bertiga ini ke kemah perhimpunan."
Maka keluarlah ketiganya.
5Maka turunlah Allah dalam tiang awan
lalu berdiri di muka pintu kemah itu
dipanggilnya Harun dan Miryam maka
keluarlah keduanya itu.
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6Maka firman-Nya: "Dengarlah olehmu
akan firman-Ku ini jikalau di antaramu
ada seorang nabi niscaya Aku Allah
juga yang akan menyatakan diri-Ku
kepadanya dalam khayal maka Aku akan
berfirman kepadanya dalam mimpi.
7Tetapi hambaku Musa ini bukannya
demikian ialah yang setiawan dalam
segenap rumah-Ku.
8Bahwa dengan dia itu Aku hendak
berkata-kata mulut dengan mulut yaitu
nyata-nyata bukannya dengan teka
teki teladan Allah akan dipandangnya
sebab itu bagaimanakah tiada kamu
takut berbantah dengan hamba-Ku yaitu
dengan Musa."
9Maka bernyala-nyalalah murka Allah
akan keduanya maka Tuhanpun naiklah.
10Dan awan itupun pindahlah dari atas
kemah itu adapun Miryam itu terkena
kusta seperti salju maka dipandang
Harun akan Miryam maka adalah yaitu
berkusta.
11Maka kata Harun kepada Musa:
"Ya tuan, janganlah kiranya dosa itu
ditanggungkan atas kami padahal kami
telah berbuat pekerjaan bodoh dan
padahal kami telah berdosa.
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12 Janganlah kiranya perempuan ini
seperti orang mati yang separuh rusak
dagingnya tatkala ia keluar dari pada
rahim ibunya."
13Maka Musapun menyeru akan Allah
sembahnya: "Ya Allah aku pohonkan
kepada-Mu sembuhkanlah kiranya akan
dia."
14Maka firman Allah kepada Musa:
"Jikalau kiranya diludahi saja mukanya
oleh bapanya bukankah ia kemalu-
maluan tujuh hari lamanya biarlah
ia dikurungkan di luar tempat segala
kemah itu tujuh hari lamanya kemudian
baru boleh ia dibawa masuk pula."
15Maka Miryam itu dikurungkanlah
di luar tempat segala kemah itu tujuh
hari lamanya maka kaum itupun tiada
berjalan sehingga Miryam dibawa masuk
pula.
16Setelah itu maka berjalanlah kaum
itu dari Hazerot lalu didirikannya
kemahnya di tanah belantara Paran.

13
1Maka firman Allah kepada Musa
demikian:

2 "Hendaklah engkau menyuruhkan
beberapa orang supaya diintainya tanah
Kanaan yang akan Aku karuniakan
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kepada bani Israel itu dari pada tiap-tiap
suku bangsa nenek moyangnya itu
hendaklah kamu menyuruhkan seorang
maka masing-masingnya itu penghulu di
antaranya."
3Maka disuruhkanlah oleh Musa akan
orang-orang itu dari tanah belantara
Paran menurut firman Allah itu maka
sekaliannya itu menjadi kepala bani
Israel.
4Maka inilah nama-namanya: Dari pada
suku Ruben: Syamua bin Zakur.
5Dari pada suku Simeon: Safat bin
Hori.
6Dari pada suku Yehuda: Kaleb bin
Yefune.
7Dari pada suku Isakhar: Yigal bin
Yusuf.
8Dari pada suku Efraim: Hosea bin
Nun.
9Dari pada suku Benyamin: Palti bin
Rafu.
10Dari pada suku Zebulon: Gadiel bin
Sodi.
11Dari pada suku Yusuf yaitu dari pada
suku Manasye: Gadi bin Susi.
12Dari pada suku Dan: Amiel bin
Gemali.
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13Dari pada suku Asyer: Setur bin
Mikhael.
14Dari pada suku Naftali: Nahbi bin
Wofsi.
15Dari pada suku Gad: Guel bin Makhi.
16Maka inilah nama-nama segala
orang yang telah disuruhkan oleh Musa
mengintai tanah itu maka Hosea bin Nun
itu dinamai oleh Musa: Yosua.
17Maka sekaliannya itu disuruhkan oleh
Musa supaya mengintai tanah Kanaan itu
katanya kepadanya: "Hendaklah kamu
menurut jalan tanah selatan ini lalu naik
gunung itu.
18Tengoklah tanah itu bagaimana
adanya dan orang yang duduk di
dalamnya adakah ia kuat atau lemah
sedikitkah atau banyak.
19Dan bagaimana tanah tempat
kedudukannya baikkah atau jahat
dan bagaimana segala negri tempat
kediamannya dalam kemahkah atau
dalam kota.
20Dan lagi bagaimana tanah itu
gemukkah atau kurus dan adakah pohon
kayu di situ atau tiada. Maka hendaklah
berani hatimu dan hendaklah kamu bawa
pulang dari pada buah-buah dari hasil
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tanah itu." Adapun musim itu musim
buah anggur yang sulung.
21Maka berjalanlah orang-orang itu
serta diintainya tanah itu dari tanah
belantara Zin sampai ke Rehob di tempat
orang masuk ke Hamat.
22Maka berjalanlah ia melalui tanah
selatan lalu sampai ke Hebron adapun
Ahiman dan Sesai dan Talmai, anak-anak
Enak itu, duduk di situ. (Maka negri
Hebron itu telah dibangunkan orang
tujuh tahun lebih dahulu dari pada Soan
yang di Mesir.)
23Maka sampailah orang-orang itu ke
lembah Eskol dikeratnya di sana suatu
cabang dengan buah anggur setandan
dipikulnya berdua dengan kayu sebatang
dan lagi dari pada buah delima dan buah
arapun.
24Maka nama tempat itu disebut
lembah Eykol, sebab buah anggur
setandan yang dikerat oleh bani Israel di
situ.
25Maka kemudian dari pada empat
puluh hari lamanya kembalilah
sekaliannya dari pada mengintai tanah
itu.
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26Maka datanglah ia mendapatkan
Musa dan Harun dan segenap
perhimpunan bani Israel ke tanah
belantara Paran sampai ke Kadesy maka
disampaikannyalah kabar pada keduanya
dan kepada segenap perhimpunan itu
serta ditunjukkannya buah-buah tanah
itu.
27Maka diberitahu pula kepada Musa
katanya: "Kami telah sampai ke
tanah yang telah tuan suruhkan kami
ke sana dan sungguhlah tanah itu
berkelimpahan susu dan air madu dan
inilah buah-buahnya.
28Tetapi segala orang yang duduk di
tanah itu kuat-kuat adanya dan segala
negrinya berkota dan amat besar dan
lagi di sana kami telah melihat bani Enak
itu.
29Dan orang Amalek duduk di tanah
selatan dan orang Het dan orang
Yebus dan orang Amori itupun duduk
di gunung-gunung dan orang Kanaan
duduk di tepi laut dan di tepi sungai
Yordan."
30Maka oleh Kaleb ditetapkannya hati
kaum itu di hadapan Musa katanya:
"Baiklah kita pergi dengan segera
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mengambil tanah itu karena dapat juga
kita mengalahkan dia."
31Tetapi kata segala orang yang telah
berjalan sertanya itu: "Tiada dapat kita
menyerang bangsa itu karena ia terlebih
kuat dari pada kita."
32Maka demikian disampaikannya
kepada bani Israel itu kabar yang jahat
dari hal tanah yang telah diintai itu maka
katanya: "Adapun tanah yang telah
kami melalui supaya kami mengintai dia
yaitu suatu tanah yang memakan segala
orang isinya dan lagi segala orang isinya
yang telah kami lihat itu semuanya
orang tinggi-tinggi.
33Dan kami lihat pula di sana orang
Nafilun yaitu bani Enak yang turun
dari pada orang Nafilun maka pada
pemandangan sendiri kaum ini seperti
belalang dan pada pemandangan orang
itupun demikian juga."

14
1Maka segenap perhimpunan
itupun menyaringkan suaranya

berteriak-teriak maka menangislah
kaum itu semalam-malaman itu.
2Maka segala bani Israel bersungut-
sungutlah akan Musa dan akan Harun
maka kata segenap perhimpunan itu
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kepadanya: "Alangkah baiknya kita
telah mati di tanah Mesir atau alangkah
baiknya kita mati di tanah belantara ini.
3Maka apa sebabnya Allah hendak
membawa kita masuk ke tanah ini
supaya kita rebah dimakan pedang maka
anak istri kita akan menjadi tawanan
alangkah baiknya kita kembali ke Mesir."
4Maka katanya seorang akan seorang:
"Mari kita mengangkat seorang kita
jadikan kepala lalu balik ke Mesir."
5Maka pada masa itu sujudlah Musa
dan Harun dengan mukanya ke bumi di
hadapan segenap majelis perhimpunan
baru Israel itu.
6Maka oleh Yosua bin Nun dan Kaleb
bin Yefune yang dari pada orang yang
telah mengintai tanah itu dikoyakkannya
pakaiannya sendiri.
7Maka katanya kepada segenap
perhimpunan bani Israel itu: "Bahwa
tanah yang telah kami lalui supaya
mengintai dia yaitu suatu tanah yang
terlalu baik.
8 Jikalau kiranya Allah memperkenankan
kita niscaya kita dibawanya masuk ke
tanah itu dan dikaruniakan-Nya
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kepada kita yaitu suatu tanah yang
berkelimpahan susu dan air madu.
9Hanya janganlah kamu mendurhaka
kepada Allah dan janganlah kamu
takut akan orang isi tanah itu karena
sekaliannya menjadi rejeki bagi kita
maka naungannya telah undur dari
atasnya dan Allah ada beserta kita
janganlah kamu takut akan orang-orang
itu."
10Tetapi oleh segenap perhimpunan itu
disuruh rajam keduanya itu dengan batu.
Maka kemuliaan Allah itupun kelihatanlah
di dalam kemah perhimpunan kepada
segala bani Israel.
11Maka firman Allah kepada Musa:
"Berapa lama lagi kaum ini tiada mau
mengindahkan Aku dan berapa lama lagi
ia tiada mau percaya akan Daku sebab
segala alamat yang telah Kuadakan di
antaranya.
12Bahwa Aku hendak memalu akan dia
dengan bala sampar serta membuangkan
dia dari pada pusakanya dan dari pada
engkau Aku hendak menjadikan suatu
bangsa yang terlebih besar dan terlebih
kuat dari padanya."
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13Maka sembah Musa kepada Allah:
"Jikalau demikian niscaya kedengaranlah
hal itu kepada orang Mesir karena kaum
ini telah Engkau bawa keluar dari antara
orang-orang itu dengan kodrat-Mu.
14Maka sekaliannya akan menceritakan
hal itu kepada orang-orang isi tanah
ini maka sekaliannya telah mendengar
bahwa Engkau Allah juga yang ada
di tengah-tengah kaum ini karena
Engkau Allah juga yang dilihatnya mata
tentang mata dan awan-Mu yang berdiri
atasnya dan Engkaulah yang berjalan di
hadapannya pada siang hari dalam tiang
awan dan pada malam hari dalam tiang
api.
15Maka jikalau kiranya kaum ini Engkau
bunuh sekaligus niscaya segala bangsa
yang telah mendengar kabar akan
hal-Mu akan berkata kelak demikian:
16Bahwa sebab tiada boleh Allah
membawa kaum ini masuk ke tanah
yang telah dijanjikan-Nya dengan
bersumpah itulah sebabnya dibunuhnya
di tanah belantara.
17Akan sekarang biarlah kiranya kodrat
Allah itu diperbesar seperti firman-Mu
yang demikian ini yaitu:
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18Bahwa Allah itu panjang sabarnya dan
limpahlah rahim-Nya serta mengampuni
kejahatan dan kesalahan dan yang
sekali-kali tiada membiarkan orang
jahat yang membalaskan kejahatan
segala bapa di atas anak cucunya
sampai keturunan yang ketiga dan yang
keempat.
19Ampunilah kiranya kejahatan kaum
ini sekedar kesangatan rahmat-Mu
seperti kaum ini telah Engkau ampuni
dari Mesir sampai kepada masa ini."
20Maka firman Allah: "Bahwa Aku
telah mengampuni akan dia seperti
sembahmu.
21Tetapi sesungguhnya demi hayat-Ku
dan demi seluruh bumi akan dipenuhi
dengan kemuliaan Allah.
22Karena segala orang yang telah
melihat kemuliaan-Ku dan segala alamat
yang telah Kuadakan di Mesir dan di
tanah belantara itu tetapi dicobainya
akan Daku sampai sepuluh kali dan tiada
mau mendengar akan suara-Ku.
23Sebab itu sekali-kali tiada ia akan
melihat tanah yang telah Kujanjikan
dengan bersumpah kepada nenek
moyangnya maka tiada pula tanah itu
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akan dilihat oleh seorangpun dari pada
segala yang tiada mau mengindahkan
Aku.
24Melainkan hamba-Ku Kaleb itu sebab
padanya ada Roh yang lain dan itupun
telah tetap menurut Aku maka ialah
yang akan Kubawa masuk ke tanah
yang telah ia masuk itu dan segala
keturunannya akan beroleh tanah itu.
25Adapun orang Amalek dan orang
Kanaan itu duduk dalam lembah itu
maka pada esok hari hendaklah kamu
balik lalu berjalan ke tanah belantara
menuju jalan laut Teberau."
26Maka firman Allah kepada Musa dan
kepada Harun demikian:
27 "Berapa lama lagi Aku sabarkan
perhimpunan jahat ini yang bersungut-
sungut kepada-Ku maka segala
sungut-sungutan bani Israel akan Daku
itu telah Kudengar semuanya.
28Katakanlah kepadanya: Demikianlah
firman Allah: Bahwa demi hayat-Ku
sesungguhnya sebagaimana kamu
telah mengatakan pada telinga-Ku
demikianlah kelak Aku berbuat padamu.
29Maka kamu akan rebah mati di
tanah belantara ini dan segala orangmu
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yang telah dihitung sekadar segenap
bilanganmu yang berumur dua puluh
tahun dan lebih dari pada itu yang telah
bersungut-sungut akan Daku.
30Sekali-kali tiada kamu akan masuk
ke tanah yang telah Aku bersumpah
hendak mendudukan kamu di dalamnya
hanya Kaleb bin Yefune dan Yosua bin
Nun.
31Tetapi segala anak-anakmu yang
telah kamu katakan akan halnya bahwa
ia akan menjadi tawanan kelak ialah
yang akan kubawa masuk maka ia akan
mengetahui akan tanah yang telah kamu
menolakkan itu.
32Tetapi akan kamu maka kamu akan
rebah mati di tanah belantara ini.
33Maka anak-anakmu akan
mengembara di tanah belantara
empat puluh tahun lamanya serta
menanggung kesalahan segala darah
kamu sehingga bangkaimu binasa di
tanah belantara ini.
34Sekadar bilangan segala hari kamu
mengintai tanah itu yaitu empat puluh
hari satu tahun ganti tiap-tiap hari
itu demikianlah kelak kamu akan
menanggung kesalahanmu jadi empat
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puluh tahun lamanya maka kamu akan
mengetahui keputusan perjanjian-Ku itu.
35Bahwa Aku ini Allah yang telah
berfirman sesungguhnya Aku hendak
berbuat demikian atas segenap
perhimpunan yang jahat ini yang telah
bermufakat hendak melawan Aku maka
di tanah belantara ini juga kelak orang
itu akan dibinasakan dan di sini juga ia
akan mati kelak."
36Adapun segala orang telah disuruhkan
oleh Musa akan mengintai tanah itu lalu
kembali serta menyebabkan segenap
perghimpunan itu bersungut akan dia
sebab membawa kabar yang jahat dari
hal tanah itu.
37Yaitu segala orang yang membawa
kabar yang jahat dari hal tanah itu
sekaliannya itu matilah kena sampar
pada hadirat Allah.
38Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin
Yefune yang di antara segala orang yang
pergi mengintai tanah itu ialah hidup
lagi.
39Maka oleh Musa disampaikannyalah
segala firman ini kepada bani Israel
maka kaum itupun merataplah terlalu
sangat.
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40Maka bangunlah sekaliannya pagi-
pagi hari lalu naik ke kemuncak gunung
itu katanya: "Bahwa kita telah ada di sini
dan kita hendak pergi ke tempat yang
dijanjikan Allah itu karena kami telah
berdosa."
41Maka kata Musa: "Mengapa sekarang
pula kamu hendak melalui firman Allah
sedang perkara ini tiada akan hasil.
42 Janganlah kamu pergi karena Allah
bukannya besertamu supaya jangan
kamu kalah di hadapan musuhmu.
43Karena di sana ada orang Amalek
dan orang Kanaanpun di hadapanmu
dan kamu akan rebah dimakan pedang
karena kamu telah ingkar dari pada
mengikut Allah itulah sebabnya tiada
mau Allah menyertai kamu."
44Tetapi berani juga orang itu naik ke
kemuncak gunung itu melainkan tabut
perjanjian Allah dan Musapun tiada
keluar dari tempat segala kemah itu.
45Setelah itu maka turunlah orang
Amalek dan orang Kanaanpun yang
duduk di gunung itu maka diserbunya
dan diperangnya akan dia hingga sampai
ke Horma.
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15
1Maka firman Allah kepada Musa:
2 "Katakanlah kepada bani Israel

itu demikian: Apabila kamu telah sampai
ke tanah tempat kedudukanmu yang
akan Kukaruniakan kepadamu
3maka di sana kamu hendak
mempersembahkan suatu persembahan
yang dinyalakan bagi Allah yaitu suatu
kurban bakaran atau persembahan
supaya menyampaikan suatu niat atau
akan persembahan dengan ridho hatimu
atau pada hari raya yang tertentu akan
menjadi bau yang harum kepada Allah
dan pada lembupun baik atau dari pada
kambing dombapun baik.
4Maka orang yang mempersembahkan
persembahan itu hendaklah ia
mempersembahkan kepada Allah suatu
persembahan makanan tepung halus
seperpuluh efa bercampur minyak
sesuku (seperempat) hin.
5Dan air anggur akan persembahan
minuman sesuku hin hendaklah engkau
menyediakan dengan kurban bakaran itu
atau akan persembahan karena tiap-tiap
seekor anak domba.
6Atau karena seekor domba jantan
hendaklah engkau sediakan suatu
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persembahan makanan tepung halus
dua perpuluh efa bercampur minyak
sepertiga hin.
7Dan akan persembahan minuman
hendaklah engkau mempersembahkan
air anggur sepertiga hin akan bau yang
harum kepada Allah.
8Maka apabila engkau menyediakan
seekor lembu akan kurban bakaran
atau akan persembahan supaya
menyampaikan suatu niat atau akan
kurban perdamaian bagi Allah.
9Maka dengan lembu itu hendaklah
dipersembahkannya suatu persembahan
makanan dari pada tepung halus
tiga perpuluh efa bercampur minyak
setengah hin.
10Maka hendaklah engkau
mempersembahkan akan persembahan
minuman air anggur setengah hin akan
persembahan yang dinyalakan dan suatu
bau yang harum bagi Allah.
11Maka demikianlah yang hendak
diperbuat akan tiap-tiap lembu atau
tiap-tiap domba jantan atau tiap-tiap
suatu dari pada segala anak domba
jantan atau dari pada segala anak
kambing.
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12Sekadar bilangan segala binatang
yang engkau sediakan demikianlah
hendak diperbuat akan tiap-tiap
seekornya sekadar bilangan.
13Maka hendaklah segala orang anak
negri membuat segala perkara ini
dengan peri yang demikian apabila
dipersembahkannya suatu persembahan
yang dinyalakan akan bau yang harum
bagi Allah.
14Dan jikalau ada seorang dagang
yang menumpang di antaramu atau
barangsiapapun baik yang duduk di
antaramu turun-temurun yang hendak
mempersembahkan suatu persembahan
yang dinyalakan akan bau yang harum
bagi Allah maka seperti perbuatanmu itu
demikian juga hendaklah diperbuatnya.
15Maka akan perhimpunan itu satu juga
hukumnya bagi kamu dan bagi orang
dagang yang menumpang padamu yaitu
suatu hukum yang kekal turun-temurun
maka seperti kamu ini demikian juga
orang dagang itu di hadapan hadirat
Allah.
16Maka satu juga hukum dan satu
juga undang-undang bagi kamu dan
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bagi orang dagang yang menumpang di
antaramu."
17Maka firman Allah kepada Musa
demikian:
18 "Katakanlah olehmu kepada bani
Israel begini: Apabila kamu telah
sampai ke negri tempat Aku hendak
menghantarkan kamu ke sana,
19maka akan jadi kelak apabila
kamu makan dari pada roti tanah itu
hendaklah kamu mempersembahkan
suatu persembahan jolangan kepada
Allah.
20Maka dari pada adonan yang
mula-mula itu hendaklah kamu
mempersembahkan sebiji apam
akan persembahan jolangan seperti
persembahan jolangan dari pada
halaman pengirikan, demikianlah
hendak kamu menjolangkan dia.
21Maka dari pada adonan yang
mula-mula itu hendaklah kamu
mempersembahkan suatu persembahan
jolangan kepada Allah turun-temurun."
22 "Maka jikalau kiranya kamu telah
bersalah dan tiada kamu menurut segala
hukum ini seperti firman Allah kepada
Musa.
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23Yaitu segala yang dipesani Allah
dengan tangan Musa mulai dari pada
hari Allah berpesan itu dan kemudian
dari pada itu turun-temurun
24maka akan jadi kelak jikalau perkara
itu diperbuat bukan dengan sengaja
dan bukan dengan setahu perhimpunan
itu hendaklah segenap perhimpunan
itu mempersembahkan seekor lembu
muda akan kurban bakaran yaitu
suatu bau yang harum bagi Allah serta
dengan persembahan makanannya dan
persembahan minumannya menurut
undang-undangnya dan seekor kambing
jantan akan kurban karena dosa.
25Maka hendaklah imam itu
mengadakan perdamaian karena
segenap perhimpunan bani Israel maka
ia akan diampuni kelak karena yaitu
suatu silaf juga adanya dan lagi telah
dibawanya persembahannya yaitu
persembahannya yang dinyalakan bagi
Allah dan kurbannya karena dosa di
hadapan hadirat Allah sebab silafnya itu.
26Maka segenap perhimpunan bani
Israel itu akan diampuni dan orang
dagangpun yang menumpang di
antaranya karena akan hal segenap
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perhimpunan itu telah diperbuat bukan
dengan sengaja.
27Dan jikalau kiranya seorang juga
telah berbuat dosa bukan dengan
sengaja hendaklah dipersembahkannya
seekor kambing betina yang setahun
umurnya akan kurban karena dosa.
28Maka hendaklah imam itu
mengadakan perdamaian karena
orang yang bersalah jikalau dosanya
itu bukan dengan sengaja di hadapan
hadirat Allah supaya mengadakan
perdamaian karenanya maka ia akan
diampuni kelak.
29Maka satu juga hukummu bagi orang
yang membuat barang seseorang bukan
dengan sengaja yaitu bagi segala anak
negri di antara bani Israel dan bagi orang
dagang yang menumpang di antaramu.
30Tetapi orang yang berbuat barang
sesuatu dengan anggurnya anak
negripun baik atau orang dagangpun
baik yaitulah menghujat akan Allah
maka orang itu akan dihilangkan dari
antara kaumnya.
31Karena tiada diindahkannya
firman Allah dan pesanannya itu
dilanggarnya maka hendaklah orang itu
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dibinasakan sekali dan kejahatannya itu
tertanggunglah atas dirinya."
32Maka sementara bani Israel itu di
tanah belantara itu didapatinya seorang
tengah memungut ranting pada hari
perhentian.
33Maka oleh orang yang mendapat dia
tengah memungut ranting itu dibawanya
akan dia kepada Musa dan Harun dan
kepada segenap perhimpunan itu.
34Maka dikurungkannya akan dia
sebab belum lagi dinyatakan hendak
dilakukannya akan dia.
35Maka firman Allah kepada Musa:
"Bahwa sesungguhnya orang itu akan
mati hukumnya maka hendaklah
segenap perhimpunan itu merajam akan
dia dengan batu di luar tempat segala
khemah itu."
36Maka oleh segenap perhimpunan
itu dibawanya akan dia keluar tempat
segala kemah itu dirajamnya akan dia
dengan batu lalu matilah ia seperti
firman Allah kepada Musa.
37Maka firman Allah kepada Musa
demikian:
38 "Katakanlah kepada segala bani Israel
suruh buat bagi dirinya rambu-rambu



Bilangan 15.39–16.2 104

pada tepi pakaiannya turun-temurun dan
suruh bubuh pada rambu-rambu pada
segala tepi pakaian itu sehelai tali biru.
39Maka yaitu akan menjadi bagimu
rambu-rambu supaya dapat kamu
melihat dia serta teringat akan segala
hukum Allah sehingga kamu melakukan
dia dan jangan kamu mengintai seperti
keinginan hatimu atau matamu sendiri
yang dahulu kamu telah menurut dengan
zinamu.
40Supaya kamu ingat akan segala
firman-Ku serta melakukan dia dan
supaya kamu menjadi kudus bagi
Tuhanmu.
41Bahwa Akulah Tuhanmu Allah yang
telah membawa kamu keluar dari tanah
Mesir supaya Aku menjadi Tuhanmu
bahwa Akulah Tuhanmu Allah itu
adanya."

16
1Maka Korah bin Yizhar bin Kehat
bin Lewi serta dengan kedua anak

Eliab yaitu Datan dan Abiram namanya
dan On bin Pelet dari pada bani Ruben
semuanya telah mengambil orang
2maka berbangkitlan sekaliannya di
hadapan Musa serta dengan beberapa
orang bani Israel yaitu dua ratus lima
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puluh penghulu-penghulu perhimpunan
itu yang dipanggil kepada majelis itu
yaitu orang kenamaan.
3Maka berhimpunlah sekaliannya
melawan Musa dan Harun serta berkata
kepadanya: "Bahwa terlalu banyak
pegangan kamu kedua sidang segenap
perhimpunan ini masing-masingnya
menjadi kudus dan Allahpun adalah di
antaranya sebab itu mengapa kamu
kedua membesarkan dirimu lebih dari
pada Majelis Allah itu."
4Demi didengar Musa akan kata itu
maka sujudlah ia dengan mukanya
sampai ke bumi.
5Maka katanya kepada Korah dan
kepada segala orang yang sertanya:
"Bahwa pada esok hari kelak Allah
menyatakan siapakah orang milik-Nya
dan siapakah yang kudus serta dirinya
kelak orang itu menghampiri dia yaitu
orang yang telah dipilihnya itu akan
dirinya menghampiri dia.
6Hendaklah kamu berbuat demikian
ambillah akan dirimu perasapan baik
kepada Korah baik segala orang yang
sertanya
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7bubuhlah api dalamnya dan bubuh
setanggi atasnya di hadapan hadirat
Allah pada esok hari maka akan
jadi kelak bahwa orang yang dipilih
Allah ialah yang kudus terlalu banyak
peganganmu hai bani Lewi."
8Maka kata Musa kepada Korah:
"Dengarlah olehmu hai bani Lewi.
9Yaini pada sangkamu perkara yang
sedikitkah yaitu kamu diasingkan oleh
Tuhan Israel dari pada perhimpunan bani
Israel itu supaya kamu dihampirinya
kepada dirinya akan membuat pekerjaan
kemah Allah serta berdiri di hadapan
perhimpunan itu hendak melampaui Dia.
10Dan lagi engkaupun telah
dihampirkannya dan segala saudaramu
bani Lewi itupun sertamu maka adakah
kamu menuntut jawatan imam itupun.
11Maka itulah sebabnya engkau dan
segala orang yang sertamu ini telah
berhimpun melawan Allah adapun Harun
itu siapakah dia sehingga kamu sunguti
akan dia."
12Maka oleh Musa disuruh panggil
Datan dan Abiram, anak-anak Eliab,
maka jawabnya: "Kami tiada mau
datang.
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13Yaini perkara yang sedikitkah yang
engkau telah membawa kami keluar dari
tanah yang berkelimpahan susu dan air
madu supaya membunuh kami di tanah
belantara ini melainkan engkau hendak
menjadikan dirimu seorang penghulu
pula di atas kami.
14Tambahan pula bukannya engkau
telah membawa kami masuk ke tanah
yang berkelimpahan susu dan air
madu dan bukannya engkau memberi
kami mempusakai beberapa ladang
atau kebun anggur engkau hendak
mencungkil mata orang-orang inikah
maka kami tiada mau datang."
15Maka Musapun terlalu marah lalu
sembahnya kepada Allah: "Janganlah
kiranya persembahannya itu Engkau
tilik bahwa seekor keledaipun belum
pernah aku ambil dari padanya dan
seorangnyapun tiada menyakiti."
16Maka kata Musa kepada Korah: "Esok
hari hendaklah engkau serta segala
perhimpunan itu menghadap Allah
baik engkau baik orang-orang itu dan
Harunpun.
17Dan hendaklah masing-masing
mengambil perasapannya ke hadirat
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Allah yaitu dua ratus lima puluh
buah perasapan dan lagi engkau dan
Harunpun masing-masing dengan
perasapannya."
18Maka masing-masingnya
mengambillah perasapannya dibubuhnya
api dalamnya dan dibubuhnya setanggi
atasnya lalu berdiri di muka pintu kemah
perhimpunan serta dengan Musa dan
Harun.
19Maka oleh Korah dikumpulkannya
segenap perhimpunan itu melawan
keduanya di pintu kemah perhimpunan
itu maka kelihatanlah kemuliaan Allah
kepada segenap perhimpunan itu.
20Maka firman Allah kepada Musa dan
kepada Harun demikian:
21 "Jauhkanlah dirimu dari antara
perhimpunan ini supaya Aku
membinasakan dia dalam sesaat
juga."
22Maka sujudlah keduanya dengan
mukanya ke tanah maka sembahnya:
"Ya Tuhan segala nyawa orang jikalau
seorang juga yang berdosa masakan
Tuhan murka akan segenap perhimpunan
ini."
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23Maka firman Allah kepada Musa
demikian:
24 "Katakanlah kepada perhimpunan
itu demikian: Undurlah kamu dari pada
tempat kedudukan Korah dan Datan dan
Abiram."
25Maka bangunlah Musa lalu pergi
mendapatkan Datan dan Abiram
maka segala ketua-ketua Israel itu
mengiringkan dia.
26Maka katanya kepada perhimpunan
itu: "Undurlah kiranya kamu dari pada
kemah segala orang yang jahat ini dan
jangan menjamah barang sesuatu yang
ada padanya supaya jangan kamupun
binasa dalam segala dosanya itu."
27Setelah itu maka undurlah
sekaliannya dari tempat kedudukkan
Korah dan Datan dan Abiram dari
segala pihak maka keluarlah Datan
dan Abiram lalu berdiri di pintu kemah
masing-masing serta dengan anak
istrinya dan segala anak buahnya.
28Maka kata Musa: "Dengan hal yang
demikian kelak kamu akan mengetahui
bahwa Allah yang telah mengukuhkan
aku supaya membuat segala pekerjaan
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ini karena bukannya dengan niat hatiku
sendiri.
29Maka jikalau segala orang ini mati
seperti kematian segala manusia atau
jikalau ia dihukumkan seperti hukuman
segala manusia niscaya bukannya aku
disuruhkan oleh Allah.
30Tetapi jikalau diadakan Allah suatu
keadaan yang baru sehingga bumi itu
mengangakan mulutnya serta menelan
akan orang-orang ini dengan segala
sesuatu yang ada padanya sehingga
sekaliannya turun ke alam maut
dengan hidupnya barulah kamu akan
mengetahui bahwa orang-orang ini telah
menghinakan Allah."
31Maka jadilah setelah sudah
dikatakannya segala perkataan ini
maka terbelahlah bumi yang di bawah
orang-orang itu
32Maka bumipun mengangakan
mulutnya serta menelan akan dia dan
segala orang isi rumahnya dan segala
orang yang ada kepada Korah dan segala
harta bendanya.
33Maka demikianlah segala orang itu
dan segala yang ada kepadanya itupun
turunlah ke alam maut dengan hidupnya
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maka bumipun terkutuklah atasnya
maka binasalah sekaliannya dari antara
perhimpunan itu.
34Maka segala bani Israel yang
ada berkeliling itupun larilah sebab
mendengar teriaknya karena katanya:
"Jangan kitapun ditelan oleh bumi itu."
35Maka turunlah api dari pada Allah lalu
menghanguskan kedua ratus lima puluh
orang yang telah mempersembahkan
setanggi itu.
36Maka firman Allah kepada Musa
demikian:
37 "Suruhlah imam Eleazar bin Harun
memungut segala perasapan dari tempat
hangusan itu dan serakkanlah api itu ke
sana karena kuduslah adanya
38yaitu perasapan segala orang
yang telah berdosa atas nyawanya
sendiri maka hendaklah yaitu ditempa
menjadi salutan tempat kurban karena
dipersembahkannya orang akan dia di
hadapan hadirat Allah sebab itu kuduslah
ia maka yaitu akan menjadi suatu tanda
bagi segala bani Israel."
39Maka oleh imam Eleazar itu
diambilnya segala perasapan tembaga
yang dipersembahkan oleh orang yang
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telah hangus itu maka ditempanya akan
dia menjadi salutan tempat kurban
40akan menjadi suatu peringatan
bagi segala bani Israel supaya jangan
seorang keluaran yang bukan dari pada
keturunan Harun itu hampir pula ke
hadirat Allah hendak membakar setanggi
supaya jangan ia menjadi seperti Korah
dan segala orang yang sertanya itu
seperti firman Allah kepadanya dengan
lidah Musa.
41Tetapi pada esok hari segenap
perhimpunan bani Israel itu bersungutlah
akan Musa dan akan Harun katanya:
"Kamu berdua telah membunuh kaum
Allah itu."
42Maka jadilah setelah sudah segala
perhimpunan itu berkumpul melawan
Musa dan Harun maka memandanglah
sekaliannya kepada kemah perhimpunan
maka adalah yaitu ditudung awan itu
dan kemuliaan Allahpun kelihatanlah.
43Maka datanglah Musa dan Harun itu
ke hadapan kemah perhimpunan.
44Lalu firman Allah kepada Musa
demikian:
45 "Undurlah kamu kedua dari
antara perhimpunan ini supaya Aku
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membinasakan dia dalam sesaat juga
lamanya." Maka sujudlah keduanya
dengan mukanya ke tanah.
46Maka kata Musa kepada Harun:
"Ambillah perasapanmu bubuhlah api
dari tempat kurban itu ke dalamnya dan
bubuh setanggi di atas api itu dan lekas
bawa kepada perhimpunan itu serta
mengadakan perdamaian karenanya
karena murka telah keluar dari pada
hadirat Allah maka bala sampar itu telah
mulai."
47Maka diambillah oleh Harun seperti
suruh Musa itu lalu berlari ke tengah
perhimpunan itu adapun sampar itu
telah mulailah di antara kaum itu
maka dibubuhnya setanggi di dalamnya
diadakannya perdamaian karena kaum
itu.
48Maka iapun berdirilah di antara orang
mati dengan orang yang hidup maka
bala sampar itupun berhentilah
49Adapun yang mati sebab sampar itu
selaksa empat ribu tujuh ratus orang
banyaknya lain dari pada segala orang
yang telah mati sebab perkara Korah itu.
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50Maka kembalilah Harun mendapatkan
Musa ke pintu kemah perhimpunan
maka bala sampar itupun berhentilah.

17
1Maka firman Allah kepada Musa
demikian:

2 "Katakanlah olehmu kepada bani
Israel itu dan ambillah dari padanya
beberapa tongkat dari pada masing-
masing isi rumah bapanya sebatang
dari pada segala penghulunya sekadar
isi rumah segala bapanya yaitu tongkat
dua belas batang dan suratkanlah nama
masing-masing pada tongkatnya.
3Maka nama Harun hendaklah engkau
suratkan pada tongkat Lewi karena
pada tiap-tiap kepala isi rumah segala
bapanya akan ada sebatang tongkat.
4Maka hendaklah engkau menaruh
dia di dalam kemah perhimpunan di
hadapan kesaksian itu tempat Aku
bertemu dengan kamu.
5Maka akan jadi kelak bahwa
barangsiapa yang Aku pilih maka
tongkatnyalah akan berbunga maka Aku
akan memutuskan segala sungutan bani
Israel yang bersungut melawan engkau
itu."
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6Maka kata Musa demikian kepada
segala bani Israel lalu segala
penghulunya memberikan tongkatnya
kepadanya yaitu sebatang tongkat akan
masing-masing penghulu itu sekadar isi
rumah segala bapanya yaitu dua belas
batang adapun tongkat Harun itu ada di
antara segala tongkat itu.
7Maka segala tongkat itu diletakkan
oleh Musa di hadapan hadirat Allah di
dalam kemah tempat kesaksian itu.
8Maka jadilah pada esok hari Musa
itu masuk ke dalam kemah kesaksian
adapun tongkat Harun bagi isi rumah
Lewi itu telah berbungalah maka
yaitu telah mengeluarkan kudup serta
berbunga dan berbuahkan badam yang
masak.
9Maka oleh Musa dibawanya segala
tongkat itu keluar dari hadapan
hadirat Allah kepada segala bani Israel
maka dipandangnya akan dia lalu
masing-masing mengambil tongkatnya.
10Maka firman Allah kepada Musa:
"Kembalikanlah tongkat Harun itu ke
hadapan kesaksian itu supaya disimpan
menjadi tanda atas segala anak-anak
durhaka ini supaya engkau memutuskan
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segala sungutannya akan Daku supaya
jangan ia mati."
11Maka demikianlah diperbuat oleh
Musa seperti firman Allah kepadanya,
demikianlah diperbuatnya.
12Maka kata segala bani Israel kepada
Musa demikian: "Bahwa kami ini matilah
kami binasa bahkan kami sekalian
binasa.
13Barangsiapa yang hampir yang
menghampiri kemah Allah itu matilah ia
maka kami sekalian akan binasakah?"

18
1Maka firman Allah kepada
Harun: "Bahwa engkau dan anak-

anakmu dan isi rumah segala bapamu
itupun sertamu akan menanggung
kesalahan tempat kudus maka engkau
dan segala anak-anakmupun sertamu
akan menanggung kesalahan jawatan
imam itu.
2Dan lagi segala saudaramu yaitu
suku Lewi, suku bapamu itu, hendaklah
engkau menghampirkan sertamu supaya
ia berhubung dengan dikau serta
melayani akan dikau tetapi engkau
dan anak-anakmupun sertamu akan
menghadap kemah kesaksian itu.
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3Maka sekaliannya akan
memeliharakan peganganmu dan
pegangan segenap kemah itu melainkan
janganlah ia menghampiri segala
perkakas tempat kudus atau tempat
kurban supaya jangan mati baik
orang-orang itu baik engkau.
4Maka sekaliannya akan dihubungkan
kepadamu lalu memeliharakan pegangan
kemah perhimpunan akan segala
pekerjaan kemah itu maka janganlah
seorang keluaranpun menghampiri
engkau.
5Maka hendaklah kamu memeliharakan
pegangan tempat kudus dan pegangan
tempat kurban supaya jangan datang
lagi murka atas segala bani Israel.
6Maka Aku bahkan Aku ini telah
mengambil segala saudaramu bani
Lewi itu dari antara segala bani Israel
kepadamulah orang-orang itu telah
dikaruniakan akan karunia Allah
supaya membuat pekerjaan kemah
perhimpunan.
7Maka hendaklah engkau dan anak-
anakmupun sertamu memeliharakan
jawatan imam itu bagi dirimu akan segala
perkara tempat kurban dan akan barang
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sesuatu yang dibalik tirai itu maka
hendaklah kamu membuat pekerjaan
itu karena Aku telah mengaruniakan
kepadamu jawatan imam itu menjadi
suatu pekerjaan yang dikaruniakan
kepadamu maka orang keluaran yang
menghampir itu akan mati hukumnya."
8Maka firman Allah kepada Harun:
"Bahwa Aku bahkan Aku ini telah
mengaruniakan kepadamu pegangan
segala persembahan jolangan-Ku yaitu
segala sesuatu yang dikuduskan oleh
bani Israel kepada engkau juga Aku
telah mengaruniakan dia oleh sebab
lantikanmu dan kepada anak-anakmu
menjadi adat yang kekal.
9Maka dari pada segala sesuatu
yang terlebih kudus yang disimpankan
dari pada api itu demikian inilah
bagianmu yaitu segala persembahannya
yaitu segala persembahan makanan
dan segala kurban karena dosa dan
segala kurban karena kesalahan yang
dibalasnya kepada-Ku sekalian itu akan
menjadi terlebih kudus bagi engkau dan
bagi anak-anakmu.
10Maka hendaklah kamu memakan
dia sama seperti segala sesuatu yang
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terlebih kudus itu maka segala laki-laki
hendaklah memakan dia yaitu menjadi
kudus bagimu.
11Maka ini pula bagianmu ialah
persembahan jolangan yang
dipersembahkan yaitu segala
persembahan goncangan dari pada
bani Israel itu Aku telah mengaruniakan
dia kepadamu dan kepada anak-anakmu
laki-laki dan perempuan sertamu dan
menjadi adat yang kekal barangsiapa
yang suci dalam rumahmu boleh makan
dari padanya.
12Maka segala yang terutama dari
pada minyak dan segala yang terutama
dari pada buah anggur dan dari pada
gandum yaitu segala buah bungarannya
yang dipersembahkannya kepada
Allah kepada engkau juga Aku telah
mengaruniakan dia.
13Maka segala buah-buah yang
mula-mula masak dari pada segala hasil
tanahnya yang dipersembahkannya
kepada Allah yaitulah bagianmu
barangsiapa yang suci dalam rumahmu
boleh makan dari padanya.
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14Dan barang sesuatu yang ditentukan
akan binasa di antara orang Israel itupun
menjadi bagianmu.
15Dan segala yang mula-mula keluar
dari dalam rahim dari pada segala yang
bernyawa yang patut dipersembahkan
kepada Allah baik manusia baik binatang
itupun menjadi bagianmu tetapi
segala anak sulung dari pada manusia
hendaklah engkau tebus dan segala
anak sulung dari pada binatang yang
najis itupun hendaklah engkau tebus.
16Maka sekaliannya yang patut ditebus
itu hendaklah engkau tebuskan dia dari
pada umur sebulan sekadar nilaianmu
dengan uang perak lima syikal atas
syikal tempat kudus yaitu dua puluh
gera.
17Tetapi anak sulung lembu atau
anak sulung atau anak sulung kambing
jangan engkau tebus karena sekaliannya
itu kudus maka hendaklah engkau
memercikkan darahnya kepada tempat
kurban serta membakar lemaknya akan
persembahan yang dinyalakan suatu bau
yang harum bagi Allah.
18Maka dagingnya itu menjadi
bagianmu seperti dada goncangan dan
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seperti paha kanan demikian juga yaitu
menjadi bagianmu.
19Maka segala persembahan jolangan
dari pada barang sesuatu yang kudus
yang dipersembahkan kepada Allah
oleh bani Israel yaitu Aku telah
mengaruniakan kepada engkau dan
kepada anak-anakmu laki-laki dan
perempuanpun sertamu menjadi adat
yang kekal yaitulah suatu perjanjian
garam yang kekal di hadapan hadirat
Allah kepada engkau dan kepada
benihmupun sertamu."
20Maka firman Allah kepada Harun:
"Bahwa tiadalah engkau beroleh pusaka
dalam tanah kaum itu dan tiada pula
engkau beroleh sesuatu bagian di
antaranya maka Akulah bagianmu dan
pusakamu di antara bani Israel itu.
21Adapun kepada bani Lewi itu telah
Kukaruniakan segala perpuluhan dalam
Israel akan pusakanya akan ganti
pekerjaan yang dikerjakannya itu yaitu
pekerjaan kemah perhimpunan.
22Maka dari pada masa ini jangan
lagi bani Israel itu menghampiri
kemah perhimpunan supaya jangan ia
menanggung dosanya lalu mati.
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23Melainkan orang Lewi hendaklah
membuat pekerjaan kemah perhimpunan
dan ialah akan menanggung
kesalahannya maka inilah suatu
hukum yang kekal bagimu turun-
temurun dan tiada orang-orang itu akan
beroleh pusaka di antara bani Israel.
24Karena segala perpuluhan bani Israel
yang dipersembahkannya kepada Allah
akan persembahan jolangan yaitulah
yang telah Kukaruniakan kepada segala
orang Lewi itu menjadi pusakanya sebab
itu firman-Ku kepadanya: Bahwa tiada
orang-orang itu akan beroleh sesuatu
pusaka di antara bani Israel."
25Maka firman Allah kepada Musa
demikian:
26 "Dan lagi hendaklah engkau
mengatakan kepada segala orang
Lewi: Apabila kamu mengambil
perpuluhan itu dari pada bani Israel
yang telah Kukaruniakan kepadamu
akan pusakamu maka hendaklah kamu
mempersembahkan dari padanya kepada
Allah akan persembahan jolangan yaitu
dalam sepuluh satu dari pada perpuluhan
itu.
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27Maka persembahan jolangan itu akan
dibilangkan bagimu seolah-olah yaitu
gandum dari pada halaman pengirikan
dan seperti hasil pengirikan anggur.
28Demikian pula hendaklah kamu
mempersembahkan kepada Allah suatu
persembahan jolangan dari pada segala
perpuluhanmu yang kamu terima dari
pada bani Israel dan persembahan
jolangan bagi Allah itu hendaklah kamu
memberikan dari padanya kepada imam
Harun itu.
29Maka dari pada segala pemberianmu
hendaklah kamu mempersembahkan
tiap-tiap persembahan jolangan bagi
Allah dari pada segala yang terutama
di antaranya yaitu dari pada bagiannya
yang telah dikuduskan itu.
30Sebab itu hendaklah engkau berkata
kepadanya: Apabila kamu jolangkan
yang terutama di antaranya maka yaitu
akan dibilangkan bagi orang-orang Lewi
akan hasil halaman pengirikan dan akan
hasil pengirikan anggur.
31Maka hendaklah kamu memakan
dia pada segenap tempat baik kamu
baik segala isi rumahmu karena
yaitulah upahmu akan balasan
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segala pekerjaanmu dalam kemah
perhimpunan.
32Maka tiada kamu akan menanggung
dosa sebab yang demikian jikalau kamu
telah menjolangkan yang terutama
dari padanya maka jolangan kamu
menajiskan segala perkara bani Israel
yang kudus itu supaya jangan kamu
mati."

19
1Maka firman Allah kepada Musa
dan kepada Harun demikian:

2 "Bahwa inilah hukum undang-undang
yang dipesani Allah maka firman-Nya:
Suruhlah bani Israel itu membawa
kepadamu seekor lembu muda betina
yang merah warnanya yaitu sempurna
dan tiada bercacat dan belum pernah
kena kuk.
3Maka hendaklah engkau menyerahkan
dia kepada imam Eleazar itu maka
iapun akan membawa dia keluar tempat
segala kemah dan hendaklah orang
menyembelih dia di hadapannya.
4Maka hendaklah imam Eleazar itu
mengambil dari pada darahnya dengan
jarinya lalu memercikkan dari darahnya
itu arah ke kemah perhimpunan tujuh
kali.
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5Maka hendaklah lembu muda itu
dibakar orang di hadapannya baik
kulitnya baik dagingnya baik darahnya
serta dengan tahinyapun hendaklah
dibakarnya.
6Maka hendaklah imam itu mengambil
kayu aras dan zufa dan benang merah
lalu campakkan ke atas lembu muda
yang tengah hangus itu.
7Setelah itu hendaklah imam
itu membasuh pakaiannya serta
memandikan tubuhnya dengan air
kemudian baru boleh ia masuk ke dalam
tempat segala kemah maka najislah
imam itu sehingga masuk matahari.
8Maka orang yang telah membakar
lembu itu hendaklah membasuh
pakaiannya dengan air serta
memandikan tubuhnya dengan air
maka iapun najislah sehingga masuk
matahari.
9Maka abu lembu muda itu hendaklah
dikumpulkan oleh seorang yang suci
lalu dibubuhnya pada tempat yang
suci di luar tempat segala kemah
maka hendaklah yaitu disimpan bagi
perhimpunan bani Israel itu akan air
najis yaitulah kurban karena dosa.
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10Maka orang yang telah
mengumpulkan abu lembu muda
itu hendaklah membasuh pakaiannya
maka najislah ia sehingga masuk
matahari maka inilah suatu hukum yang
kekal bagi segala bani Israel dan bagi
segala orang dagang yang menumpang
di antaranya.
11Maka barangsiapa yang menyentuh
sesuatu mayat najislah ia tujuh hari
lamanya.
12Maka hendaklah orang itu
menyucikan dirinya dengan yang
demikian pada hari yang ketiga maka
pada hari yang ketujuh sucilah ia tetapi
jikalau tiada disucikannya dirinya pada
hari yang ketiga niscaya bukannya ia
suci pada hari yang ketujuh.
13Maka barangsiapa yang telah
menyentuh seorang mati yaitu mayat
orang serta tiada ia menyucikan dirinya
maka ialah menajiskan kemah Allah
maka orang itu akan dihilangkan dari
antara bani Israel karena air najis itu
belum dipercikkan kepadanya niscaya
najislah ia maka najisnya itu lagi ada
kepadanya.
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14Maka inilah hukumnya jikalau
seseorang telah mati di dalam kemah
maka barangsiapa yang masuk ke dalam
kemah itu dan barangsiapa yang telah
ada di dalam kemah itu yaitulah najis
tujuh hari lamanya.
15Dan segala bekas yang terbuka kalau
tiada tutupan terikat kepadanya maka
itupun najis.
16Maka barangsiapa di tengah padang
yang telah menyentuh orang yang mati
dimakan pedang atau mayat orang atau
tulang orang mati atau kubur maka
najislah ia tujuh hari lamanya.
17Adapun akan orang yang najis itu
hendaklah diambil orang dari pada abu
kurban karena dosa yang telah hangus
itu lalu dibubuhnya kepada abu itu dari
pada air yang mengalir dalam suatu
bekas.
18Maka hendaklah seorang yang suci
mengambil zufa lalu mencelupkan dalam
air itu dan memercikkan kepada kemah
itu dan kepada segala bekas dan kepada
segala orang yang ada di situ dan kepada
orang yang telah menyentuh tulang itu
atau orang yang telah dibunuh atau
mayat orang atau kubur.
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19Maka hendaklah orang yang suci itu
memercikkan kepada orang yang najis
itu pada hari yang ketiga dan pada hari
yang ketujuhpun maka pada hari yang
ketujuh itu hendaklah disucikannya akan
dia maka ia akan membasuh pakaiannya
serta memandikan dirinya dengan air
maka sucilah ia kelak tatkala masuk
matahari.
20Tetapi barang seorang telah menjadi
najis dan tiada ia menyucikan dirinya
maka orang itu akan dihilangkan dari
antara perhimpunan itu karena ia telah
menajiskan tempat Allah yang kudus itu
maka tiada juga air najis itu dipercikkan
kepadanya maka najislah ia.
21Maka inilah suatu hukum yang kekal
bagi orang-orang itu maka orang yang
memercikkan air najis itu hendaklah
membasuh pakaiannya dan orang yang
menyentuh air najis itu akan menjadi
najis sehingga masuk matahari.
22Dan barang apa yang disentuh oleh
orang najis maka itupun najis adanya
dan barangsiapa yang telah menyentuh
akan dia itupun najis juga sehingga
masuk matahari."
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20
1Maka sampailah bani Israel
yaitu segenap perhimpunan itu

ke tanah belantara Zin pada bulan
yang pertama maka tinggallah kaum
itu di Kadesy maka matilah Miryam lalu
dikuburkan di sana.
2Maka di tempat itu tiadalah air bagi
perhimpunan itu maka berkumpullah
sekaliannya hendak melawan Musa dan
Harun.
3Maka berbantahlah kaum itu dengan
Musa katanya: "Alangkah baiknya jika
kami telah mati tatkala segala saudara
kami itu mati di hadapan hadirat Allah.
4Mengapakah kamu telah membawa
perhimpunan Allah ke tanah belantara
ini supaya kami mati di sini baik kami
baik binatang kami.
5Dan mengapakah kamu telah
membawa kami keluar dari Mesir hendak
membawa kami ke tempat yang jahat
ini yaitu bukan tempat biji-bijian atau
pokok ara atau pokok anggur atau pokok
delima maka air minumpun tiada."
6Maka undurlah Musa dan Harun dari
hadapan perhimpunan itu lalu pergi
ke pintu kemah perhimpunan maka
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sujudlah keduanya maka kemuliaan
Allahpun kelihatanlah kepadanya.
7Maka firman Allah kepada Musa
demikian:
8 "Ambillah tongkat itu dan
kumpulkanlah perhimpunan itu
baik engkau baik abangmu, Harun itu,
dan katakanlah kepada batu gunung
itu di hadapan mata orang-orang itu
supaya batu itu mengeluarkan airnya
maka engkau akan mengeluarkan air
dari dalam batu itu bagi orang-orang itu
demikianlah kelak engkau akan memberi
minum segenap perhimpunan itu serta
dengan segala binatangnya."
9Maka oleh Musa diambilnya tongkat
itu dari hadapan hadirat Allah seperti
firman-Nya kepadanya.
10Maka oleh Musa dan Harun
dikumpulkannyalah segenap
perhimpunan itu ke hadapan batu
itu maka kata Musa kepadanya: "Hai
orang-orang durhaka dengarlah olehmu
patutkah kami mengeluarkan air bagimu
dari dalam batu ini."
11Maka oleh Musa diangkatnya
tangannya dipalunya batu itu dua kali
dengan tongkatnya maka keluarlah
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air dengan limpahnya lalu minumlah
segenap perhimpunan itu serta dengan
segala binatangnya.
12Maka firman Allah kepada Musa
dan Harun: "Karena kamu berdua ini
tiada percaya akan Daku sehingga
menguduskan Aku pada pemandangan
bani Israel sebab itu tiada kamu akan
membawa perhimpunan ini masuk
ke tanah yang telah Kukaruniakan
kepadanya."
13Maka air inilah air Meriba karena bani
Israel itu telah berbantah dengan Allah
maka iapun dikuduskanlah dalam hal
orang-orang itu.
14Maka oleh Musa disuruhkannya
beberapa utusan dari padanya kepada
Raja Edom mengatakan demikian: "Kata
saudaramu Israel: Bahwa maklumlah
kepadamu akan segala kesusahan yang
telah berlaku atas kami
15bagaimana nenek moyang kami telah
pergi ke Mesir maka lamalah kami duduk
di Mesir maka dianiayakan orang Mesir
akan kami dan nenek moyang kami.
16Tetapi apabila kami berseru kepada
Allah didengarnya juga akan suara kami
disuruhkannya seorang malaikat lalu



Bilangan 20.17–20 132

dibawanya kami keluar dari Mesir maka
sekarang adalah kami di Kadesy yaitu
sebuah negri pada tepi sempadanmu.
17Biarlah kiranya kami menerusi
tanahmu maka kami tiada akan melalui
ladang atau kebun anggurmu dan
tiada pula kami hendak minum dari
pada air perigi melainkan kami hendak
berjalan pada jalan raja itu tiada juga
kami menyimpang ke kanan atau
ke kiri sehingga kami telah melalui
sempadanmu."
18Maka kata Edom kepadanya: "Tiada
boleh engkau melalui tanahku supaya
jangan aku keluar melawan engkau
dengan pedang."
19Maka kata bani Israel kepadanya:
"Kami hendak berjalan pada jalan besar
dan jikalau kami minum dari pada airmu
baik kami baik binatang kami niscaya
kami bayar harganya biarlah saja kami
lalu berjalan kaki dengan tiada apa-apa
lain lagi."
20Maka jawabnya: "Tiada boleh
engkau lalu." Maka Edompun keluarlah
mendatangi dia dengan banyak
rakyatnya dan dengan tangan yang
berkuasa.
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21Demikianlah peri dienggankan
Edom akan bani Israel melalui segala
jajahannya maka sebab itu undurlah
Israel dari padanya.
22Maka berjalanlah ia dari padanya
maka bani Israel itu yaitu segenap
perhimpunannya sampailah ke gunung
Hor.
23Maka firman Allah kepada Musa dan
Harun di gunung Hor pada tepi tanah
Edom itu, maka firman-Nya:
24 "Bahwa Harun akan dihimpunkan
dengan kaumnya karena tiada ia akan
masuk ke tanah yang telah Kukaruniakan
kepada bani Israel sebab kamu kedua
telah melanggar firman-Ku di tempat air
Meriba itu.
25Ambillah olehmu Harun dan anaknya,
Eleazar itu, bawalah keduanya naik ke
gunung Hor
26dan tanggalkanlah pakaian Harun itu
kenakanlah kepada anaknya, Eleazar,
maka Harun itu akan dihimpunkan
kepada kaumnya dan ia akan mati di
sana."
27Maka diperbuat oleh Musa seperti
firman Allah maka ketiganya itu naik
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gunung Hor hadapan mata segenap
perhimpunan itu.
28Maka oleh Musa ditanggalkannya
pakaian Harun dikenakannya kepada
anaknya, Eleazar, maka Harunpun
matilah di situ di atas kemuncak gunung
itu maka Musa dan Eleazarpun turunlah
dari atas gunung itu.
29Setelah dilihat oleh segenap
perhimpunan itu akan hal Harun telah
mati maka ditangisinya Harun itu tiga
puluh hari lamanya yaitu segala isi
rumah Israel.

21
1Maka Raja Arad dari pada bangsa
Kanaan yang duduk di tanah

selatan telah mendengar kabar bahwa
bani Israel itu telah datang menurut
jalan Atarim maka berperanglah ia
dengan Israel dan beberapa orangnya
ditawaninya.
2Maka berniatlah orang Israel kepada
Allah demikian: "Jikalau sesungguhnya
Tuhan hendak menyerahkan bangsa ini
kepada tanganku niscaya aku hendak
membinasakan habis segala negrinya."
3Maka didengar Allah akan suara
Israel itu diserahkannya orang
Kanaan itu kepadanya maka habislah
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dibinasakannya orang-orang itu serta
dengan segenap negrinya maka nama
tempat itu disebut Horma.
4Maka berjalanlah sekaliannya dari
gunung Hor menuju jalan laut Teberau
supaya mengelilingi tanah Edom
maka hati kaum itu tawarlah sebab
perjalanannya itu.
5Maka kaum itu berkata-kata melawan
Allah dan melawan Musa demikian:
"Mengapakah kamu telah membawa
kami keluar dari Mesir hendak mati di
tanah belantara karena di sini rotipun
tiada adapun makanan yang ringan ini
muaklah pada hati kami."
6Maka disuruhkan Allah di antara
kaum itu beberapa ular yang bisa yang
manggut kaum itu maka banyaklah
orang bani Israel itu mati.
7Maka datanglah kaum itu kepada
Musa serta berkata: "Bahwa kami
telah berdosa sebab berkata-kata
melawan Allah dan melawan dikau
pohonkanlah kiranya kepada Allah
supaya diundurkannya ular ini dari pada
kami."
8Maka Musapun mendoakanlah kaum
itu. Maka firman Allah kepada Musa:
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"Perbuatlah olehmu rupa ular yang
bisa itu bubuhlah dia di atas tanggul
panji-panji maka akan jadi kelak
barangsiapa yang dipagut ular jikalau
dilihatnya akan dia maka hiduplah ia."
9Maka oleh Musa diperbuatnya seekor
ular dari pada tembaga dibubuhnya di
atas tanggul panji-panji maka jadilah
jikalau seorang telah dipagut ular serta
dipandangnya akan ular tembaga itu
maka hiduplah ia.
10Maka berjalanlah bani Israel dari
sana lalu mendirikan kemahnya di Obot.
11Maka berjalanlah pula ia dari Obot
lalu didirikannya kemahnya di abi Abarim
di tanah belantara bertentangan dengan
Moab arah ke matahari hidup.
12Maka dari situ berjalanlah ia lalu
didirikannya kemahnya dalam lembah
Zered.
13Maka dari sana berjalanlah ia lalu
didirikannya kemahnya di seberang
sungai Arnon yang di tanah belantara
yang keluar dari jajahan orang Amori
karena Arnon itulah sempadan Moab
antara Moab dengan orang Amori.
14Maka itulah sebabnya sudah tersebut
di dalam kitab hikayat segala peperangan
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Allah: "Bahwa Waheb dalam Sufa dan
segala lembah Arnon.
15Dan curaman segala lembah yang
curam arah ke tempat kedudukkan Ar
dan rapat dengan sempadan Moab."
16Maka dari sana berjalanlah ia ke
Beer yaitulah perigi yang dari halnya
Allah telah berfirman kepada Musa:
"Kumpulkanlah kaum itu maka Aku akan
memberi air minun kepadanya."
17Maka pada masa itu orang Israelpun
menyanyilah nyanyian ini: "Bahwa
berpanjilah engkau hai perigi nyanyilah
akan dia.
18Yaitu perigi yang digali oleh segala
penghulu yang dikorek oleh orang
bangsawan di antara kaum itu dengan
tongkat pemerintah dan dengan tongkat
masing-masing."
19Maka dari tanah belantara itu
berjalanlah ia sampai ke Matana dan
dari Matana sampai Nahaliel dan dari
Nahaliel sampai ke Bamot
20dan dari Bamot sampai ke
lembah yang di padang Moab sampai
ke kemuncak gunung Pisga yang
bertentangan dengan tanah belantara
itu.
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21Maka oleh Israel disuruhkannya
beberapa utusan kepada Sihon, Raja
orang Amori, mengatakan:
22 "Biarlah aku melalui tanahmu tiada
kami akan menyimpang hendak masuk
ladang atau kebun anggur dan tiada
kami akan minum dari pada air perigi
melainkan kami hendak berjalan pada
jalan raja sehingga kami telah melalui
sempadanmu."
23Maka oleh Sihon tiada diberinya
Israel itu melalui jajahannya melainkan
dikerahkannyalah oleh Sihon segala
rakyatnya lalu keluar mendatangi Israel
ke tanah belantara lalu datang ke Yahas
serta berperang dengan Israel.
24Maka diperang akan dia oleh Israel
dengan mata pedang dimilikinya
tanahnya itu dari Arnon sampai ke Yabok
yaitu hingga sampai kepada bani Amon
karena sempadan bani Amon itu teguh.
25Maka diambillah oleh Israel segala
negri itu maka Israelpun duduklah dalam
segala negri orang Amori yaitu dalam
Hesybon dan segala kampungnya.
26Karena Hesybon itulah negri Sihon,
Raja orang Amori, yang telah berperang
dengan Raja Moab yang dahulu itu
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diambilnya segenap tanahnya dari pada
tangannya yaitu sampai ke Arnon.
27Maka sebab itu kata orang yang
memakai tempat: "Marilah kamu
ke Hezbon biarlah negri Sihon itu
dibangunkan dan dipertetapkan.
28Karena api telah keluar dari Hesybon
dan nyala api dari negri Sihon yaitu
telah menghanguskan Ar di tanah Moab
segala penghulu tempat tinggi-tinggi
dekat Arnon.
29Susahlah engkau hai Moab engkau
telah binasa hai kaum Kamos segala
anaknya laki-laki telah diserahkannya
menjadi orang pelaki dan segala anaknya
perempuan menjadi tawanan kepada
Sihon, raja orang Amori.
30Karena kami telah memanahkan
dia maka Hesybon telah binasa hingga
sampai ke Dibon dan kamu telah
merusakkan sampai ke Nofah yaitu
sampai ke Medeba."
31Demikianlah perinya orang Israel
duduk di tanah orang Amori.
32Maka oleh Musa disuruhnya orang
pergi mengintai Yaezer lalu diambilnya
segala negrinya dan dihalaukannya
segala orang Amori yang duduk di sana.
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33Setelah itu maka berbaliklah ia lalu
menuju jalan ke Basan maka Og, Raja
Basan itu, keluarlah mendatangi dia
serta dengan segala rakyatnya hendak
berperang di Edrei.
34Maka firman Allah kepada Musa:
"Janganlah engkau takut akan dia karena
Aku telah menyerahkan dia ke tanganmu
serta dengan segala rakyatnya dan
tanahnyapun maka hendaklah engkau
berbuat akan dia seperti yang telah
engkau perbuat akan Sihon, raja orang
Amori, yang duduk di Hesybon."
35Maka dengan yang demikian
diperanginya akan dia dan akan anak-
anaknya dan segala rakyatnya sehingga
seorangpun tiada tertinggal kepadanya
maka tanahnya itu dimilikinya.

22
1Maka berjalanlah bani Israel itu
lalu didirikannya kemahnya dalam

padang Moab yang di seberang Yordan
dekat Yerikho.
2Maka dilihat oleh Balak bin Zipor
segala yang diperbuat oleh Israel akan
orang Amori.
3Maka takutlah Moab akan kaum itu
terlalu sangat sebab banyaknya maka
susahlah Moab itu sebab bani Israel.
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4Maka kata Moab kepada segala
ketua-ketua Midian: "Akan sekarang
perhimpunan ini akan menjilat segala
sesuatu yang keliling kita seperti lembu
menjilat segala rumput di padang."
Adapun pada masa itu Balak bin Zipor
itu menjadi raja orang Moab.
5Maka disuruhkannya beberapa utusan
kepada Bileam bin Beor ke Petor
yang di tepi sungai ke tanah segala
anak-anak kaumnya hendak memanggil
dia katanya: "Bahwa adalah suatu kaum
telah keluar dari Mesir maka adalah
yaitu meliputi muka bumi maka iapun
tinggallah bertentangan dengan aku.
6Sebab itu marilah kiranya kutukilah
bagiku kaum ini karena ia terlebih kuat
dari pada aku kalau-kalau dapat aku
menang sehingga kamu mengalahkan
dia supaya dapat aku menghalaukan dia
dari tanah ini karena kuketahuilah akan
halmu bahwa sungguhlah diberkati juga
orang yang engkau berkati dan kutuklah
orang yang engkau kutuki."
7Maka berjalanlah segala ketua-ketua
Moab dan ketua-ketua Midian itu
dibawanya upah tenungnya maka
sampailah sekaliannya kepada Bileam
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disampaikannya kepadanya segala
perkataan Balak itu.
8Maka katanya kepadanya:
"Bermalamlah kamu di sini maka
aku akan memberi jawab kepadamu
seperti firman Allah kepadaku." Maka
penghulu-penghulu Moab itupun
tinggallah serta dengan Bileam.
9Maka turunlah Allah kepada Bileam
firman-Nya: "Siapakah segala orang
yang besertamu ini?"
10Maka sembah Bileam kepada Allah:
"Bahwa Balak bin Zipor, Raja Moab, telah
mengutus kepadaku mengatakan:
11Adapun kaum yang telah keluar dari
Mesir itu meliputi muka bumi sekarang
marilah engkau kutuki dia bagiku
kalau-kalau dapat aku memerangi dia
serta menghalaukan dia keluar."
12Maka firman Allah kepada Bileam:
"Janganlah engkau pergi sertanya dan
janganlah engkau mengutuki kaum itu
karena ia telah diberkati."
13Maka bangunlah Bileam pada pagi
hari lalu katanya kepada segala penghulu
Balak: "Pulanglah kamu ke tanahmu
karena engganlah Allah meluluskan aku
pergi besertamu."
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14Maka bangunlah segala penghulu
Moab lalu kembali kepada Balak maka
katanya: "Bahwa engganlah Bileam itu
datang bersama-sama."
15Maka oleh Balak disuruhkannya pula
beberapa penghulu yang lebih banyak
dan lebih mulia dari pada yang dahulu
itu.
16Maka sampailah orang-orang itu
kepada Bileam serta berkata kepadanya:
"Demikianlah perkataan Balak bin
Zipor: Janganlah kiranya sesuatu hal
menegahkan engkau dari pada datang
kepadaku
17karena aku hendak memuliakan
dikau terlalu sangat dan barang apa
yang engkau katakan kepadaku itulah
aku akan membuat sesuatu sebab itu
marilah kiranya kutuki bagiku kaum ini."
18Maka jawab Bileam serta berkata
kepada segala pegawai Balak itu:
"Jikalau kiranya dikaruniakan Balak
kepadaku emas perak seisi istananya
tiada juga boleh aku melalui firman
Tuhanku Allah itu sehingga berbuat lebih
atau kurang.
19Maka sekarang tinggallah kiranya
di sini pada malam ini juga supaya
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kuketahui apa lagi firman Allah
kepadaku."
20Maka turunlah Allah kepada Bileam
pada malam hari serta berfirman
kepadanya: "Jikalau orang-orang
itu telah datang memanggil engkau
bangunlah engkau berjalan sertanya
tetapi hanya firman-Ku kepadamu itulah
saja yang hendak engkau perbuat."
21Maka bangunlah Bileam pagi-pagi
hari dipelanakannya keledainya lalu
pergi bersama-sama segala penghulu
Moab itu.
22Maka firman Allah bernyala sebab
Biliam sudah pergi dan malaikat Allah
berdirilah di jalan menjadi seteru
kepadanya. Maka adalah Biliam itu
mencengang keledainya dan kedua
orang hambanyapun menyertai dia.
23Maka oleh keledai itu dilihatnya
Malaikat Allah berdiri di jalan dengan
pedangnya terhunus pada tangannya
maka menyimpanglah keledai itu dari
pada jalan lalu ke padang maka dipukul
oleh Bileam akan keledainya hendak
menghilangkan dia ke jalan pula.
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24Kemudian Malaikat Allah itu berdirilah
pada jalan sempit antara kedua kebun
anggur maka kiri kananpun ada tembok.
25Maka oleh keledai itu dilihatnya
Malaikat Allah dihimpitkannya dirinya
ke tembok ditindihkannya kaki Bileam
kepada tembok itu maka dipukulnya
sekali lagi.
26Maka pergilah Malaikat Allah jauh
lagi lalu berdiri pada tempat sempit yang
tiada jalan akan menyimpang ke kanan
atau ke kiri.
27Maka oleh keledai itu dilihatnya
Malaikat Allah lalu ia membaringkan
dirinya di bawah Bileam maka
bernyalalah marah Bileam itu sehingga
dipukulnya keledai itu dengan
tongkatnya.
28Maka mulut keledai itu dibuka
oleh Allah sehingga ia berkata kepada
Bileam: "Apakah perbuatanku kepadamu
sehingga aku engkau pukul sampai tiga
kali?"
29Maka kata Biliam kepada keledainya:
"Sebab engkau telah mengolok-olokkan
aku baik juga kalau ada pedang di
tanganku niscaya engkau kubunuh."
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30Maka kata keledai itu kepada Bileam:
"Bukankah aku ini keledaimu yang
telah engkau menunggang seumur
hidupmu sampai hari ini adakah pernah
aku berbuat demikian padamu." Maka
jawabnya: "Tidak."
31Kemudian baru dibukakan Allah
akan mata Bileam lalu dilihatnya
Malaikat Allah itu berdiri di jalan dengan
pedangnya terhunus pada tangannya
maka ditundukkannya kepalanya lalu
sujud dengan mukanya ke tanah.
32Maka kata Malaikat Allah itu
kepadanya: "Mengapakah engkau telah
memukul keledaimu sampai tiga kali
ingatlah olehmu Aku telah keluar hendak
menjadi seterumu sebab kelakuanmu
jahatlah pada hadirat-Ku.
33Maka keledai itu telah melihat aku lalu
menyimpang dari hadapanku sudah tiga
kali juga sekiranya tiada ia menyimpang
dari hadapanku niscaya engkau kubunuh
dan keledai itu kuhidupi."
34Maka sembah Bileam kepada Malaikat
Allah: "Hamba telah berdosa karena
tiada hamba tahu Tuhan ada berdiri
di jalan bertemu dengan hamba maka
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sekarangpun jikalau tiada berkenan
kepada Tuhan hamba hendak pulang."
35Maka kata Malaikat Allah itu kepada
Bileam: "Pergilah juga serta dengan
orang ini tetapi hanyalah perkataan
yang Kukatakan kepadamu itulah saja
yang hendak engkau katakan." Maka
berjalanlah Bileam bersama-sama segala
penghulu Balak itu.
36Setelah didengar oleh Balak akan hal
Bileam telah datang itu maka keluarlah
ia hendak bertemu dengan dia ke negri
Moab yang di tepi Arnon yang di ujung
tanahnya.
37Maka kata Balak kepada Bileam:
"Bukankah dengan yakin sudah
kusuruhkan orang pergi memanggil
engkau mengapa tiada engkau datang
kepadaku bukankah aku berkuasa
memuliakan dikau?"
38Maka jawab Bileam kepada Balak:
"Bahwa aku telah datang kepadamu
tetapi adakah kepadaku barang sesuatu
kuasa akan mengatakan barang sesuatu
maka firman Allah yang dibubuhnya
dalam mulutku itulah yang hendak
kukatakan."
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39Maka berjalanlah Bileam bersama-
sama dengan Balak lalu sampailah
keduanya ke Kiryat-Huzot.
40Maka oleh Balak disembelihkannya
beberapa ekor domba dan kambing
dikirimkannya kepada Bileam dan
kepada segala penghulu yang sertanya.
41Maka jadilah pada pagi hari diambil
Balak akan Bileam dibawanya ke tempat
Baal yang tinggi-tinggi maka dari sana
dilihatnya segenap kaum itu.

23
1Maka kata Bileam kepada Balak:
"Perbuatkanlah kiranya di sini

bagiku tujuh buah tempat kurban dan
sediakanlah di sini tujuh ekor lembu dan
tujuh ekor domba jantan."
2Maka oleh Balak diperbuatnyalah
seperti kata Bileam itu maka Balak dan
Bileam itu mempersembahkanlah seekor
lembu dan seekor domba jantan atas
tiap-tiap tempat kurban itu.
3Maka kata Bileam kepada Balak:
"Hendaklah engkau berdua di sisi
kurban bakaranmu maka aku hendak
pergi kalau-kalau Allah hendak datang
bertemu dengan aku maka barang apa
yang dinyatakan-Nya kepadaku kelak
aku akan memberitahu kepadamu."
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Maka pergilah ia ke kemuncak yang
gundul.
4Maka bertemulah Allah dengan
Bileam maka sembahnya: "Aku telah
menyediakan tujuh buah tempat kurban
dan di atas tiap-tiap tempat kurban itu
aku telah mempersembahkan seekor
lembu dan seekor domba jantan."
5Maka dibubuh Allah sepatah kata
pada lidah Bileam lalu firman-Nya:
"Kembalilah engkau kepada Balak
maka demikianlah yang hendak engkau
katakan."
6Maka kembalilah ia kepadanya
maka adalah ia berdiri di sisi kurban
bakarannya dan segala penghulu
Moabpun sertanya.
7Maka dikeluarkannya timpalnya serta
berkata: "Bahwa dari Aram aku telah
dibawa oleh Balak yaitu oleh Raja Moab
dari gunung-gunung tanah timur marilah
engkau kutukilah bagiku akan Yakub
marilah engkau gusuri akan Israel.
8Maka bagaimanakah aku akan
mengutuki orang yang bukan dikutuki
Allah? Dan bagaimanakah aku akan
menggusuri orang yang bukan dimurkai
Allah?
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9Karena dari atas kemuncak gunung
batu aku melihat dia dan dari atas segala
bukit aku memandang dia lihatlah yaini
suatu kaum yang duduk berasing dan
tiada akan dibilangkan bersama-sama
segala bangsa.
10Siapa gerangan yang dapat
menghitung debu Yakub atau membilang
sesuku dari pada Israel? Biarlah aku
mati seperti kematian orang benar dan
biarlah kesudahanku serupa dengan
dia."
11Maka kata Balak kepada Bileam:
"Apakah perbuatanmu akan daku? Aku
telah membawa engkau supaya engkau
mengutuki musuhku maka tipuklah
engkau semata-mata telah memberkati
dia.
12Maka jawabnya serta berkata:
"Bukankah patut aku ingat baik-baik
supaya aku mengatakan barang yang
dibubuh Allah pada lidahku."
13Maka kata Balak kepadanya: "Marilah
kiranya sertaku ke tempat yang lain dari
sana engkau dapat melihat dia maka
engkau akan melihat hanya ujungnya
saja jangan engkau melihat semuanya
lalu kutukilah akan dia bagiku dari sana."
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14Maka dibawanya akan dia ke padang
Zofim lalu ke kemuncak gunung Pisga
maka diperbuatnyalah tujuh buat tempat
kurban serta dipersembahkannya seekor
lembu dan seekor domba jantan di atas
tiap-tiap tempat kurban itu.
15Maka katanya kepada Balak:
"Hendaklah engkau berdiri di sini di
sisi kurban bakaranmu sementara aku
bertemu dengan Allah di sana."
16Maka bertemulah Allah dengan
Bileam dibubuhnya sepatah kata pada
lidahnya maka firman-Nya: "Kembalilah
engkau kepada Balak maka demikianlah
yang hendak engkau katakan."
17Maka sampailah ia kepadanya
maka adalah ia berdiri di sisi kurban
bakarannya dan segala penghulu
Moabpun sertanya. Maka kata Balak
kepadanya: "Bagaimanakah firman Allah
itu?"
18Maka dikeluarkannya timpalnya serta
berkata: "Bangunlah engkau hai Balak
dengarlah olehmu berilah telinga akan
kataku hai anak Zipor.
19Bahwa Allah itu bukannya manusia
sehingga Ia membohong bukannya
Ia anak Adam sehingga Ia menyesal
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Jikalau Ia berfirman masakan tiada
disampaikan-Nya dan jikalau Ia bertitah
masakan tiada ditetapkan-Nya.
20 Ingatlah olehmu aku disuruh
memberkati maka Ialah yang telah
memberkati dan tiada dapat aku
mengubahkan.
21Tiadalah dipandang-Nya kejahatan
dalam Yakub tiada pula dilihatnya
angkara dalam Israel bahwa Tuhannya
Allah itu menyertai dia dan sorak seorang
raja adalah di antaranya.
22Maka Allah juga membawa orang-
orang itu keluar dari Mesir ada
kepadanya kekuatan seperti seladang.
23Bahwa sesungguhnya tiada hobatan
kepada Yakub dan tiada pula almusahara
pada Israel maka sekarangpun akan
dikatakan orang dari hal Yakub dan dari
hal Israel bagaimana pekerjaan Allah itu.
24Tengoklah kaum itu berbangkit
seperti singa betina dan seperti singa
jantan ia mengangkatkan dirinya tiada
ia akan berbaring sebelum dimakannya
mangsanya itu serta diminumnya darah
bangkai itu."
25Maka kata Balak kepada Bileam:
"Jangan sekali-kali engkau kutuki dia
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dan jangan sekali-kali engkau berkati
dia."
26Tetapi jawab Bileam serta berkata
kepada Balak: "Bukankah aku telah
mengatakan kepadamu: Bahwa segala
firman Allah itulah yang hendak
kuperbuat."
27Maka kata Balak kepada Bileam:
"Marilah engkau biarlah aku membawa
engkau ke tempat yang lain kalau-kalau
diperkenankan Allah engkau mengutuki
dia bagiku dari sana."
28Maka oleh Balak dibawanya Bileam
ke kemuncak gunung Peor yang
bertentangan dengan tanah belantara.
29Maka kata Bileam kepada Balak:
"Perbuatkanlah olehmu di sini tujuh
buah tempat kurban dan sediakanlah di
sini bagiku tujuh ekor lembu dan tujuh
ekor domba jantan."
30Maka oleh Balak diperbuatnya seperti
kata Bileam dipersembahkannya seekor
lembu dan seekor domba jantan di atas
tiap-tiap tempat kurban itu.

24
1Setelah dilihat oleh Bileam
bahwa diperkenankan Allah

memberkati Israel maka tiada ia pergi
seperti dahulu hendak menuntut ilmunya
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melainkan dipalingkannya mukanya arah
ke tanah belantara.
2Maka Bileampun mengangkat
matanya dilihatnya Israel itu duduk
sekadar segala sukunya maka Roh
Allahpun turunlah katanya.
3Maka dikeluarkannya timpalnya serta
berkata: "Bahwa kata Bileam bin Beor
bahkan kata orang yang dahulu tertutup
matanya.
4Kata yang mendengar firman Allah
yang melihat penglihatan Allah Yang
Mahakuasa yaitu orang yang rebah dan
yang tercelik kedua belah matanya.
5Bahwa betapa elok segala kemahmu
hai Yakub bahkan tempat kedudukanmu
hai Israel.
6Maka sekaliannya itu bertaburkan
seperti beberapa lembah seperti
beberapa taman di tepi sungai seperti
pohon cendana yang ditanam oleh Allah
seperti pohon aras di tepi air.
7Bahwa air akan mengalir dari pada
timbanya dan benihnya akan ada di
dalam air yang banyak dan rajanya lebih
tinggi dari pada Agag dan kerajaannya
akan ditinggikan.
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8Maka Allah juga yang membawa
dia keluar dari Mesir ada kepadanya
kekuatan seperti seladang maka ia akan
memakan segala bangsa yang menjadi
musuhnya serta dihancurkannya segala
tulangnya dan dipanah terus dengan
anak panahnya.
9Maka ia telah mengendap bahkan
ia telah berbaring seperti singa
jantan dan seperti singa betina siapa
gerangan yang akan membangkitkan
dia maka diberkatilah segala orang yang
memberkati engkau dan kutuki segala
orang yang mengutuki engkau!"
10Maka bernyalalah murka Balak
akan Bileam ditepuknya kedua belah
tangannya maka kata Balak: "Bahwa
aku telah memanggil engkau supaya
mengutuki musuhku maka tipuklah
engkau semata-mata telah memberkati
dia hingga tiga kali.
11Sebab itu sekarang larilah kemuliaan
itu."
12Maka kata Bileam kepada Balak:
"Bukankah aku telah mengatakan
kepada segala utusanmu yang telah
engkau suruhkan kepadaku:
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13Bahwa jikalau kiranya dikaruniakan
Balak kepadaku emas perak seisi
istananya tiada boleh aku melalui firman
Allah sehingga berbuat baik atau jahat
dengan kehendak hatiku sendiri maka
firman Allah itulah yang akan kukatakan.
14Akan sekarang aku hendak kembali
kepada kaumku marilah aku nyatakan
kepadamu barang yang akan diperbuat
oleh kaum ini kepada kaummu pada
kemudian hari."
15Maka dikeluarkannya timpalnya serta
berkata: "Bahwa kata Bileam bin Beor
bahkan kata orang yang dahulu tertutup
matanya
16maka kata yang mendengar
firman Allah serta mengetahui akan
pengetahuan Allah taala yang melihat
penglihatan Allah Yang Mahakuasa yaitu
orang yang rebah dan yang tercelik
kedua belah matanya.
17Bahwa aku melihat dia tetapi bukan
sekarang aku memandang akan dia
tetapi bukannya dekat maka akan terbit
kelak sebuah bintang dari Yakub dan
sebatang tongkat kerajaan akan naik
dari antara Israel serta memalu segala
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ujung Moab dan membinasakan segala
anak pergaduhan.
18Maka Edom akan menjadi miliknya
dan Seir pun akan menjadi miliknya yang
dahulu menjadi musuhnya sedang Israel
melakukan diberinya dengan berani.
19Maka dari pada Yakub itu ada seorang
yang akan memegang perintah serta
membinasakan segala yang lagi tinggal
dari dalam negri."
20Maka dipandangnya pula kepada
Amalek lalu dikeluarkannya timpalnya
serta berkata: "Bahwa Amalek itulah
yang pertama dari pada segala bangsa
tetapi kesudahannya ia akan binasa
kelak."
21Maka dipandangnya pula kepada
orang Keni lalu dikeluarkannya timpalnya
serta berkata: "Tegak juga tempat
kedudukanmu dan sarangmu dibubuh
pada batu.
22Tetapi Keni akan menjadi sunyi
sehingga Asyur menawani engkau."
23Maka dikeluarkannya timpalnya serta
berkata: "Aduhai siapakah akan hidup
tatkala perkara ini diadakan oleh Allah.
24Tetapi akan datang beberapa kapal
dari teluk Rantau Kitim maka ialah akan
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menyusahi Asyur serta menyusahi Heber
maka iapun akan binasa kelak."
25Maka bangunlah Bileam lalu pergi
maka kembalilah ia ke tempatnya dan
Balak itupun berjalanlah.

25
1Maka tinggallah Israel itu di
Sitim maka mulailah kaum itu

berbuat zina dengan perempuan Moab
2Karena dipanggilnya kaum itu
kepada segala persembahan berhalanya
maka makanlah kaum itu lalu tunduk
menyembah berhalanya.
3Maka Israelpun berdampinglah dengan
Baal-Peor dan murka Allah bernyala atas
Israel.
4Maka firman Allah kepada Musa:
"Ambillah olehnya segala penghulu kaum
itu gantungkanlah dia bagi Allah tentang
matahari supaya murka Allah yang
hangat itu diundurkan dari pada Israel."
5Maka kata Musa kepada segala hakim
orang Israel: "Hendaklah masing-masing
kamu membunuh orang-orangnya yang
telah berdampingan dengan Baal Peor."
6Maka datanglah seorang dari pada
bani Israel membawa kepada saudara-
saudaranya seorang perempuan orang
Midian di hadapan mata Musa dan di
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hadapan mata segenap perhimpunan
bani Israel tatkala sekaliannya tengah
menangis di muka pintu kemah
perhimpunan.
7Setelah dilihat oleh imam Pinehas bin
Eleazar bin Harun itu maka berbangkitlah
ia di tengah-tengah perhimpunan itu
diambilnya suatu tombak di tangannya
8maka diikatnya akan orang Israel
itu ke dalam bilik ditikam kedua-
duanya terus yaitu orang Israel dan
perempuan itupun terus ke perutnya
maka demikianlah bala sampar itu
terhentilah dari pada bani Israel.
9Maka segala orang yang telah mati
kena sampar itu jumlahnya dua laksa
empat ribu orang banyaknya.
10Maka firman Allah kepada Musa
demikian:
11 "Bahwa imam Pinehas bin Eleazar
bin Harun itu telah mengundurkan
murka-Ku dari pada bani Israel padahal
iapun cemburuan di antaranya seperti
cemburuan-Ku sehingga tiada Aku
membinasakan bani Israel sebab
cemburuan-Ku.
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12Sebab itu katakanlah olehmu:
Bahwa Aku mengaruniakan kepadanya
perjanjian sejahtera-Ku.
13Maka yaitu akan menjadi perjanjian
jawatan imam yang kekal kepadanya
dan kepada benihnya yang kemudian
dari padanya karena ia telah menjadi
cemburuan karena Tuhannya serta
mengadakan perdamaian karena bani
Israel."
14Adapun nama orang laki-laki Israel
yang dihukum bunuh yang dibunuh
bersama-sama dengan perempuan
orang Midian yaitu Zimri bin Salu,
seorang penghulu isi rumah bapanya
dari pada bani Simeon,
15dan nama perempuan orang Midian
yang dibunuh itu Kozbi bin Zur ialah
kepala kaum isi rumah bapanya dalam
Midian.
16Maka firman Allah kepada Musa
demikian:
17 "Hendaklah engkau menyusahi orang
Midian serta memerangi akan dia.
18Karena iapun menyusahkan
kaum dengan tipu dayanya sehingga
diperdayakannya kamu dalam perkara
Peor dan dalam perkara Kozbi,
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saudaranya perempuan anak penghulu
Midian, yang telah dibunuh pada hari
bala sampar dalam hal Peor itu."

26
1Maka jadilah kemudian dari pada
sampar itu firman Allah kepada

Musa dan kepada imam Eleazar bin
Harun itu demikian:
2 "Ambillah olehmu akan jumlah
segenap perhimpunan bani Israel yang
berumur dua puluh tahun dan lebih
dari pada itu sekadar isi rumah segala
bapanya yaitu segala orang di antara
orang Israel yang boleh keluar akan
berperang."
3Maka musa dan imam Eleazar itu
berkata-kata dengan kaum itu dalam
padang Moab di tepi sungai Yordan dekat
Yerikho maka katanya:
4 "Hitunglah kaum itu yang berumur
dua puluh tahun dan lebih dari pada itu!"
seperti firman Allah kepada Musa. Dan
kepada segala bani Israel yang telah
keluar dari tanah Mesir.
5Adapun Ruben itu anak sulung Israel
dan anak-anak Ruben itu demikian
ini yaitu dari pada Henokh kaum bani
Henokh dari pada Palu kaum bani Palu
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6dari pada Hezron kaum bani Hezron
dari pada Karmi kaum bani Karmi.
7Maka sekalian itulah kaum bani Ruben
maka jumlah segala orang yang dihitung
dari padanya itu empat laksa tiga ribu
tujuh ratus tiga puluh banyaknya.
8Maka anak Palu itu Eliab.
9Dan anak-anak Eliab itu Nemuel
dan Datan dan Abiram. Maka Datan
dan Abiram inilah yang dipanggil oleh
perhimpunan itu yang melawan akan
Musa dan akan Harun di antara segala
orang yang menyertai Korah tatkala
orang-orang itu melawan akan Allah
10dan bumipun mengangakan mulutnya
serta menelan akan dia serta dengan
Korah tatkala segala orangnya itu
matilah yaitu pada masa dua ratus lima
puluh orang dimakan api itu sehingga ia
menjadi suatu alamat.
11Tetapi anak-anak Korah itu tiada mati
sertanya.
12Adapun segala anak-anak Simeon
sekadar kaumnya yaitu dari pada Nemuel
dari pada Yamin kaum bani Yamin dari
pada Yakhin kaum bani Yakhin.
13Dari pada Zerah kaum bani Zerah
dari pada Saul kaum bani Saul.
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14Maka sekalian inilah segala kaum
bani Simeon dua laksa dua ribu dua
ratus orang banyaknya.
15Adapun anak-anak Gad sekadar
segala kaumnya yaitu dari pada Zefon
segala bani Zefon dari pada Hagi kaum
bani Hagi dari pada Syuni kaum bani
Syuni
16dari pada Ozni kaum bani Ozni dari
pada Eri kaum bani Eri
17dari pada Arod kaum bani Arod dari
pada Areli kaum bani Areli.
18Maka sekalian inilah kaum bani Gad
sekadar segala orangnya yang telah
dihitung empat laksa lima ratus orang
banyaknya.
19Adapun anak-anak Yehuda yaitu Er
dan Onan maka Er dan Onan itu matilah
di tanah Kanaan.
20Maka anak-anak Yahuda sekadar
segala kaumnya yaitu dari pada Syela
kaum bani Syela dari pada Peres kaum
bani Peres dari pada Zerah kaum bani
Zerah.
21Maka anak-anak Peres yaitu dari
pada Hezron kaum bani Hezron dari
pada Hamul kaum bani Hamul.
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22Maka sekalian inilah segala kaum
Yehuda sekadar segala orangnya yang
dihitung itu tujuh laksa enam ribu lima
ratus orang banyaknya.
23Maka anak-anak Isakhar sekadar
segala kaumnya yaitu dari pada Tola
kaum bani Tola dari pada Pua kaum bani
Pua.
24dari pada Yasub kaum bani Yasub
dari pada Simron kaum bani Simron.
25Maka sekalian inilah segala kaum
Isakhar sekadar segala orangnya yang
dihitung itu enam laksa empat ribu tiga
ratus orang banyaknya.
26Maka anak-anak Zebulon sekadar
segala kaumnya yaitu dari pada Sered
kaum bani Sered dari pada Elon kaum
bani Elon dari pada Yahleel kaum bani
Yahleel.
27Maka sekalian inilah segala kaum
bani Zebulon sekadar segala orangnya
yang dihitung itu enam laksa lima ratus
orang banyaknya.
28Maka anak-anak Yusuf sekadar segala
kaumnya yaitu Manasye dan Efraim.
29Maka anak-anak Manasye yaitu dari
pada Makhir kaum bani Makhir maka
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Makhir itu beranakkanlah Gilead dari
pada Gilead kaum bani Gilead.
30Maka inilah anak-anak Gilead dari
pada Iezer kaum bani Iezer dari pada
Helek kaum bani Helek.
31Dan dari pada Asriel kaum bani
Asriel dan dari pada Sekhem kaum bani
Sekhem
32dan dari pada Semida kaum bani
Semida dan dari pada Hefer kaum bani
Hefer.
33Maka Zelafehad bin Hefer tiada
beranak laki-laki melainkan anak
perempuan saja maka nama-nama
segala anak perempuan Zelafehad yaitu
Mahla dan Noa dan Hogla dan Milka dan
Tirza.
34Maka sekalian inilah segala kaum
Manasye maka segala orangnya yang
dihitung itu lima laksa dua ribu tujuh
ratus orang banyaknya.
35Maka inilah anak-anak Efraim sekadar
segala kaumnya yaitu dari pada Sutelah
kaum bani Sutelah dari pada Bekher
kaum bani Bekher dari pada Tahan kaum
bani Tahan.
36Maka inilah anak-anak Sutelah yaitu
dari pada Eran kaum bani Eran.
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37Maka sekalian inilah segala kaum
anak-anak Efraim sekadar segala
orangnya yang dihitung itu tiga laksa
dua ribu lima ratus orang banyaknya.
Sekalian inilah anak-anak Yusuf sekadar
segala kaumnya.
38Maka anak-anak Benyamin sekadar
segala kaumnya yaitu dari pada Bela
kaum bani Bela dari pada Asybel kaum
bani Asybel dari pada Ahiram kaum bani
Ahiram.
39dari pada Sefufam kaum bani
Sefufam dari pada Hufam kaum bani
Hufam.
40Maka anak-anak Bela yaitu Ared dan
Naaman dari pada Ared kaum bani Ared
dari pada Naaman kaum bani Naaman.
41Maka sekalian inilah anak-anak
Benyamin sekadar segala kaumnya
maka segala orangnya yang dihitung itu
empat laksa lima ribu enam ratus orang
banyaknya.
42Maka inilah anak-anak Dan sekadar
segala kaumnya yaitu dari pada Suham
kaum bani Suham maka sekalian inilah
segala kaum Dan sekadar kaumnya.
43Maka segala kaum bani Suham
sekadar segala orangnya yang dihitung
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itu enam laksa empat ribu empat ratus
orang banyaknya.
44Maka anak-anak Asyer sekadar
segala kaumnya yaitu dari pada Yimna
kaum bani Yimna dari pada Yiswi kaum
bani Yiswi dari pada Beria.
45Maka dari pada anak Beria dari pada
Heber kaum bani Heber dari pada Malkiel
kaum bani Malkiel.
46Maka nama anak perempuan Asyer
itu Serah.
47Maka sekalian inilah segala kaum
anak-anak Asyer sekadar segala
orangnya yang dihitung itu lima laksa
tiga ribu empat ratus orang banyaknya.
48Maka anak-anak Naftali sekadar
segala kaumnya yaitu dari pada Yahzeel
kaum bani Yahzeel dari pada Guni kaum
bani Guni
49dari pada Yezer kaum bani Yezer dari
pada Syilem kaum bani Syilem.
50Maka sekalian inilah segala kaum
Naftali sekadar segala kaumnya maka
segala orangnya yang dihitung itu empat
laksa lima ribu empat ratus orang
banyaknya.
51Maka sekalian inilah yang telah
dihitung dari pada bani Israel enam
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puluh laksa seribu tujuh ratus tiga puluh
orang banyaknya.
52Maka firman Allah kepada Musa
demikian:
53 "Bahwa kepada segala orang itulah
kelak tanah itu akan dibagikan menjadi
pusakanya sekadar bilangan segala
namanya.
54Maka kepada orang yang banyak
bilangannya hendaklah engkau lebihkan
pusakanya dan kepada orang yang
sedikit bilangannya hendaklah engkau
kurangkan pusakanya kepada masing-
masingnya hendaklah diberi pusakanya
sekadar bilangan orangnya yang telah
dihitung.
55Akan tetapi tanah itu akan dibagi
dengan membuang undi maka hendaklah
sekaliannya beroleh pusaka menurut
nama-nama segala suku nenek
moyangnya.
56Maka menurut seperti undi-undi
itu demikianlah kelak pusaka itu
akan dibagikan di antara orang yang
banyak bilangannya dan yang sedikit
bilangannya."
57Maka sekalian inilah yang telah
dihitung dari pada bani Lewi sekadar
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segala kaumnya yaitu dari pada Gerson
kaum bani Gerson dari pada Kehat kaum
bani Kehat dari pada Merari kaum bani
Merari.
58Maka inilah segala kaum Lewi yaitu
kaum bani Libni dan kaum bani Hebron
dan kaum bani Mahli dan kaum bani
Musi dan kaum bani Korah. Maka Kehat
itu beranakkanlah Amram.
59Adapun nama bani Amram itu
Yokhebed binti Lewi yang diperanakkan
bagi Lewi di Mesir maka diperanakkannya
bagi Amram akan Harun dan Musa dan
Miryam, saudaranya yang perempuan.
60Maka bagi Harun itu diperanakkanlah
Nadab dan Abihu dan Eleazar dan
Itamar.
61Maka Nadab dan Abihu matilah
tatkala dipersembahkannya ke hadirat
Allah api yang tiada patut.
62Maka jumlah segala orangnya yang
dihitung itu dua laksa tiga ribu orang
banyaknya yaitu segala laki-laki yang
berumur sebulan dan lebih dari pada
itu karena sekaliannya itu tiada diberi
pusaka di antara segala bani Israel sebab
itu tiada ia dihitung bersama-sama
dengan segala bani Israel.
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63Maka sekalian itulah yang dihitung
oleh Musa dan oleh imam Eleazar itu
yang menghitung segala bani Israel itu
di padang Moab di tepi sungai Yordan
dekat Yerikho.
64Tetapi di antara segala orang ini
seorangpun tiada yang telah dihitung
dahulu oleh Musa dan imam Harun itu
yang menghitung segala bani Israel di
tanah belantara Sinai.
65Karena firman Allah dari hal
demikian: "Bahwa sesungguhnya
orang-orang itu akan mati di tanah
belantara." Maka dari pada sekaliannya
itu seorangpun tiada lagi melainkan
Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun.

27
1Setelah itu maka datanglah
segala anak perempuan

Zelafehad bin Hefer bin Gilead bin
Makhir bin Manasye dari pada segala
kaum Manasye bin Yusuf maka inilah
nama-nama segala anaknya yang
perempuan yaitu Mahla dan Noa dan
Hogla dan Milka dan Tirza.
2Maka sekaliannya berdirilah di
hadapan Musa dan di hadapan imam
Eleazar itu dan di hadapan segala
penghulu dan segenap perhimpunan itu
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di muka pintu kemah perhimpunan maka
katanya:
3 "Bahwa bapa kami telah mati di tanah
belantara tetapi bukannya ia dari pada
segala orang yang telah berhimpun
hendak mendurhaka kepada Allah di
antara segala orang yang menyertai
Korah itu melainkan ia telah mati dalam
dosanya sendiri dan tiada ia beranak
laki-laki.
4Maka mengapakah nama bapa kami
akan dibuangkan dari antara kaumnya
sebab tiada ia beranak laki-laki berilah
kiranya kepada kami suatu milik pusaka
di antara segala saudara bapa kami."
5Maka oleh Musa disampaikannyalah
hal segala perempuan itu ke hadirat
Allah.
6Maka firman Allah kepada Musa
demikian:
7 "Bahwa biarlah perkataan segala
anak perempuan Zelafehad itu tak
dapat tiada engkau memberi kepadanya
suatu milik pusaka di antara segala
saudara bapanya dan hendaklah engkau
pulangkan kepadanya pusaka bapanya
itu.
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8Dan katakanlah olehmu kepada segala
bani Israel demikian: Jikalau barang
seorang telah mati dengan tiada beranak
laki-laki hendaklah kamu memulangkan
pusakanya kepada anak-anaknya yang
perempuan.
9Dan jikalau tiada ia beranak
perempuanpun hendaklah kamu
memberi pusakanya kepada segala
saudaranya laki-laki.
10Dan jikalau tiada ia bersaudara laki-
lakipun maka hendaklah kamu memberi
pusakanya kepada saudara-saudara
bapanya.
11Dan jikalau bapanya pun tiada
bersaudara laki-laki hendaklah kamu
memberi pusakanya kepada kerabatnya
yang dekat kepadanya dari pada segala
kaum keluarganya maka ialah akan
mempusakai dia." Maka inilah suatu
hukum undang-undang bagi segala bani
Israel seperti firman Allah kepada Musa.
12Maka firman Allah kepada Musa:
"Naiklah engkau ke atas gunung Abarim
ini pandanglah akan tanah yang telah
Kukaruniakan kepada bani Israel itu.
13Setelah sudah engkau melihat dia
maka engkau akan dihimpunkan kepada
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segala kaummu seperti abangmu Harun
itupun telah dihimpunkan.
14Sebab kamu berdua telah
mendurhaka akan firman-Ku di
tanah belantara Zin dalam perbantahan
segenap perhimpunan itu sehingga
menguduskan Aku dekat air itu di
hadapan matanya." (Yaitulah air Meriba
di Kadesy dalam tanah belantara Zin.)
15Maka sembah Musa kepada Allah
demikian:
16 "Biarlah kiranya Allah Tuhan segala
Roh manusia itu menentukan seorang
akan memerintahkan perhimpunan ini
yang akan keluar masuk di hadapannya
dan yang akan membawa dia keluar
masuk
17 supaya jangan perhimpunan Allah itu
seperti domba yang tiada bergembala."
18Maka firman Allah kepada Musa:
"Ambillah olehmu Yosua bin Nun,
seorang yang dalamnya ada Roh, lalu
hantarkanlah tangannya di atasnya.
19Dan hadapkanlah dia kepada
imam Eleazar itu dan kepada segenap
perhimpunan itu dan serahkanlah
pegangan itu kepadanya di hadapan
mata segala orang itu.
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20Dan hendaklah engkau bagikan
kepadanya dari pada kemuliaanmu
supaya segenap perhimpunan bani Israel
itu menurut perintahnya.
21Maka iapun akan berdiri di hadapan
imam Eleazar itu yang akan bertanyakan
karenanya oleh hukum Urim itu di
hadapan hadirat Allah maka menurut
perkataan imam itu sekaliannya akan
keluar dan menurut perkataannya juga
sekaliannya akan masuk baik Yosua baik
segala bani Israelpun sertanya yaitu
segenap perhimpunan itu."
22Maka diperbuatlah oleh Musa seperti
firman Allah kepadanya diambilnya Yosua
dihadapkannya kepada imam Eleazar itu
dan kepada segenap perhimpunan.
23Maka dihantarkannya tangannya
kepadanya diserahkannya kepadanya
pegangan itu seperti firman Allah kepada
Musa itu.

28
1Maka firman Allah kepada Musa:
2 "Katakanlah kepada bani

Israel: Pesanan ini adapun persembahan
kepada-Ku yaitu makanan akan kurban
yang dinyalakan bagi-Ku menjadi suatu
bau yang harum bagi-Ku itu hendaklah
kamu ingat supaya mempersembahkan
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dia kepada-Ku pada masanya yang
patut.
3Dan lagi katakanlah olehmu
kepadanya: Bahwa inilah persembahan
yang dinyalakan yang patut kamu
persembahkan kepada Allah yaitu anak
domba jantan yang setahun umurnya
dan tiada bercacat pada sebilang hari
dua ekor akan kurban bakaran yang
sediakala.
4Maka anak domba yang seekor itu
hendaklah engkau persembahkan pada
pagi hari dan yang seekor itu hendaklah
engkau persembahkan pada waktu
matahari masuk.
5Dan seperpuluh efa tepung halus
akan persembahan makanan bercampur
dengan minyak yang ditumbuk
seperempat hin.
6Yaitulah kurban bakaran yang
sediakala yang telah ditentukan di
gunung Sinai akan suatu bau yang
harum suatu persembahan yang
dinyalakan bagi Allah.
7Maka persembahan minumannya
yaitu seperempat hin bagi anak domba
yang seekor maka dalam tempat
kudus hendaklah engkau mencurahkan
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persembahan minuman dari pada
minuman yang keras bagi Allah.
8Maka anak domba yang seekor itu
hendaklah engkau mempersembahkan
pada waktu masuk matahari seperti
persembahan makanan yang pada
pagi hari dan seperti persembahan
minumannya demikianlah engkau
akan mempersembahkan dia yaitu
persembahan yang dinyalakan suatu bau
yang harum bagi Allah."
9 "Dan pada hari perhentian dua ekor
anak domba jantan yang setahun
umurnya dan tiada bercacat dan
dua perpuluh efa tepung halus akan
persembahan makanan bercampur
dengan minyak serta dengan
persembahan minumannya
10maka inilah persembahan kurban
bakaran pada sebilang hari perhentian
lain dari pada kurban bakaran yang
sediakala dengan persembahan
minumannya.
11Maka pada permulaan segala
bulanmu hendaklah kamu
mempersembahkan suatu kurban
bakaran kepada Allah yaitu lembu muda
dua ekor dan domba jantan seekor dan
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anak domba yang setahun umurnya dan
tiada bercacat tujuh ekor
12dan tiga perpuluh efa tepung halus
akan persembahan makanan bercampur
dengan minyak akan tiap-tiap lembu
dan dua perpuluh efa tepung halus
akan persembahan makanan bercampur
dengan minyak akan domba jantan yang
seekor itu.
13dan sepersepuluh efa tepung
halus bercampur dengan minyak akan
persembahan makanan bagi tiap-tiap
seekor anak domba yaitu akan kurban
bakaran yang harum baunya suatu
persembahan yang dinyalakan bagi
Allah.
14Maka akan persembahan
minumannya setengah hin air anggur
akan seekor lembu dan sepertiga hin
akan domba jantan itu dan seperempat
hin akan seekor anak domba yaitulah
kurban bakaran pada tiap-tiap bulan dari
pada segala bulan dalan setahun.
15Dan lagi seekor kambing jantan akan
kurban karena dosa bagi Allah yaitu
akan dipersembahkan lain dari pada
kurban bakaran yang sediakala dan
persembahan minuman."
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16 "Maka dalam bulan yang pertama
pada empat belas hari bulan yaitu
Paskah Allah.
17Dan pada lima belas hari bulan itu
akan jadi suatu hari raya maka tujuh hari
lamanya hendaklah engkau memakan
roti yang tiada beragi.
18Maka pada hari yang pertama akan
jadi suatu perhimpunan yang kudus
janganlah kamu membuat barang
sesuatu pekerjaan.
19Tetapi hendaklah kamu
mempersembahkan suatu persembahan
yang dinyalakan yaitu suatu kurban
bakaran kepada Allah lembu muda dua
ekor dan domba jantan seekor dan anak
domba yang setahun umurnya tujuh
ekor yaitu akan menjadi bagimu tiada
bercacat.
20Dan persembahan makanannya
tepung halus bercampur minyak
hendaklah kamu mempersembahkan
tiga perpuluh bagian akan seekor lembu
dan dua perpuluh bagian akan domba
jantan itu.
21Dan hendaklah engkau
mempersembahkan seperpuluh
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bagian akan tiap-tiap seekor dari pada
ketujuh anak domba itu.
22Dan seekor kambing jantan kurban
karena dosa supaya mengadakan
perdamaian karena kamu.
23Maka hendaklah kamu
mempersembahkan sekalian ini
lain dari pada kurban bakaran pada pagi
hari yaitu akan kurban bakaran yang
sediakala.
24Maka demikianlah perinya hendak
kamu persembahkan sehari-hari dalam
tujuh hari lamanya akan makanan
persembahan yang dinyalakan yaitu
suatu bau yang harum bagi Allah maka
hendaklah yaitu dipersembahkan lain
dari pada kurban bakaran yang sediakala
dan persembahan minumannya.
25Maka pada hari yang ketujuh akan
ada padamu suatu perhimpunan yang
kudus janganlah kamu berbuat barang
sesuatu pekerjaan.
26Dan lagi pada hari buah bungaran
apabila kamu mempersembahkan suatu
persembahan makanan yang baru pada
Allah pada hari raya segala jemaat
itu maka akan ada padamu suatu
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perhimpunan yang kudus janganlah
kamu berbuat sesuatu pekerjaan.
27Tetapi hendaklah kamu
mempersembahkan suatu kurban
bakaran akan bau yang harum kepada
Allah yaitu lembu muda dua ekor dan
domba jantan seekor dan anak domba
yang setahun umurnya tujuh ekor
28dan persembahan makanannya
tepung halus bercampur minyak tiga
perpuluh bagian akan tiap-tiap lembu
dan dua perpuluh bagian akan domba
jantan yang seekor itu
29dan seperpuluh bagian akan tiap-tiap
seekor dari pada ketujuh anak domba itu
30dan seekor kambing jantan akan
mengadakan perdamaian karenamu.
31Maka hendaklah kamu
mempersembahkan dia (yaitu tiada
bercacat) serta dengan persembahan
minumannya maka sekaliannya itu lain
dari pada kurban bakaran yang sediakala
dan persembahan makanan itu.

29
1Maka pada bulan yang ketujuh
pada sehari bulan hendaklah ada

padamu suatu perhimpunan yang kudus
janganlah kamu berbuat barang sesuatu
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pekerjaan maka yaitu akan jadi bagimu
suatu hari akan meniup nafiri.
2Maka hendaklah kamu
mempersembahkan suatu kurban
bakaran akan bau yang harum bagi Allah
yaitu seekor lembu muda dan seekor
domba jantan dan tujuh ekor anak
domba jantan yang setahun umurnya
yang tiada bercacat
3dan persembahan makanannya
tepung halus bercampur minyak tiga
perpuluh bagian akan lembu itu dan dua
perpuluh bagian akan domba jantan
4dan seperpuluh bagian akan tiap-tiap
seekor dari pada ketujuh ekor anak
domba itu
5dan seekor kambing jantan akan
kurban karena dosa supaya mengadakan
perdamaian karenamu.
6Yaitu lain dari pada kurban bakaran
pada bulan baru dengan persembahan
makanan dan kurban bakaran yang
sediakala dengan persembahan
makanannya serta segala persembahan
minumannya menurut peraturannya
akan suatu bau yang harum yaitu suatu
persembahan yang dinyalakan bagi
Allah.
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7Maka pada sepuluh hari bulan dalam
bulan yang ketujuh itu hendaklah ada
bagimu suatu perhimpunan yang kudus
maka hendaklah kamu merendahkan
hatimu janganlah kamu berbuat barang
sesuatu pekerjaan.
8Tetapi hendaklah kamu
mempersembahkan suatu kurban
bakaran kepada Allah akan bau yang
harum yaitu seekor lembu muda dan
seekor domba jantan dan tujuh ekor
anak domba jantan yang setahun
umurnya hendaklah sekaliannya itu tiada
bercacat
9dan persembahan makanannya pula
tepung halus bercampur minyak tiga
perpuluh bagian akan lembu muda itu
dan dua perpuluh bagian akan domba
jantan yang seekor itu
10dan seperpuluh bagian akan tiap-tiap
seekor dari pada ketujuh anak domba itu
dan seekor kambing jantan akan kurban
karena dosa.
11Yaitu lain dari pada kurban karena
dosa yang mengadakan perdamaian dan
kurban bakaran yang sediakala dengan
persembahan makanannya serta segala
persembahan minumannya.



Bilangan 29.12–16 183
12Maka pada lima belas hari dalam
bulan yang ketujuh hendaklah ada
bagimu suatu perhimpunan yang kudus
janganlah kamu berbuat barang sesuatu
pekerjaan melainkan tujuh hari lamanya
hendaklah kamu memegang hari raya
bagi Allah.
13Maka hendaklah kamu
mempersembahkan suatu kurban
bakaran suatu persembahan yang
dinyalakan yaitu bau yang harum bagi
Allah yaitu lembu muda tiga belas ekor
dan domba jantan dua ekor dan anak
domba jantan yang setahun umurnya
empat belas ekor sekaliannya itu tiada
bercacat
14dan persembahan makanannya
tepung halus bercampur minyak tiga
perpuluh bagian akan tiap-tiap seekor
dari pada ketiga belas ekor lembu itu
dan dua perpuluh bagian akan tiap-tiap
seekor dari pada kedua ekor domba
jantan itu
15dan seperpuluh bagian akan tiap-tiap
seekor dari pada keempat belas ekor
anak domba itu
16dan seekor kambing jantan akan
kurban karena dosa lain dari pada
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kurban bakaran yang sediakala
dengan persembahan makanannya dan
persembahan minumannya.
17Maka pada hari yang kedua
hendaklah kamu mempersembahkan
lembu muda dua belas ekor dan domba
jantan dua ekor dan anak domba jantan
yang setahun umurnya yang tiada
bercacat empat belas ekor
18dan persembahan makanannya
dan persembahan minumannya akan
segala lembu dan segala domba jantan
dan segala anak domba itu sekadar
bilangannya seperti peraturan itu
19dan seekor kambing jantan akan
kurban karena dosa lain dari pada
kurban bakaran yang sediakala dengan
persembahan makanannya serta segala
persembahan minumannya.
20Maka pada hari yang ketiga itu lembu
sebelas ekor dan domba jantan dua ekor
dan anak domba jantan yang setahun
umurnya yang tiada bercacat empat
belas ekor.
21Serta persembahan makanannya dan
segala persembahan minumannya akan
segala lembu dan segala domba jantan
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dan segala anak domba itu sekadar
bilangannya seperti peraturan itu
22dan seekor kambing jantan akan
kurban karena dosa lain dari pada
kurban bakaran yang sediakala
dengan persembahan makanannya dan
persembahan minumannya.
23Maka pada hari yang keempat lembu
sepuluh ekor dan domba jantan dua ekor
dan anak domba jantan yang setahun
umurnya yang tiada bercacat empat
belas ekor
24dan persembahan makanannya
dan segala persembahan minumannya
akan segala lembu dan segala domba
jantan dan segala anak domba sekadar
bilangannya seperti peraturan itu
25dan seekor kambing jantan akan
kurban karena dosa lain dari pada
kurban bakaran yang sediakala
dengan persembahan makanannya dan
persembahan minumannya.
26Maka pada hari yang kelima lembu
sembilan ekor dan domba jantan dua
ekor dan anak domba jantan yang
setahun umurnya yang tiada bercacat
empat belas ekor
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27dan persembahan makanannya dan
persembahan minumannya akan segala
lembu dan segala domba jantan dan
segala anak domba sekadar bilangannya
seperti peraturan itu
28dan seekor kambing jantan akan
kurban karena dosa lain dari pada
kurban bakaran yang sediakala
dengan persembahan makanannya dan
persembahan minumannya.
29Maka pada hari yang keenam lembu
delapan ekor dan domba jantan dua ekor
dan anak domba jantan yang setahun
umurnya yang tiada bercacat empat
belas ekor
30dan persembahan makanannya
dan segala persembahan minumannya
akan segala lembu dan segala domba
jantan dan segala anak domba sekadar
bilangannya seperti peraturan itu
31dan seekor kambing jantan akan
kurban karena dosa lain dari pada
kurban bakaran yang sediakala dengan
persembahan makanannya dan segala
persembahan minumannya.
32Maka pada hari yang ketujuh lembu
tujuh ekor dan domba jantan dua ekor
dan anak domba jantan yang setahun
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umurnya yang tiada bercacat empat
belas ekor
33dan persembahan makanannya
dan segala persembahan minumannya
akan segala lembu dan segala domba
jantan dan segala anak domba sekadar
bilangannya seperti peraturan itu
34dan seekor kambing jantan akan
kurban karena dosa lain dari pada
kurban bakaran yang sediakala
dan persembahan makanannya dan
persembahan minumannya.
35Maka pada hari yang kedelapan akan
ada bagimu suatu perhimpunan yang
besar
36 janganlah kamu berbuat barang
sesuatu pekerjaan tetapi hendaklah
kamu mempersembahkan suatu kurban
bakaran suatu persembahan yang
dinyalakan yaitu bau yang harum bagi
Allah yaitu seekor lembu dan seekor
domba jantan dan tujuh ekor anak
domba jantan yang setahun umurnya
yang tiada bercacat
37dan persembahan makanan dan
segala persembahan minumannya akan
lembu dan domba jantan dan segala
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anak domba itu sekadar bilangannya
seperti peraturan itu
38dan seekor kambing jantan akan
kurban karena dosa lain dari pada
kurban bakaran yang sediakala
dengan persembahan makanannya dan
persembahan minumannya.
39Maka sekalian ini hendaklah kamu
mempersembahkan bagi Allah pada
segala hari rayamu yang tertentu
lain dari pada segala nazarmu dan
segala persembahan dengan rido
hatimu akan kurban bakaranmu dan
persembahan makananmu dan akan
persembahan minumanmu dan akan
kurban perdamaianmu."
40Maka Musapun menyampaikanlah
kepada bani Israel seperti segala firman
Allah itu.

30
1Maka kata Musa kepada segala
kepala atas segala suku bani

Israel demikian: "Bahwa inilah firman
Allah:
2Apabila seorang laki-laki telah berniat
kepada Allah atau telah bersumpah
supaya menetapkan dirinya dengan
suatu perjanjian maka janganlah ia akan
merubah akan janjinya maka hendaklah
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diperbuatnya seperti segala yang telah
keluar dari pada mulutnya.
3Dan lagi apabila seorang perempuan
telah berniat kepada Allah serta
menetapkan dirinya dengan suatu
perjanjian pada masa ia lagi dalam
rumah bapanya tatkala mudanya
4 jikalau didengar oleh bapanya akan
niatnya itu atau akan perjanjiannya yang
dipakainya supaya menetapkan dirinya
dan bapanya itu berdiam dirinya niscaya
tetaplah segala niatnya dan segala
perjanjian yang telah dipakainya akan
menetapkan dirinya itupun tetap juga
adanya.
5Tetapi jikalau bapanya menegahkan
dia tatkala didengarnya niscaya satu
niatnyapun atau perjanjiannya yang
dipakainya supaya menetapkan dirinya
itu tiada akan tetap maka Allahpun akan
mengampuni dia sebab bapanya telah
menegahkan dia.
6Maka jikalau perempuan itu menjadi
istri orang tatkala ia lagi berniat
atau perkataan terkeluar dari pada
mulutnya yang telah dipakainya supaya
menetapkan dirinya
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7dan jikalau yaitu didengar oleh
suaminya serta ia berdiam dirinya tatkala
didengarnya niscaya tetaplah segala
niatnya dan segala perjanjiannya yang
telah dipakainya supaya menetapkan
dirinya itupun tetaplah.
8Tetapi jikalau suaminya itu
menegahkan dia tatkala didengarnya
niscaya dibatalkannya niatnya yang
tertanggung atasnya dan perkataan yang
terkeluar dari pada mulutnya yang telah
dipakainya supaya menetapkan dirinya
maka Allahpun akan mengampuni dia.
9Tetapi niat seorang perempuan janda
atau perempuan yang telah diceraikan
yaitu segala perkara yang dipakainya
supaya menetapkan dirinya yaitu tetap
juga atasnya.
10Dan jikalau perempuan itu telah
berniat dalam rumah suaminya atau
menetapkan dirinya oleh perjanjian
dengan bersumpah
11maka didengar oleh suaminya akan
hal itu serta berdiam dirinya dan tiada
ditegahkan akan dia niscaya tetaplah
segala niatnya dan segala perjanjian
yang dipakainya akan menetapkan
dirinya itupun tetap juga adanya.
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12Tetapi jikalau dibatalkan oleh
suaminya tatkala didengarnya akan dia
niscaya segala sesuatu yang terkeluar
dari pada mulutnya atau dari hal
menetapkan dirinya itu tiada juga tetap
maka suaminya telah membatalkan dia
dan Allahpun akan mengampuni dia.
13Adapun segala niat dan segala
sumpah yang tetap akan merendahkan
hatinya maka dapatlah suaminya
menetapkan dia atau dapatlah suaminya
membatalkan dia.
14Tetapi jikalau suaminya semata-mata
berdiam dirinya dari pada sehari datang
kepada sehari niscaya ditetapkannya
segala niatnya atau segala perjanjiannya
yang tertanggung atasnya yaitu
ditetapkannya sebab berdiam dirinya
tatkala didengarnya akan dia.
15Tetapi jikalau dibatalkannya akan dia
kemudian dari pada didengarnya niscaya
ditanggungnya kesalahan perempuan
itu."
16Maka sekalian inilah hukum-hukum
yang diperani Allah kepada Musa antara
seorang suami dengan istrinya dan
antara seorang bapa dengan anaknya
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perempuan yang lagi muda dalam rumah
bapanya.

31
1Maka firman Allah kepada Musa
demikian:

2 "Hendaklah engkau menuntut bela
bani Israel dari pada orang Midian setelah
itu maka engkau akan dihimpunkan
kepada kaummu."
3Maka kata Musa kepada kaum
itu demikian: "Hendaklah kamu
melengkapkan beberapa orang dari
padamu akan berperang supaya orang-
orang itu pergi mendatangi Midian akan
menuntut bela karena Allah atas Midian
itu.
4Maka dari pada tiap-tiap suku dari
antara segala suku Israel itu hendaklah
kamu suruhkan seribu orang akan
berperang."
5Maka demikianlah dari pada beribu-
ribu orang Israel itu dikerahkanlah dari
pada tiap-tiap suku itu seribu orang
yaitu jumlahnya dua belas ribu orang
yang lengkap akan berperang.
6Maka sekaliannya itu disuruhkannya
akan perang itu dari pada tiap-tiap suku
itu seribu orang baik orang-orang itu
baik imam Pinehas bin Eleazar itu akan
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perang serta dengan perkakas tempat
kudus dan segala nafiri akan meniup
semboyan itu pada tangannya.
7Maka berperanglah ia dengan Midian
seperti firman Allah kepada Musa dan
dibunuhnya segala laki-lakinya.
8Dan segala raja-raja Midian itupun
dibunuhnya bersama-sama dengan
lain-lain orang yang telah dibunuhnya
yaitu Ewi dan Rekem dan Zur dan Hur
dan Reba, raja-raja Midian yang lima
orang itu, dan Bileam bin Beor itupun
dibunuhnya dengan mata pedang.
9Maka oleh bani Israel ditawannya
segala perempuan orang Midian
serta dengan segala anak buahnya
maka segala binatangnya dan segala
kambing dombanya dan segala harta
bendanyapun dirampasnya.
10Dan segala negri tempat
kedudukannya dan segala tempat
kemahnyapun dibakarnya dengan api.
11Maka diambilnya segala jarahan dan
segala rampasan baik manusia baik
binatang.
12Maka dibawanya segala tawanan
dan rampasan dan jarahan itu kepada
Musa kepada imam Eleazar dan kepada
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segenap perhimpunan bani Israel ke
tempat kemah di padang Moab yang di
tepi Yordan dekat Yerikho.
13Maka keluarlah Musa dan imam
Eleazar dan segala penghulu
perhimpunan itu hendak bertemu
dengan dia di luar tempat segala kemah.
14Maka marahlah Musa akan segala
panglima tentara itu yaitu segala
penghulu atas orang seribu dan segala
penghulu atas orang seratus yang telah
kembali dari pada peperangan itu.
15Maka kata Musa kepadanya:
"Sungguhkah kamu telah menghidupi
segala perempuan itu.
16 Ingatlah olehmu bahwa yainilah
yang menyebabkan bani Israel bersalah
kepada Allah dalam perkara Peor oleh
bicara Bileam sehingga bala sampar itu
datang atas perhimpunan Allah.
17Sebab itu bunuhlah segala laki-laki di
antara anak buahnya itu dan bunuhlah
segala perempuan yang sudah tahu
bersetubuh dengan laki-laki.
18Tetapi segala budak perempuan
yang belum tahu bersetubuh dengan
laki-laki hendaklah kamu menghidupi
bagi dirimu.
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19Maka hendaklah kamu mendirikan
kemahmu di luar tempat segala kemah
itu tujuh hari lamanya dan barangsiapa
yang telah membunuh orang dan
barangsiapa yang telah menyentuh
orang yang dibunuh itu hendaklah
menyucikan dirimu pada hari yang
ketiga dan pada hari yang ketujuhpun
baik kamu baik segala tawananmu.
20Dan lagi segala pakaian dan
segala barang kulit dan segala yang
diperbuat dari pada bulu kambing dan
segala perkakas kayu hendaklah kamu
menyucikan bagi dirimu."
21Maka kata imam Eleazar kepada
segala rakyat perang yang telah keluar
kepada peperangan itu: "Bahwa inilah
hukum peraturan yang dipesani Allah
kepada Musa.
22Tetapi segala emas perak dan
tembaga dan besi dan timah putih dan
timah hitam
23yaitu segala sesuatu yang tahan
beragi hendaklah kamu bakar dengan
api supaya suci tetapi hendaklah yaitu
disucikan pula dengan air najis maka
segala yang tiada boleh tahan berapi itu
hendaklah kamu celupkan dalam air.
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24Maka hendaklah kamu membasuh
pakaianmu pada hari yang ketujuh maka
kamu akan menjadi suci baharulah kamu
boleh masuk ke dalam tempat segala
kemah."
25Maka firman Allah kepada Musa
demikian:
26 "Ambillah olehmu akan jumlah segala
rampasan itu baik manusia baik binatang
yaitu engkau dan imam Eleazar dan
segala kepala isi rumah bapanya di
antara perhimpunan itu
27dan bagikanlah rampasan itu menjadi
dua bagian antara segala orang yang
tahu berperang yang telah keluar
kepada peperangan itu dengan segenap
perhimpunan itu.
28Maka hendaklah engkau memungut
zakat bagi Allah dari pada segala
rakyat perang yang telah keluar kepada
peperangan yaitu dalam lima ratus
nyawa satu nyawa dari pada manusia
dan dari pada lembu dan keledai dan
kambing domba
29maka dari pada separuhnya itu
hendaklah engkau ambil lalu berikan
kepada imam Eleazar akan persembahan
jolangan bagi Allah.
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30Maka dari pada bagian bani Israel
yang separuh itu hendaklah engkau
ambil dalam tiap-tiap lima puluh itu satu
nyawa dari pada manusia dan dari pada
segala lembu dan keledai dan kambing
dombanya yaitu segala binatang itu lalu
berikan kepada orang-orang Lewi yang
memeliharakan pegangan kemah Allah."
31Maka diperbuatlah oleh Musa dan
imam Eleazar itu seperti firman Allah
kepada Musa.
32Adapun rampasan itu lain dari pada
jarahan yang diambil oleh segala rakyat
perang yaitu enam puluh tujuh laksa
lima ribu ekor domba
33dan tujuh laksa dua ribu ekor domba.
34dan enam laksa seribu ekor keledai
35dan jumlah segala perempuan
yang belum tahu bersetubuh dengan
laki-laki yaitu tiga laksa dua ribu orang
banyaknya.
36Adapun separuhnya yang menjadi
bagian orang yang telah keluar hendak
berperang yaitu tiga puluh tiga laksa
tujuh ribu lima ratus ekor domba.
37Dan zakatnya bagi Allah dari pada
segala domba itu enam ratus tujuh puluh
lima ekor banyaknya.
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38Maka segala lembu itu tiga laksa
enam ribu ekor banyaknya dan zakat
bagi Allah dari padanya itu tujuh puluh
dua ekor.
39Dan segala keledai itu tiga laksa lima
ratus ekor dan zakat bagi Allah dari
padanya itu enam puluh satu ekor.
40Dan segala manusia itu selaksa enam
ribu banyaknya dan zakat bagi Allah
dari padanya itu tiga puluh dua orang
banyaknya.
41Maka oleh Musa diberikannya zakat
itu yang menjadi persembahan jolangan
bagi Allah kepada imam Eleazar seperti
firman Allah kepada Musa.
42Adapun separuhnya yang menjadi
bagian bani Israel yang diasingkan oleh
Musa dari pada segala orang yang telah
berperang itu.
43 (Maka separuhnya yang menjadi
bagian perhimpunan itu tiga puluh tiga
laksa tujuh ribu lima ratus ekor domba
44dan tiga laksa enam ribu ekor lembu
45dan tiga laksa lima ratus ekor keledai
46dan selaksa enam ribu orang
manusia).
47Yaitu dari pada separuh yang menjadi
bagian bani Israel itu diambil oleh Musa
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dalam tiap-tiap lima puluh nyawa itu
satu nyawa dari pada manusia dan
binatang diberikan kepada orang-orang
Lewi yang memeliharakan pegangan
kemah Allah seperti firman Allah kepada
Musa.
48Maka datanglah segala panglima
yang memerintahkan tentara yang
beribu-ribu banyaknya itu yaitu segala
penghulu atas orang seribu dan segala
penghulu atas orang seratus lalu
menghampiri Musa.
49Maka katanya kepada Musa: "Bahwa
hamba tuan sekalian ini telah mengambil
jumlah segala rakyat perang yang di
bawah perintah hamba maka dari pada
hamba sekalian ini seorangpun tiada
kurang.
50Maka hamba sekalian ini telah
membawa suatu persembahan kepada
Allah barang yang didapati oleh masing-
masing dari pada benda emas yaitu
gelang kaki dan gelang tangan dan cincin
dan anting-anting dan pontoh supaya
mengadakan perdamaian karena jiwa
hamba di hadapan hadirat Allah.
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51Maka oleh Musa dan imam Eleazar
diterimanya segala emas itu yaitu segala
mata benda.
52Maka jumlah segala emas
persembahan jolangan yang
dipersembahkannya kepada Allah
dari pada segala penghulu atas orang
seribu dan dari pada segala penghulu
atas orang seratus yaitu selaksa enam
ribu tujuh ratus lima puluh syikal
beratnya.
53 (Karena segala rakyat perang itu
telah mengambil jarahan masing-masing
bagi dirinya sendiri).
54Maka oleh Musa dan imam Eleazar
diterima emas itu dari pada segala
penghulu atas orang seribu dan
penghulu atas orang seratus dibawanya
masuk ke dalam kemah perhimpunan
akan suatu tanda peringatan karena bani
Israel itu di hadapan hadirat Allah.

32
1Maka pada bani Ruben dan
bani Gad itu ada terlalu banyak

binatang maka apabila dilihatnya tanah
Yaezer dan tanah Gilead bahwa tempat
itu tempat yang baik akan binatang.
2Maka datanglah bani Gad dan bani
Ruben serta berkata kepada Musa dan
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kepada imam Eleazar dan kepada segala
penghulu perhimpunan itu demikian:
3 "Bahwa Atarot dan Dibon dan Yaezer
dan Nimra dan Hesybon dan Eleale dan
Sebam dan Nebo dan Beon.
4Yaitu tanah yang dipalu Allah di
hadapan perhimpunan bani Israel itu
maka ialah suatu tanah yang baik bagi
binatang dan kepada hamba tuan ini ada
banyak binatang."
5Maka katanya pula: "Jikalau hamba
sekalian ini telah beroleh kasihan pada
pemandangan tuan biarlah kiranya
tanah ini diberikan kepada hamba tuan
akan milik dan jangan hamba dibawa ke
seberang Yordan."
6Maka kata Musa kepada segala bani
Gad dan kepada segala bani Ruben itu:
"Patutkah saudara-saudaramu pergi
berperang dan kamu duduk di sini.
7Mengapa hati bani Israel itu kamu
ditawarkan sehingga iapun tiada
mau menyeberang ke tanah yang
dikaruniakan Allah kepadanya ini.
8Maka demikianlah perbuatan segala
bapamu tatkala aku menyuruhkan dia
dari Kadesy-Barnea akan mengintai
tanah ini.
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9Karena setelah sudah orang-orang
itu berjalan sampai ke lembah Eskol
serta melihat tanah itu maka hati bani
Israel itu ditawarkannya sampai jangan
orang-orang itu masuk ke tanah yang
dikaruniakan Allah kepadanya.
10Maka bernyalalah murka Allah pada
hari itu lalu bersumpahlah Ia, demikian
firman-Nya:
11Bahwa sesungguhnya dari pada
segala orang yang telah keluar dari
Mesir yang berumur dua puluh tahun
dan lebih dari pada itu seorang jugapun
tidak akan melihat tanah yang telah
Kujanjikan dengan sumpah-Ku kepada
Abraham dan kepada Ishak dan kepada
Yakub karena tiada orang-orang itu
semata-mata menurut Aku.
12Melainkan Kaleb bin Yefune, orang
Kenas, dan Yosua bin Nun, karena
keduanya itu semata-mata telah
menurut Allah.
13Maka bernyalalah murka Allah akan
Israel disuruhnya mengembara ke
sana ke mari di tanah belantara empat
puluh tahun lamanya sehingga segenap
keturunan yang telah berbuat jahat pada
hadirat Allah itu telah habislah.
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14Adapun kamu ini telah berbangkit
akan ganti segala bapamu itu yaitu
orang berdosa yang berlebih-lebihan
hendak menambahi pula kehangatan
murka Allah atas Israel.
15Karena jikalau kamu balik dari pada
menurut Tuhan niscaya Iapun akan
meninggalkan pula kaum itu di tanah
belantara sehingga segenap kaum ini
kamu binasakan."
16Maka sekaliannya menghampiri Musa
serta berkata: "Bahwa di sini hamba
hendak membangunkan beberapa
kandang akan segala binatang hamba
dan beberapa negri akan segala anak
buah hamba
17 tetapi hamba sendiri hendak
berlengkap dengan segeranya akan
mendahului bani Israel itu sehingga
hamba telah membawa sekaliannya itu
ke tempatnya maka segala anak buah
hamba akan duduk dalam negri yang
berkota dari sebab segala orang isi tanah
itu.
18Maka tiada juga hamba akan
kembali ke rumah hamba sehingga
masing-masing orang bani Israel itu
telah beroleh pusakanya.
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19Karena tiada mau hamba beroleh
pusaka bersama-sama dengan orang-
orang itu di seberang Yordan dan di
hadapan karena hamba telah beroleh
pusaka di seberang sini Yordan arah ke
timur."
20Maka kata Musa kepadanya: "Jikalau
kamu hendak berbuat demikian yaitu
jikalau kamu melengkapkan dirimu
hendak pergi berperang di hadapan
hadirat Allah.
21Dan jikalau segala orang di
antaramu yang berlengkap itu hendak
menyeberang Yordan di hadapan hadirat
Allah sehingga dihalaukannya segala
musuhnya dari hadapan hadirat-Nya.
22Dan tanah itu takluk kepada Allah
kemudian dari pada itu niscaya kamu
akan kembali dengan tiada bersalah
kepada Allah atau kepada Israel dan
tanah itupun akan menjadi milikmu di
hadapan hadirat Allah.
23Tetapi jikalau kiranya kamu tiada
mau berbuat demikian ingatlah olehmu
bahwa bedosalah kamu kepada Allah
dan ketahuilah olehmu bahwa dosamu
itu akan pulang kepadamu kelak.
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24Maka hendaklah kamu
membangunkan beberapa negri
akan segala anak buahmu dan beberapa
kandang akan segala dombamu lalu
buatlah barang yang telah keluar dari
pada mulutmu itu."
25Maka kata segala bani Gad dan
bani Ruben itu kepada Musa demikian:
"Hamba tuan ini hendak berbuat seperti
hukum tuan.
26Maka jikalau anak buah hamba dan
istri hamba dan segala kambing domba
dan lembu hamba akan tinggal dalam
segala negri Gilead.
27Tetapi hamba tuan ini yaitu segala
orang yang lengkap akan berperang
hendak menyeberang di hadapan hadirat
Allah akan peperangan itu seperti kata
tuan ini."
28Maka demikianlah dipesan oleh Musa
dari halnya itu kepada imam Eleazar
dan kepada Yosua bin Nun dan kepada
segala kepala isi rumah segala bapa dari
pada segala suku bani Israel.
29Maka kata Musa kepadanya: "Jikalau
bani Gad dan bani Ruben itu hendak
menyeberang Yordan serta dengan
kamu yaitu segala orang yang lengkap
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akan berperang di hadapan hadirat
Allah dan tanah ini dapat ditaklukkan
di hadapanmu maka hendaklah kamu
memberikan tanah Gilead kepadanya
akan miliknya
30 tetapi jikalau tiada ia menyeberang
dengan lengkapnya beserta dengan
kamu maka ia akan beroleh miliknya di
antara kami di tanah Kanaan."
31Maka jawab bani Gad dan bani Ruben
itu: "Maka seperti segala firman Allah
kepada hambamu ini demikianlah hamba
hendak berbuat.
32Maka hamba hendak menyeberang
dengan berlengkap di hadapan hadirat
Allah ke tanah Kanaan dan pusaka yang
menjadi milik hamba tetaplah kepada
hamba di seberang Yordan."
33Maka oleh Musa diberikannyalah
kepadanya yaitu kepada bani Gad
dan kepada bani Ruben dan kepada
separuh suku Manasye bin Yusuf akan
kerajaan Sihon, raja orang Amori, dan
kerajaan Og, raja Basan, yaitu tanahnya
serta dengan segala negrinya dengan
jajahannya yaitu segala negri yang di
tanah itu berkeliling.
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34Maka oleh bani Gad dibangunkannya
Dibon dan Atarot dan Aroer
35dan Atarot-Sofan dan Yaezer dan
Yogbeha.
36Dan Bet-Nimra dan Bet-Haran yaitu
negri yang berkota dan kandang akan
domba.
37Maka oleh bani Ruben
dibangunkannya Hesybon dan Eleale dan
Kiryataim
38dan Nebo dan Baal-Meon (tetapi
namanya ditukar) dan Sibma maka akan
segala negri yang dibangunkannya itu
diberinya nama yang lain.
39Maka bani Makhir bin Manasye pun
pergilah ke Gilead maka diambilnya
serta dihalaukannya segala orang Amori
yang di dalamnya.
40Maka oleh Musa diberikannya Gilead
itu kepada Makhir bin Manasye maka
iapun duduklah di sana.
41Maka Yair bin Manasye pun pergilah
lalu mengambil segala negrinya
dinamainya Hawot-Yair.
42Maka Nobah pun pergilah lalu
mengambil Kenat dengan segala
kampungnya dinamainya Nobah
menurut namanya sendiri.
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33
1Maka inilah segala tempat
perhentian bani Israel setelah

sudah ia berjalan keluar dari Mesir
dengan segala tentaranya di bawah
perintah Musa dan Harun.
2Maka oleh Musa disuratkannyalah
segala perjalanannya sekadar segala
tempat perhentiannya dengan firman
Allah maka inilah segala perhentiannya
sekadar perjalanannya itu.
3Maka berjalanlah orang-orang itu dari
Rameses dalam bulan yang pertama
pada lima belas hari bulan yang pertama
itu maka pada esoknya kemudian dari
pada Paskah segala bani Israel telah
keluar dengan tangan yang mahakuasa
di hadapan mata segala orang Mesir.
4Sementara orang Mesir itu lagi
menguburkan segala anak sulungnya
yang telah dipalu Allah di antaranya itu
dan atas segala dibuatnyapun dijatuhkan
Allah hukumannya.
5Maka berjalanlah bani Israel dari
Rameses lalu didirikannya kemahnya di
Sukot.
6Maka berjalanlah ia dari Sukot lalu
didirikannya kemahnya di Etam yang di
tepi belantara.
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7Maka berjalanlah ia dari Etam lalu
kembali Pi-Hahirot yang bertentangan
dengan Baal-Zefon didirikannya
kemahnya bertentangan dengan Migdol.
8Maka berjalanlah ia dari hadapan
Pi-Hahirot lalu berjalan terus di tengah-
tengah laut sampai ke tanah belantara
lalu berjalanlah ia tiga hari perjalanan
jauhnya di tanah Etam didirikannya
kemahnya di Mara.
9Maka berjalanlah ia dari Mara lalu
sampai ke Elim maka di Elim itu ada
dua belas mata air dan tujuh puluh
batang pohon korma maka didirikannya
kemahnya di sana.
10Maka berjalanlah ia dari Elim lalu
didirikannya kemahnya di tepi laut
Teberau.
11Maka berjalanlah ia dari Laut
Teberau didirikannya kemahnya di tanah
belantara Sin.
12Maka berjalanlah ia dari tanah
belantara Sin didirikannya kemahnya di
Dofka.
13Maka berjalanlah ia dari Dofka lalu
didirikannya kemahnya di Alus.
14Maka berjalanlah ia dari Alus
didirikannya kemahnya di Rafidim maka
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di sana tiadalah air bagi kaum itu akan
diminum.
15Maka berjalanlah ia dari Rafidim
didirikannya kemahnya di tanah
belantara Sinai.
16Maka berjalanlah ia dari tanah
belantara Sinai didirikannya kemahnya
di Kibrot-Taawa.
17Maka berjalanlah ia dari Kibrot-Taawa
didirikannya kemahnya di Hazerot.
18Maka berjalanlah ia dari Hazerot
didirikannya kemahnya di Ritma
19maka berjalanlah ia dari Ritma
didirikannya kemahnya di Rimon-Peros.
20Maka berjalanlah ia dari Rimon-Peros
didirikannya kemahnya di Libna.
21Maka berjalanlah ia dari Libna
didirikannya kemahnya di Risa
22maka berjalanlah ia dari Risa
didirikannya kemahnya di Kehelata.
23Maka berjalanlah ia dari Kehelata
didirikannya kemahnya di gunung Syafer.
24Maka berjalanlah ia dari gunung
Syafer didirikannya kemahnya di Harada.
25Maka berjalanlah ia dari Harada
didirikannya kemahnya di Makhelot.
26Maka berjalanlah ia dari Makhelot
didirikannya kemahnya di Tahat.
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27Maka berjalanlah ia dari Tahat
didirikannya kemahnya di Tarah.
28Maka berjalanlah ia dari Tarah
didirikannya kemahnya di Mitka.
29Maka berjalanlah ia dari Mitka
didirikannya kemahnya di Hasmona.
30Maka berjalanlah ia dari Hasmona
didirikannya kemahnya di Moserot.
31Maka berjalanlah ia dari Moserot
didirikannya kemahnya di Bene-Yaakan.
32Maka berjalanlah ia dari Bene-Yaakan
didirikannya kemahnya di Hor-Gidgad.
33Maka berjalanlah ia dari Hor-Gidgad
didirikannya kemahnya di Yotbata.
34Maka berjalanlah ia dari Yotbata
didirikannya kemahnya di Abrona.
35Maka berjalanlah ia dari Abrona
didirikannya kemahnya di Ezion-Geber.
36Maka berjalanlah ia dari Ezion-
Geber didirikannya kemahnya di tanah
belantara Zin (yaitu Kadesy).
37Maka berjalanlah ia dari Kadesy
didirikannya kemahnya di gunung Hor
pada tepi tanah Edom.
38Maka naiklah imam Harun ke atas
gunung Hor dengan firman Allah matilah
ia di sana yaitu pada tahun yang
keempat puluh kemudian dari pada bani
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Israel keluar dari tanah Mesir dalam
bulan yang kelima pada sehari bulan itu.
39Maka tatkala Harun mati di atas
gunung Hor itu adalah umur seratus dua
puluh tiga tahun.
40Maka kedengaranlah kabar kepada
orang Kanaan yaitu Raja Arad yang
duduk di tanah selatan dalam tanah
Kanaan itu mengatakan bani Israel
datang.
41Maka berjalanlah orang-orang itu
dari gunung Hor didirikannya kemahnya
di Zalmona.
42Maka berjalanlah ia dari Zalmona
didirikannya kemahnya di Funon.
43Maka berjalanlah ia dari Funon
didirikannya kemahnya di Obot.
44Maka berjalanlah ia dari Obot
didirikannya kemahnya di Abai Abarim di
tepi tanah Moab.
45Maka berjalanlah ia dari Ibim
didirikannya kemahnya di Dibon-Gad.
46Maka berjalanlah ia dari Dibon-Gad
didirikannya kemahnya di Almon-
Diblataim.
47Maka berjalanlah ia dari Almon-
Diblataim didirikannya kemahnya di
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gunung Abarim yang bertentangan
dengan Nebu.
48Maka berjalanlah ia dari gunung
Abarim didirikannya kemahnya di padang
Moab di tepi Yordan dekat Yerikho.
49Maka didirikannya kemahnya di tepi
Yordan dari Bet-Yesimot hingga sampai
ke Abel-Sitim yang di padang Moab.
50Maka firman Allah kepada Musa
di padang Moab di tepi Yordan dekat
Yerikho demikian bunyinya:
51 "Katakanlah olehmu kepada bani
Israel: Bahwa apabila kamu telah
menyeberang Yordan lalu masuk ke
tanah Kanaan
52hendaklah kamu menghalaukan
segala orang isi tanah itu dari
hadapanmu dan pecahkanlah patungnya
yang dari pada batu dan pecahkanlah
segala patungnya yang perbuatan
tuangan dan runtuhkanlah segala
tempat yang tinggi.
53Maka hendaklah kamu mengambil
tanah itu akan milikmu lalu duduk di
sana karena kepadamulah Aku telah
mengaruniakan tanah itu akan milikmu.
54Maka hendaklah kamu bagikan tanah
itu sekadar kaum keluargamu dengan
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membuang undi maka kepada yang
banyak bilangannya hendaklah kamu
memberi lebih pusakanya dan kepada
yang sedikit hendaklah kamu memberi
kurang pusakanya barang di mana
tempat masing-masingnya terkena
undi yaitulah akan bagiannya sekadar
suku-suku segala bapamu kelak kamu
akan mempusakai dia.
55Tetapi jikalau kamu tiada mau
menghalaukan orang isi tanah itu dari
hadapanmu niscaya barangsiapa yang
kamu tinggalkan dari padanya itu akan
menjadi seperti duri dalam matamu
dan seperti onak pada rusukmu maka
sekaliannya itu akan menyusahi kamu di
dalam tanah tempat kedudukanmu itu.
56Maka akan jadi kelak bahwa seperti
niat-Ku yang hendak Kuperbuat akan
orang-orang itu demikianlah kelak Aku
akan membuat kepadamu."

34
1Maka firman Allah kepada Musa
demikian:

2 "Hendaklah engkau memberi hukum
kepada bani Israel begini: Bahwa
apabila kamu telah sampai ke tanah
Kanaan (yaitu tanah yang akan menjadi
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pusakamu ialah tanah Kanaan dengan
segala jajahannya).
3Maka daerahmu di sebelah selatan
yaitu dari tanah belantara Zin langsung
pada tepi Edom dan sempadanmu di
sebelah selatan dari ujung tasik air
masin arah ke timur.
4Dan sempadanmu akan berbalik
ke sebelah selatan curaman Akrabim
langsung ke Zin dan tepinya di sebelah
selatan Kadesy-Barnea langsung ke
Hazar-Adar lalu terus ke Azmon.
5Dan sempadannya akan berbalik dari
Azmon sampai ke sungai Mesir dan
ujungnya ke laut.
6Adapun sempadanmu di sebelah barat
yaitu laut besar dengan tepinya yaitulah
sempadanmu di sebelah barat.
7Maka inilah sempadanmu di sebelah
utara dari laut besar itu hendaklah kamu
menentukan bagi dirimu gunung Hor.
8Dan dari gunung Hor itu hendaklah
kamu menentukan sampai ke tempat
orang masuk ke Hamat dan tepi
sempadan itu di Zadad.
9Dan sempadan itu langsung ke Zifron
dan tepinya di Hazar-Enan yaitulah
sempadanmu di sebelah utara.
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10Maka hendaklah kamu menentukan
sempadanmu di sebelah timur dari
Hazar-Enan sampai ke Sefam.
11Dan sempadan itu akan keluar dari
Sefam ke Ribla di sebelah timur Ain
maka sempadan itu akan turun lagi
lalu sampai ke tepi tasik Kineret pada
sebelah timur.
12Dan sempadan itu akan turun ke
Yordan dan ujungnya di tasik air masin
demikianlah tanahmu kelak sekadar
sempadannya keliling."
13Maka berpesanlah Musa kepada bani
Israel katanya: "Bahwa inilah tanah
yang akan kamu mempusakai dengan
membuang undi yang disuruh Allah
berikan kepada suku bangsa yang
sembilan dan kepada suku yang separuh
itu.
14Karena suku bani Ruben sekadar isi
rumah segala bapanya dan suku bani
Gad sekadar isi rumah segala bapanya
dan separuh suku Manasye telah beroleh
pusakanya.
15Adapun kedua suku dan separuh
suku itu telah menerima pusakanya
di seberang Yordan dekat Yerikho di
sebelah timur arah ke matahari hidup."
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16Maka firman Allah kepada Musa
demikian:
17 "Bahwa inilah nama-nama segala
orang yang akan membagikan tanah itu
kepadamu akan pusakamu yaitu imam
Eleazar dan Yosua bin Nun.
18Dan dari pada tiap-tiap suku itu
hendaklah engkau ambil seorang
penghulu akan membagikan tanah itu
menjadi pusaka.
19Maka inilah nama-nama orang itu
dari pada Yehuda: Kaleb bin Yefune.
20Dari pada suku bani Simeon: Samuel
bin Amihud.
21Dari pada suku Benyamin: Elidad bin
Kislon.
22Dan dari pada suku bani Dan seorang
penghulu: Buki bin Yogli.
23Dari pada bani Yusuf dari pada suku
bani Manasye seorang penghulu: Haniel
bin Efod;
24dan dari pada suku bani Efraim
seorang penghulu: Kemuel bin Siftan
25dan dari pada suku bani Zebulon
seorang penghulu: Elisafan bin Parnah
26dan dari pada suku bani Isakhar
seorang penghulu: Paltiel bin Azan
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27dan dari pada suku bani Asyer
seorang penghulu: Ahihud bin Selomi
28dan dari pada suku Naftali seorang
penghulu: Pedael bin Amihud.
29Maka sekalian inilah yang telah
disuruhkan membagikan pusaka di tanah
Kanaan kepada bani Israel itu."

35
1Maka firman Allah kepada Musa
di padang Moab di tepi Yordan

dekat Yerikho, demikian bunyinya:
2 "Suruhlah bani Israel memberikan
kepada orang Lewi beberapa negri dari
pada bagian pusakanya akan tempat
kedudukannya dan lagi segala padang
negri itu yang keliling hendaklah kamu
memberikan kepada orang Lewi itu.
3Maka negri-negri itu akan menjadi
tempat kedudukannya dan segala
padangnya akan tempat segala
lembunya dan segala hartanya dan
segala binatangnya.
4Adapun padang segala negri itu yang
akan kamu beri kepada orang Lewi yaitu
di luar negri sampai seribu hasta jauhnya
dari temboknya berkeliling.
5Maka hendaklah kamu mengukur di
luar negri itu pada sebelah timur dua
ribu hasta dan pada sebelah selatan dua
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ribu hasta dan pada sebelah barat dua
ribu hasta dan pada sebelah utara dua
ribu hasta maka negri itu duduknya di
tengah-tengah. Maka demikian itu akan
menjadi baginya padang-padang segala
negri itu.
6Maka segala negri yang akan kamu
berikan kepada orang Lewi itu yaitulah
keenam buah negri lindungan yang
kamu akan memberi supaya orang
pembunuh boleh lari ke sana dan lain
dari pada itu hendaklah kamu memberi
lagi empat puluh dua buah negri.
7Maka jumlah segala negri yang hendak
kamu berikan kepada orang Lewi yaitu
empat puluh delapan buah negri maka
itupun serta dengan padangnya.
8Adapun akan hal segala negri yang
akan kamu berikan dari pada milik
bani Israel itu maka dari pada orang
yang ada banyak hendaklah kamu
ambil banyak dan dari pada orang yang
sedikit hendaklah kamu ambil sedikit
masing-masing sekadar pusaka yang
akan dipusakainya hendaklah diberinya
dari pada negri-negrinya kepada orang
Lewi itu."
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9Dan lagi firman Allah kepada Musa
demikian:
10 "Katakanlah kepada bani Israel
begini: Apabila kamu sudah
menyeberang Yordan lalu masuk
ke tanah Kanaan
11hendaklah kamu menentukan bagi
dirimu beberapa negri akan menjadi
negri lindungan bagimu supaya orang
pembunuh yang telah membunuh barang
seorang bukan dengan sengaja boleh lari
ke sana.
12Maka segala negri itu akan menjadi
bagimu tempat lindungan dari pada
orang yang menuntut bela supaya orang
pembunuh itu jangan mati sebelum ia
menghadap majelis dihukumkan.
13Maka segala negri yang akan kamu
tentukan itu akan menjadi bagimu enam
buah negri lindungan.
14Maka hendaklah kamu menentukan
tiga buah negri di seberang Yordan
dan tiga buah negri pula hendaklah
kamu tentukan di tanah Kanaan yaitulah
segala negri lindungan.
15Maka keenam buah negri itu akan
menjadi tempat lindungan baik bagi
bani Israel baik bagi orang dagang
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baik bagi orang yang menumpang di
antaranya supaya barangsiapa yang
telah membunuh orang bukan dengan
sengaja itu boleh lari ke sana.
16Tetapi jikalau dibunuhnya dengan
perkakas dari pada besi sehingga
matilah orang itu niscaya yaitu seorang
pembunuh maka tak dapat tiada orang
pembunuh itu akan dibunuh hukumnya.
17Dan jikalau dibunuhnya dengan
batu yang ada pada tangannya yang
dapat membunuh orang sehingga
matilah orang itu maka yaitulah seorang
pembunuh maka tak dapat tiada orang
pembunuh itu akan dibunuh hukumnya.
18Atau jikalau dibunuhnya dengan
tongkat kayu yang ada pada tangannya
yang dapat membunuh orang sehingga
matilah orang itu yaitulah seorang
pembunuh maka tak dapat tiada orang
pembunuh itu akan dibunuh hukumnya.
19Maka hendaklah orang yang
menuntut bela itu sendiri membunuh
orang pembunuh itu apabila bertemu
dengan dia hendaklah dibunuhnya.
20Dan jikalau ditikamnya akan dia
sebab benci atau dilemparnya akan dia
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dengan mengadang sehingga orang itu
mati
21atau ditumbuknya akan dia dengan
tangannya dengan perseteruan sehingga
orang itu mati tak dapat tiada orang
yang membunuh dia itu akan dibunuh
hukumnya yaitulah seorang pembunuh
maka orang yang menuntut bela itu akan
membunuh orang pembunuh itu apabila
bertemu dengan dia.
22Tetapi jikalau ditikamnya akan dia
tiba-tiba dan bukan dengan perseteruan
atau dilemparnya dengan barang sesuatu
akan dia bukan dengan perseteruan
23 jikalau dengan batu yang dapat
membunuh orang dengan tiada
dilihatnya orang itu maka ditimpakannya
sehingga mati orang itu tetapi bukannya
ia menjadi seterunya atau hendak
membuat bencana kepadanya
24niscaya majelis itu akan memutuskan
hukum antara yang membunuh itu
dengan yang menuntut bela menurut
segala hukum-hukumnya.
25Maka hendaklah majelis itu
melepaskan orang pembunuh itu dari
pada tangan orang yang menuntut
bela dan hendaklah majelis itu
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mengembalikan dia ke negri lindungan
tempat orang itu telah lari maka
hendaklah ia duduk di sana sampai mati
imam besar yang telah diminyaki dengan
minyak yang kudus.
26Tetapi jikalau orang pembunuh itu
telah keluar barang belapun baik dari
pada perhinggaan negri perlindungan
tempat ia telah lari itu
27 lalu didapati oleh orang yang
menuntut bela itu akan di luar
perhinggaan negri perlindungannya itu
serta dibunuh oleh orang yang menuntut
bela itu akan orang pembunuh itu yaitu
bukan hutang darah padanya
28karena patutlah orang itu tinggal
dalam negri perlindungannya sampai
mati imam besar tetapi kemudian dari
pada mati imam besar itu bolehlah
orang pembunuh itu kembali ke tanah
miliknya.
29Maka sekalian inilah hukum peraturan
bagimu turun-temurun pada segala
tempat kedudukanmu.
30Maka barangsiapa yang telah
membunuh orang hendaklah pembunuh
itu dibunuh atas kata orang-orang saksi
tetapi saksi yang seorang saja tiada akan
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bersaksi atas barang seorang supaya ia
dibunuh.
31Dan lagi janganlah kamu menerima
tebusan akan ganti nyawa orang
pembunuh yang patut dibunuh
hukumnya melainkan tak dapat tiada ia
akan dibunuh.
32Dan janganlah kamu menerima
tebusan karena orang yang telah lari ke
negri perlindungannya supaya dapat ia
kembali menduduki tanah itu sebelum
mati imam itu.
33Maka janganlah kamu menajiskan
tanah tempat kedudukanmu dengan hal
yang demikian karena darah itulah yang
menajiskan tanah itu dan tiada sesuatu
perdamaian yang dapat diadakan karena
tanah itu sebab darah yang ditumpahkan
dalamnya melainkan dengan darah
orang yang telah menumpahkan dia.
34Maka janganlah engkau menajiskan
tanah yang akan kamu duduki yang
Akupun diam di dalamnya karena Aku
Allah juga diam di tengah-tengah bani
Israel."

36
1Maka hampirilah kepala-kepala
isi rumah segala bapa dari

pada kaum bani Gilead bin Makhir bin
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Manasye yang dari pada kaum bani
Yusuf itu lalu berkata-kata di hadapan
Musa dan di hadapan segala penghulu
yaitu kepala-kepala isi rumah segala
bapa bani Israel,
2maka katanya: "Bahwa firman Allah
kepada tuan hamba menyuruh bagikan
tanah itu akan pusaka kepada bani Israel
dengan membuang undi dan lagi firman
Allah kepada tuan hamba menyuruh
berikan pusaka Zelafehad, saudara
hamba itu, kepada anak-anaknya yang
perempuan.
3Maka jikalau kiranya segala
perempuan itu bersuamikan barang
seorang dari pada segala suku bani
Israel yang lain itu niscaya pusakanya
itu akan diambil dari pada pusaka segala
bapa hamba dan ditambahkan kepada
pusaka suku suaminya itu demikianlah
bagian pusaka hamba akan dikurangkan.
4Maka apabila ada tahun Yobel bani
Israel barulah pusakanya itu akan
ditambahkan kepada pusaka suku
yang telah menerima dia demikianlah
pusakanya itu akan diambil dari pada
pusaka suku segala bapa hamba."
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5Maka dipesani oleh Musa kepada bani
Israel menurut firman Allah demikian:
"Biarlah kata suku bani Yusuf itu."
6Maka demikian inilah firman Allah
dari hal segala anak perempuan
Zelafehad itu: "Bahwa hendaklah ia
bersuamikan barangsiapa yang baik
kepada pemandangannya tetapi hanya
kaum suku bapanya itu yang hendak
dipersuaminya.
7Maka dengan yang demikian pusaka
bani Israel itu tiada akan pindah
dari pada suatu suku kepada suatu
suku melainkan hendaklah bani Israel
masing-masing memeliharakan pusaka
suku bapanya.
8Dan segala anak perempuan yang
beroleh pusaka di antara segala suku
bani Israel yaitu hendaklah bersuamikan
seorang dari pada kaum suku bapanya
supaya dapat bani Israel masing-masing
beroleh pusaka bapanya.
9Dengan yang demikian pusaka itu
tiada akan pindah dari pada suatu suku
kepada suku yang lain karena tiap-tiap
suku bani Israel akan memeliharakan
pusakanya sendiri."
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10Maka seperti firman Allah kepada
Musa itu demikianlah diperbuat oleh
segala anak perempuan Zelafehad
11karena Mahla dan Tirza dan Hogla
dan Milka dan Noah anak-anak Zelafehad
itu diperistrikanlah oleh anak-anak
saudara bapanya
12demikianlah segala perempuan itu
diperistri oleh kaum bani Manasye bin
Yusuf sehingga kekallah pusakanya di
dalam suku kaum bapanya itu.
13Maka inilah segala hukum dan
peraturan yang dipesani Allah dengan
lidah Musa kepada segala bani Israil di
padang Moab pada tepi Yordan dekat
Yerikho.



Ulangan

1
1Bahwa inilah segala perkataan
yang dikatakan oleh Musa kepada

segala bani Israel di seberang Yordan
di tanah belantara dalam erbah yang
bertentangan dengan Suf antara Paran
dengan Tofel dan Laban dan Hazerot dan
Di-Zahab.
2Maka dari Horeb menurut jalan
gunung Seir sampai ke Kadesy-Barnea
yaitu sebelas hari perjalanan jauhnya.
3Maka jadilah pada tahun yang
keempat puluh dalam bulan yang
kesebelas pada sehari bulan itu maka
berkatalah Musa kepada bani Israel
menurut segala sesuatu yang dipesani
Allah kepadanya akan disampaikan
kepada orang-orang itu
4kemudian dari pada dikalahkannya
Sihon, raja orang Amori, yang duduk di
Hesybon dan Og dan raja Basan yang
duduk di Asytarot dekat Edrei
5maka di seberang Yordan juga di
tanah Moab mulailah Musa menyatakan
hukum ini katanya:
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6 "Bahwa Tuhan kita Allah telah
berfirman kepada kita di Horeb demikian
bunyinya: Telah cukup lamalah kamu
duduk dekat gunung ini
7hendaklah kamu berbalik dan berjalan
ke tanah bukit orang Amori dan kepada
segala tempat yang hampir kepadanya
di dalam erbah di tanah bukit dan di
lembah dan di tanah selatan dan di
tepi laut di tanah orang Kanaan dan di
Libanon sampai ke sungai yang besar
yaitu sungai Efrat.
8Lihatlah aku telah menentukan tanah
itu di hadapanmu masuklah kamu
milikilah tanah yang telah dijanjikan
Allah dengan bersumpah kepada nenek
moyangmu yaitu Abraham dan Ishak
dan Yakub akan mengaruniakan dia
kepadanya dan kepada benihnya yang
kemudian dari padanya itu."
9 "Maka pada masa itu juga kataku
kepadamu demikian: Bahwa aku seorang
diri tiada dapat menanggung kamu
sekalian
10maka Tuhanmu Allah telah
memperbanyakkan kamu sehingga pada
masa ini kamu telah menjadi seperti
segala bintang di langit banyaknya.



Ulangan 1.11–15 3
11Bahwa oleh Allah Tuhan nenek
moyangmu itu barang ditambahi
kiranya bilanganmu seribu kali ganda
serta diberkati kiranya kamu menurut
perjanjian-Nya kepadamu itu.
12Maka bagaimana gerangan aku ini
seorang diri dapat menanggung segala
keberatan dan tanggunganmu dan
perbantahanmupun.
13Hendaklah kamu ambil bagi dirimu
beberapa orang yang berbudi dan yang
bijaksana dan yang dikenal antara segala
sukumu maka aku akan menjadikan dia
penghuluu atas kamu sekalian.
14Maka jawab kamu serta berkata:
Bahwa baiklah perkara yang tuan
katakan ini patut diturut akan dia.
15Sebab itu aku telah mengambil
dari pada segala penghulu sukumu
beberapa orang yang berbudi dan
yang dikenal orang lalu kujadikan
masing-masingnya kepala atas kamu
sekalian yaitu penghulu atas orang
seribu dan penghulu atas orang seratus
dan penghulu atas orang lima puluh
dan penghulu atas orang sepuluh dan
pegawai pun sekadar segala sukumu.
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16Maka pada masa itu juga aku
berpesan kepada segala hakimmu
demikian: Hendaklah kamu mendengar
segala perkara antara saudara-
saudaramu dan putuskalah hukum yang
adil antara seorang dengan saudaranya
atau dengan orang dagang yang ada
besertanya.
17Maka dalam hukum itu janganlah
kamu pandang muka orang baik orang
kecil baik orang besar hendaklah kamu
dengar akan dia sama juga janganlah
kamu takut di hadapan manusia karena
hukum itu Allah juga yang empunya dia
maka barang perkara yang terlalu berat
bagimu hendaklah kamu bawa kepadaku
supaya kudengar.
18Maka pada masa itu juga aku
berpesan kepadamu akan segala perkara
yang patut kamu perbuat."
19 "Maka berjalanlah kita dari Horeb
melalui tanah belantara yang besar dan
hebat yang telah kamu lihat itu serta
menuju jalan ke tanah bukit orang Amori
seperti firman Tuhan kita Allah itu lalu
sampailah kita ke Kadesy-Barnea.
20Maka kataku kepadamu: Bahwa
sekarang kamu telah sampai ke tanah
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bukit orang Amori yang dikaruniakan
kepada kita oleh Tuhan kita Allah.
21 Ingatlah olehmu bahwa Tuhanmu
Allah telah menentukan tanah itu di
hadapanmu berjalanlah kamu dan
ambillah dia akan milikmu seperti firman
Allah Tuhan segala nenek moyangmu itu
kepadamu janganlah kamu takut dan
jangan tawar hatimu.
22Maka masing-masing kamu telah
datang hampir kepadaku serta berkata:
Biarlah kiranya kita menyuruhkan orang
mendahului kita sampai diperiksainya
tanah itu bagi kita serta membawa kabar
kepada kita jalan mana yang patut kita
turut dan negeri mana yang akan kita
sampai kepadanya.
23Maka berkenanlah katamu itu
kepadaku lalu kuambil dari padamu dua
belas orang yaitu seorang dari pada
tiap-tiap suku
24maka berbaliklah sekaliannya lalu
naik gunung itu maka sampailah ia ke
lembah Eskol serta diintainya
25maka diambilnya pada tangannya
dari pada buah-buahan hasil tanah
itu dibawanya turun kepada kita serta
dibawanya kabar pula mengatakan yaitu



Ulangan 1.26–30 6

tanah yang baik yang dikaruniakan
Tuhan kita Allah kepada kita itu.
26Tetapi kamu tiada mau pergi ke sana
melainkan mendurhaka kepada firman
Tuhanmu Allah itu
27maka bersungut-sungutlah kamu di
dalam kemahmu serta berkata: Karena
dibenci Allah akan kita sebab itu telah
dibawanya kita keluar dari tanah Mesir
hendak menyerahkan kita ke tangan
orang Amori supaya membinasakan kita.
28Ke mana gerangan kita hendak
pergi maka saudara-saudara kita telah
menawarkan hati kita katanya: Bahwa
kaum itu terlebih besar dan terlebih
tinggi dari pada kita dan segala negrinya
pun besar dan berkota sampai ke langit
dan lagi kamu telah melihat segala bani
Enak pun ada di sana.
29Setelah itu maka kataku kepadamu:
Janganlah kamu duhasut dan jangan
takut akan dia.
30Bahwa Tuhanmu Allah juga yang
mendahului kamu Ialah akan berperang
karena kamu seperti segala yang telah
diperbuatnya karena kamu di Mesir di
hadapan matamu
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31dan di tanah belantara maka
di sanapun engkau telah melihat
bagaimana Tuhanmu Allah itu telah
mendukung engkau seperti seorang yang
mendukung anaknya yaitu sepanjang
jalanmu sehingga kamu sampai ke
tempat ini.
32Tetapi dalam perkara ini pun tiada
juga kamu percaya akan Tuhanmu Allah
itu
33yang telah mendahului kamu pada
jalan itu hendak mencarikan tempat
bagimu yang dapat kamu mendirikan
kemahmu adalah ia dalam api pada
malam akan menunjukkan kepadamu
jalan mana yang patut kamu turut dan
dalam awan pula pada siang hari."
34 "Maka didengar Allah akan bunyi
perkataanmu itu sehingga murkalah Ia
lalu bersumpah demikian:
35Bahwa sesungguhnya dari pada
segala orang bangsa jahat ini seorangpun
tiada akan melihat tanah yang baik yang
telah Aku janjikan dengan sumpah-Ku
hendak mengaruniakan dia kepada
nenek moyangmu
36melainkan Kaleb bin Yefune juga
ialah akan melihat dia dan kepadanyalah
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Aku akan mengaruniakan tanah yang
telah dijanjikannya itu dan kepada anak-
anaknyapun karena ia semata-mata
telah menurut Allah.
37Dan akan dakupun Allah telah
murkalah sebab kamu maka firman-Nya:
Bahwa engkaupun tiada akan masuk ke
sana
38melainkan Yosua bin Nun yang berdiri
di hadapanmu itu ialah akan masuk
ke sana maka hendaklah engkauu
memberanikan hatimu karena ia akan
memberi Israel mempusakai tanah itu.
39Dan lagi segala anak buahmu yang
telah kamu katakan akan halnya ia akan
menjadi tawanan dan anak-anakmu
yang sekarang belum mengetahui
baik atau jahat ialah akan masuk ke
sana dan kepadanya juga aku akan
mengaruniakan tanah itu sampai
diperolehnya.
40Tetapi akan kamu ini baliklah kamu
berjalan ke tanah belantara menuju
jalan ke Laut Teberau."
41 "Setelah itu maka jawab kamu
serta berkata kepadaku: Kami telah
berdosa kepada Allah kami hendak
pergi berperang seperti segala firman
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Tuhan kami Allah itu pada kami maka
masing-masing kamu menyandanglah
senjatanya akan perang dan kamu
berani naik ke gunung itu.
42Maka firman Allah kepadaku:
Katakanlah kepada sekaliannya: Jangan
kamu naik dan jangan pula kamu
berperang karena Aku ini bukannya di
antara kamu supaya jangan kamu kalah
di hadapan segala musuhmu.
43Sebab itu aku berkata-kata
kepadamu tetapi tiada kamu
mau mendengar melainkan kamu
mendurhakalah kepada firman Allah
serta sombong lalu naik ke atas gunung
itu.
44Maka keluarlah segala orang
Amori yang duduk di gunung itu lalu
mendatangi kamu dikejarnya akan kamu
seperti lebah dibinasakannya akan kamu
di Seir hingga sampai ke Horma.
45Lalu kembalilah kamu serta menangis
di hadapan hadirat Allah tetapi tiada
didengar Allah akan bunyi suaramu dan
tiada Ia memasang telinga akan kamu.
46Maka tinggallah kamu di Kadesy itu
beberapa hari lamanya sekadar segala
hari yang telah kamu tinggal di situ."
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2
1 "Kemudian dari pada itu berbaliklah
kita lalu berjalan ke tanah belantara

menuju jalan ke Laut Teberau seperti
firman Allah kepadaku maka ada
beberapa lamanya kami mengelilingi
gunung Seir.
2Maka firman Allah kepadaku demikian:
3Sudah cukup lama kamu berjalan
keliling gunung ini hendaklah kamu balik
ke sebelah utara.
4Dan suruh kaum itu demikian ini:
Bahwa sekarang kamu akan melalui tepi
tanah segala saudaramu bani Esau yang
duduk di Seir maka takutlah ia akan
kamu kelak sebab itu ingat baik-baik
akan dirimu
5 janganlah kamu berlawan dengan dia
karena tiada Aku memberi kepadamu
dari pada tanahnya itu jikalau sebesar
perjajakkan tapak kaki sekalipun karena
gunung Seir itu telah Kukaruniakan
kepada Esau akan miliknya.
6Maka hendaklah kamu membeli
makanan kepadanya dengan uang yang
akan kamu makan dan airpun hendaklah
kamu membeli kepadanya dengan uang
yang akan kamu minum itu.
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7Karena Tuhanmu Allah itu telah
memberkati kamu dalam segala
perkerjaan tanganmu maka Iapun telah
mengetahui perjalananmu dalam tanah
belantara yang sebesar ini sudah empat
puluh tahun lamanya Tuhanmu Allah itu
telah menyertai engkau maka satupun
tiada kurang padamu.
8Maka demikianlah kita telah berjalan
melalui segala saudara kita bani Esau
yang duduk di Seir itu dari pada jalan
erebah itu dari Elat dan dari Ezion-Geber.
Maka berbaliklah kita melalui jalan tanah
belantara Moab.
9Maka firman Allah kepadaku:
Janganlah engkau menyusahi Moab
dan jangan berlawan dengan dia
dalam perang karena tiada Aku hendak
mengaruniakan kepadamu dari pada
tanahnya akan milikmu karena Aku telah
mengaruniakan Ar itu kepada bani Lot
akan miliknya.
10 (Maka dahulu orang Emim telah
duduk di sana yaitu suatu kaum yang
besar dan banyak bilangannya lagi tinggi
seperti orang Enak
11maka sekalian inipun dibilangkan
orang Refaim seperti orang Enak juga
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tetapi dinamai orang Moab akan dia
orang Emim.
12Maka orang Horipun telah duduk
dahulu di Seir tetapi bani Esau telah
menggantikan dia maka dibinasakannya
akan dia di hadapannya lalu duduk
di sana akan gantinya sama seperti
perbuatan Israel akan tanah miliknya itu
yang dikaruniakan Allah kepadanya).
13Akan sekarang bangkitlah kamu lalu
menyeberang anak sungai Zered. Maka
kita seberangilah anak sungai Zered itu.
14Adapun lamanya kita berjalan
dari Kadesy-Barnea sampai kita
menyeberang anak sungai Zered itu
yaitu tiga puluh delapan tahun sehingga
segenap bangsa orang yang berperang
telah habislah mati dari antara tentara
itu seperti sumpah Allah kepadanya.
15Dan lagi tangan Allah ada melawan
akan dia hendak dibinasakannya dari
antara tentara itu sehingga hapuslah ia.
16Maka jadilah setelah sudah segala
orang yang berperang itu habis mati di
antara kaum itu
17datanglah firman Allah kepadaku
demikian:
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18Bahwa pada hari ini hendaklah
engkau melalui Ar yang di tepi tanah
Moab
19maka apabila engkau telah
menghampiri tentang bani Amon
janganlah engkau menyusahi dia atau
berlawan dengan dia karena dari pada
tanah bani Amon itu satupun tiada
Kukaruniakan kepadamu akan milikmu
sebab Aku telah mengaruniakan dia
kepada bani Lot akan miliknya.
20 (Maka inipun dibilangkan tanah orang
Refaim maka didahulu orang Refaim itu
telah duduk di sana tetapi dinamai oleh
orang Amon akan dia orang Zamzumim
21yaitu suatu bangsa yang besar dan
banyak bilangannya lagi tinggi seperti
orang Enak juga tetapi sekaliannya itu
dibinasakan Allah di hadapan orang-
orang itu maka iapun menggantikan dia
lalu duduk di sana akan gantinya
22 seperti perbuatan Allah akan bani
Esau yang duduk di Seir tatkala
dibinasakannya orang Hur di hadapan
orang-orang itu maka orang-orang itu
menggantikan dia lalu duduk di sana
akan gantinya sampai kepada masa ini
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23adapun orang Awi yang menduduki
dusun-dusun sampai ke Gaza yaitu telah
dibinasakan oleh orang Kaftor yang telah
keluar dari Kaftor maka iapun duduklah
di sana akan gantinya).
24Berbangkitlah kamu lalu berjalan
menyeberang sungai Arnon yang telah
olehmu bahwa Aku telah menyerahkan
Sihon, orang Amori, raja Hesybon itu,
ke tanganmu hendaklah kamu mulai
mengambil dia dan lawanlah akan dia
berperang.
25Maka dari pada hari ini juga Aku
mulai mendatangkan dahsyat dan
takut akan dikau atas segala bangsa
yang di bawah langit maka iapun akan
mendengar kabarmu lalu gemetar dan
merasa susah sebab engkau."
26 "Maka dari tanah belantara
Kedemot itu aku telah menyuruhkan
utusan kepada Sihon, raja Hesybon,
menyampaikan kabar yang sejahtera
mengatakan:
27Biarlah kiranya aku melalui tanahmu
aku hendak mengikut jalan besar tiada
aku mau menyimpang ke kanan atau ke
kiri.
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28Biarlah engkau menjual makanan
kepadaku dengan uang supaya aku
makan dan berikanlah kepadaku air akan
ganti uang supaya aku minum hanya
berilah kiranya aku melalui tanahmu
dengan berjalan kaki
29 seperti yang diperbuat akan daku
oleh bani Esau yang duduk di Seir dan
oleh orang Moab yang duduk Ar sehingga
aku telah menyeberang Yordan hendak
masuk ke tanah yang dikaruniakan
kepada kami oleh Tuhan kami Allah.
30Tetapi Sihon, raja Hesybon itu, tiada
mau memberi kita melalui dia karena
telah dikeraskan Tuhanmu Allah itu akan
hatinya serta dijadikan hatinya degil
supaya diserahkannya ke tanganmu
seperti yang telah jadi pada hari ini.
31Maka firman Allah kepadaku: Bahwa
Aku telah mulai menyerahkan Sihon
serta dengan tanahnya itu di hadapanmu
hendaklah kamupun mulai mengambil
dia supaya engkau mempusakai
tanahnya.
32Maka Sihonpun keluarlah mendatangi
kita ke Yahas ia serta dengan segala
rakyatnya hendak berperang.
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33Maka iapun diserahkanlah oleh Tuhan
kita Allah di hadapan kita lalu kita
mengalahkan dia dan anak-anaknya dan
segala rakyatnya.
34Maka segala negerinya kita telah
mengambil pada masa itu serta
membinasakan segala orang isi negeri
itu serta dengan perempuan-perempuan
dan segala anak buahnya seorangpun
tiada ditinggalkan lagi
35hanya segala binatang saja kita telah
mengambil bagi diri kita serta dengan
segala rampasan negeri-negeri yang
telah kita ambil itu.
36Maka dari Aroer yang di tepi lembah
Arnon dan dari negeri yang di dalam
lembah itu hingga sampai ke Gilead
sebuah negeripun tiada yang tiada dapat
kita kalahkan semuanya itu diserahkan
di hadapan kita oleh Tuhan kita Allah
37melainkan tanah bani Amon itulah
saja yang tiada kamu menghampiri yaitu
segala yang di tepi anak sungai Yabok
dan segala negeri di tanah bukit dan
barang sesuatu tempat yang dilarangkan
oleh Tuhan kita Allah."

3
1 "Kemudian dari pada itu berbaliklah
kita lalu pergi menurut jalan ke
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Basan maka keluarlah Og, raja Basan
itu, hendak melawan kita berperang di
Edrei ia serta dengan segala rakyatnya.
2Maka firman Allah kepadaku:
Janganlah engkau takut akan dia karena
Aku telah menyerahkan dia ke tanganmu
serta dengan segala rakyatnya dan
tanahnyapun maka hendaklah engkau
berbuat akan dia sama seperti yang
telah kamu perbuat akan Sihon, raja
orang Amori, yang duduk di Hesybon.
3Maka demikianlah Tuhan kita
Allah itu telah menyerahkan Og,
raja Basan itupun, ke tangan kita
serta segala rakyatnya maka kitapun
telah memerangi akan dia sehingga
seorangpun tiada tinggal lagi.
4Maka pada masa itu kita mengambillah
segala negerinya sebuah negeripun tiada
yang tiada kita ambil dari padanya yaitu
enam puluh buah negeri seluruh jajahan
Argob, kerajaan Og di Basan itu.
5Maka segala negeri itu berkota dengan
tembok yang tinggi-tinggi serta dengan
pintu gerbang dan sekatan lain dari pada
negeri yang tiada berkota terlalu banyak.
6Maka sekaliannya itu telah habislah
kita binasakan seperti perbuatan kita
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akan Sihon, raja Hesybon, yaitu segala
isi negeri serta dengan perempuan-
perempuan dan anak buahnya itu
habislah kita binasakan.
7Tetapi segala binatang dan rampasan
segala negeri itu telah kita rampas bagi
diri kita.
8Maka pada masa itu kita telah
mengambil tanah itu dari pada tangan
kedua raja orang Amori yang di seberang
Yordan yaitu dari lembah Arnon sampai
ke gunung Hermon
9 (adapun Hermon itu disebut Siryon
oleh orang Sidon dan orang Amori
menyebutkan dia Senir)
10yaitu segala negeri yang di padang
itu dan segenap tanah Gilead dan Basan
sampai ke Salkha dan Edrei di negeri
kerajaan Og di Basan.
11 (Karena hanya Og, raja Basan itu,
seorang saja yang lagi tinggal dari
pada segala orang Refaim adapun
ketelnya itu suatu ketel besi bukankah
yaitu dirabah negeri bani Amon itu
panjangnya sembilan hasta dan empat
hasta lebarnya menurut hasta manusia
yang baik)."
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12 "Bahwa inilah tanah yang telah
kita memiliki pada masa itu dari pada
Aroer yang di lembah Arnon dengan
separuh tanah bukit Gilead serta segala
negerinya telah kuberikan kepada bani
Ruben dan kepada bani Gad
13dan Gilead yang separuh itu dan
segenap tanah Basan, kerajaan Og itu,
telah kuberikan kepada suku Manasye
yang separuh itu ialah segenap jajahan
Argob yaitu segenap tanah Basan.
(Adapun yaitu disebut tanah Refaim.
14Maka Yair bin Manasye telah
mengambil segenap jajahan Argob
sampai ke sempadan orang Gesur
dan orang Maakha maka Basan itu
dinamainya Hawot-Yair menurut
namanya sendiri sampai kepada hari
ini).
15Maka Gilead itu telah kuberikan
kepada Makhir.
16Dan kepada bani Ruben dan kepada
bani Gad telah kuberikan dari Gilead
hingga sampai ke lembah Arnon yaitu
tengah-tengah lembah itu dan tepinya
hingga sampai ke sungai Yabok yang di
tepi tanah bani Amon
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17dan Araba itupun dan Yordan dengan
tepinya dari Kineret hingga sampai ke
tasik Araba yaitu tasik air masin di kaki
gunung Pisga arah ke timur.
18Maka pada masa itu juga aku
telah berpesan kepadamu demikian:
Bahwa tanah ini telah dikaruniakan
Tuhanmu Allah itu kepadamu akan
milikmu hendaklah kamu menyeberang
dengan berlengkap di hadapan segala
saudaramu bani Israel itu yaitu segala
orang yang gagah.
19Tetapi segala istrimu dan segala
anak buahmu dan binatangmu (karena
aku tahu banyak juga binatangmu itu)
hendaklah semuanya tinggal di dalam
segala negeri yang telah kuberikan
kepadamu
20 sehingga Allah telah memberi
perhentian kepada segala saudaramu
seperti kepada kamupun maka iapun
akan dapat mempunyai tanah yang
dikaruniakan kepadanya oleh Tuhanmu
Allah itu di seberang Yordan kemudian
baru kamu akan kembali masing-masing
kepada miliknya sendiri yang telah
kukaruniakan kepadamu.
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21Maka pada masa itu juga aku telah
berpesan kepada Yosua demikian:
Bahwa matamulah yang telah melihat
segala yang dilakukan Tuhanmu Allah
atas raja kedua ini maka demikianlah
kelak dilakukan Allah atas segala
kerajaan yang kepadanya juga kamu
akan menyeberang.
22 Janganlah kamu takut akan dia
karena Tuhanmu Allah itu ialah yang
berperang karena kamu."
23 "Maka pada masa itu juga aku telah
memohonkan kepada Allah demikian:
24Ya Allah ya Tuhanku Engkau telah
memulai menyatakan kepada hamba-Mu
kebesaran-Mu dan tangan kodrat-Mu
karena dewa yang mana gerangan di
langit atau di atas bumi yang dapat
mengadakan seperti perbuatan-Mu dan
seperti segala kodrat-Mu.
25Biarlah kiranya hambapun
menyeberang dan melihat tanah
yang baik yang di seberang Yordan dan
gunung yang baik itu dan Libanon.
26Tetapi murkalah Allah akan daku oleh
sebab kamu maka tiada diluluskan-Nya
permintaanku maka firman Allah
kepadaku: Cukuplah bagimu janganlah
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engkau sebutkan perkara itu lagi
kepada-Ku.
27Naiklah engkau ke atas kemuncak
Pisga dan angkatlah matamu arah ke
barat dan ke utara dan ke selatan dan
ke timur dan lihatlah dengan kedua
belah matamu karena tiada engkau akan
menyeberang Yordan ini
28 tetapi hendaklah engkau berpesan
kepada Yosua dan tetapkan serta
teguhkan dia karena ia akan
menyeberang di hadapan kaum ini
dan iapun akan memberi orang-orang itu
mempusakai tanah yang akan engkau
lihat itu.
29Maka demikianlah kita duduk dalam
lembah bertentangan dengan Bet-Peor."

4
1 "Maka sekarangpun dengarlah
olehmu hai Israel akan segala hukum

dan undang-undang yang kuajarkan
kepadamu supaya kamu melakukan
dia supaya kamu hidup lalu masuk
akan memiliki tanah yang dikaruniakan
kepadamu oleh Allah Tuhan segala nenek
moyangmu itu.
2Maka janganlah kamu tambahi
sesuatu kepada perkataan yang
kupesani kepadamu dan jangan kamu
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mengurangkan dia supaya dapat kamu
memeliharakan segala hukum Tuhanmu
Allah yang kupesani kepadamu itu.
3Maka matamulah yang telah melihat
barang yang diperbuat Allah oleh sebab
Baal-Peor karena segala orang yang
telah menurut Baal-Peor itu telah
dibinasakan Tuhanmu Allah itu dari
antaramu.
4Tetapi kamu sekalian ini yang tetap
mengikut Tuhanmu Allah itu ada lagi
hidup masing-masing sampai pada hari
ini.
5 Ingatlah olehmu bahwa aku telah
mengajarkan kamu segala hukum
dan undang-undang seperti firman
Tuhanku Allah itu kepadaku supaya
kamu melakukan yang demikian di tanah
tempat kamu pergi akan memeliharakan
dia.
6Sebab itu hendaklah kamu
memeliharakan serta melakukan
dia karena yaitu menjadi bagimu budi
dan pengertian pada pemandangan
segala bangsa yang akan mendengar
segala hukum ini serta berkata: Bahwa
sesungguhnya bangsa yang besar ini
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ialah suatu kaum yang berbudi dan
bijaksana.
7Karena manakah bangsa besar yang
ada dewanya begini dekat seperti Tuhan
kita Allah ada dekat barang bilapun kita
menyeru akan dia.
8Dan manakah bangsa besar yang ada
padanya hukum-hukum dan undang-
undang yang adil seperti segala hukum
yang kuhadapkan kepadamu pada hari
ini.
9Hanya ingatlah akan dirimu dan
peliharakanlah jiwamu dengan usaha
supaya jangan engkau lupa segala
perkara yang telah dilihat oleh matamu
dan jangan yaitu lepas dari pada hatimu
seumur hidupmu melainkan hendaklah
yaitu diberitahu kepada segala anak
cucu cicitmu
10yaitu pada hari tatkala engkau telah
menghadap hadirat Tuhanmu Allah di
Horeb tatkala Allah telah berfirman
kepadaku demikian: Himpunkanlah
kaum itu kepada-Ku maka Aku akan
memberi ia mendengar segala firman-Ku
supaya dapat ia belajar takut akan
Daku sepanjang umurnya di atas
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bumi dan supaya diajarkannya kepada
anak-anaknyapun.
11Maka hampirlah kamu sekalian lalu
berdiri pada kaki gunung maka gunung
itupun bernyala-nyala dengan api sampai
ke tengah langit serta dengan kegelapan
dan awan dan kelam kabut.
12Maka firman Allah kepadamu dari
tengah-tengah api itu maka bunyi suara
firman itu telah kami dengar tetapi tiada
kamu melihat barang sesuatu lembaga
melainkan suara juga yang kedengaran
kepadamu.
13Maka dinyatakannya kepadamu
perjanjian yang disuruhnya kamu
turut yaitu sepuluh hukum itu maka
disuratkannya pada dua loh batu.
14Maka pada masa itu juga aku disuruh
Allah mengajarkan kamu beberapa
hukum dan undang-undang supaya
kamu melakukan dia di tanah tempat
kamu menyeberang ke sana supaya
kamu memiliki dia.
15Sebab itu hendaklah kamu ingat
baik-baik akan dirimu karena tiada kamu
melihat sesuatu lembaga pada hari
Allah berfirman kepadamu di Horeb dari
tengah-tengah api itu
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16 supaya jangan kamu merusakkan
dirimu serta membuat bagi dirimu
suatu patung yang terukir dengan rupa
sesuatu lembaga yaitu gambar laki-laki
atau perempuan
17atau gambar barang sesuatu binatang
yang di atas bumi atau gambar sesuatu
barang yang bersayap yang terbang di
udara
18atau gambar sesuatu yang melata di
bumi atau gambar sesuatu ikan yang di
dalam air di bawah bumi itu
19dan jangan kamu menengadah
ke langit maka apabila kamu melihat
matahari dan bulan bintang yaitu segala
tentara di langit lalu engkau disesatkan
sehingga menyembah dia serta berbuat
ibadat kepadanya yang telah dibagikan
oleh Tuhanmu Allah itu kepada segala
kaum yang di bawah segenap langit itu.
20Tetapi kamu ini telah diambil Allah
dihantarnya kamu keluar dari dapur besi
yaitu Mesir akan menjadi bagi Tuhan
suatu kaum pusaka-Nya sendiri seperti
yang ada pada hari ini.
21Dan lagi telah murkalah Allah akan
daku oleh sebab kamu lalu bersumpah
bahwa tiada aku akan menyeberang
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Yordan dan tiada pula aku akan masuk
tanah yang baik yang dikaruniakan
Tuhanmu Allah itu kepadamu akan
pusakamu
22 tetapi tak dapat tiada aku akan mati
kelak di dalam tanah ini dan tiada boleh
aku menyeberang Yordan tetapi kamu
akan menyeberang lalu memiliki tanah
yang baik itu.
23 Ingatlah akan dirimu janganlah
kamu lupa perjanjian Tuhanmu Allah
itu yang telah diperbuat-Nya dengan
kamu sehingga kamu perbuat sesuatu
patung yang terukir dengan rupa barang
sesuatu yang diteguhkan Tuhanmu Allah
itu.
24Karena Tuhanmu Allah itu ialah suatu
api yang menghanguskan dan suatu
Tuhan yang cemburuan.
25Maka apabila kamu kelak
memperanakkan beberapa anak
cucu cicit dan kamu telah lama di
dalam tanah itu lalu merusakkan dirimu
serta membuat patung yang terukir
dengan barang sesuatu rupa serta
kamu berbuat perkara yang jahat pada
hadirat Tuhanmu Allah itu sehingga
membangkitkan murka-Nya
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26bahwa pada hari ini juga aku
memanggil langit dan bumi akan
menjadi saksi atasmu bahwa dengan
segera juga kamu akan habis binasa
dari atas tanah yang kamu pergi
menyeberang Yordan supaya memiliki
dia maka tiada kamu akan melanjutkan
umurmu di dalamnya melainkan habislah
kamu akan binasa.
27Maka kamu akan dicerai-beraikan
oleh Allah di antara segala bangsa maka
akan tinggal sedikit saja bilanganmu di
antara segala bangsa yang kamu akan
dihantarkan Allah ke sana.
28Maka di sanalah kamu akan berbuat
ibadat kepada beberapa berhala
perbuatan tangan manusia yaitu kayu
dan batu yang tiada dapat melihat
atau mendengar atau memakan atau
mencium.
29Tetapi jikalau dari sana kamu hendak
menuntut akan Tuhanmu Allah itu
niscaya kamu akan mendapat Dia
jikalau kiranya kamu mencari akan Dia
dengan sebulat-bulat hatimu dan dengan
segenap jiwamu.
30Maka apabila kamu di dalam
kesukaran dan segala perkara ini datang
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atasmu maka pada kemudian hari kelak
kamu akan kembali kepada Tuhanmu
Allah itu serta mendengar akan bunyi
suara-Nya
31karena Tuhanmu Allah itu ialah Tuhan
yang murah tiada Ia mau meninggalkan
kamu atau membinasakan kamu atau
melupakan perjanjian nenek moyangmu
yang telah Ia bersumpah kepadanya.
32Karena tanyakanlah akan segala
zaman yang telah lalu yang dahulu dari
padamu dari pada masa dijadikan Allah
akan manusia di atas bumi dan dari pada
ujung langit sampai kepada ujungnya
adakah pernah jadi seperti perkara yang
sebesar ini atau ada adakah didengar
orang barang yang seumpamanya.
33Adakah pernah suatu kaum yang
mendengar suara Allah berfirman dari
tengah-tengah api seperti yang telah
kamu dengar lalu hidup.
34Atau adakah Allah mencoba
mengambil bagi diri-Nya suatu bangsa
dari tengah-tengah suatu bangsa yang
lain dengan beberapa pencobaan dan
dengan beberapa alamat dan dengan
beberapa ajaib dan dengan peperangan
dan dengan tangan kodrat dan dengan
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lengan yang terhulur dan dengan
dahsyat yang amat sangat seperti segala
yang telah dilakukan Tuhanmu Allah itu
bagimu di Mesir di hadapan matamu.
35Maka kepadamulah perkara-perkara
itu telah dinyatakan supaya kamu
ketahui bahwa Allah itu ialah Tuhan
tiadalah yang lain melainkan Ia saja.
36Maka dari langit juga darinya kamu
mendengar suara-Nya supaya mengajar
kamu dan di atas bumi itupun diberinya
engkau melihat api-Nya yang besar itu
maka firman-Nya itu telah kamu dengar
dari tengah-tengah api itu.
37Karena dikasihinya akan nenek
moyangmu itulah sebabnya dipilihnya
benih orang-orang itu yang kemudian
dari padanya lalu dihantarnya kamu
keluar dari Mesir dengan hadirat-Nya
dan dengan kodrat-Nya yang besar
38 supaya dihalaukannya beberapa
bangsa dari hadapanmu yang terlebih
besar dan terlebih kuat dari pada engkau
supaya dibawanya kamu masuk serta
mengaruniakan tanah-Nya itu kepadamu
akan suatu pusaka seperti yang ada
pada hari ini.



Ulangan 4.39–43 31
39Sebab itu ketahuilah olehmu pada
hari ini dan taruhlah di dalam hatimu
bahwa Allah itu ialah Tuhan di langit
yang di atas dan di atas bumi yang di
bawah maka tiadalah suatupun yang
lain.
40Maka hendaklah engkau
memeliharakan segala hukum-Nya
dan undang-undang-Nya yang kupesani
kepadamu pada hari ini supaya
kamu selamat serta segala anakmu yang
kemudian dari padamu dan supaya dapat
melanjutkan umurmu di tanah yang
dikaruniakan kepadamu oleh Tuhanmu
Allah itu sampai selama-lamanya.
41Setelah itu maka diasingkan Musa
tiga buah negri yang di seberang Yordan
arah ke matahari hidup
42 supaya dapat lari kesana segala
orang pembunuh yang telah membunuh
sesamanya manusia bukan dengan
sengaja sedang tiada dibenciya akan dia
dari dahulu dan supaya ia lari kepada
salah satu negri itu serta melepaskan
nyawanya
43yaitu Bezer di tanah belantara tempat
rata itu akan segala bani Ruben dan
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Ramot di Gilead akan bani Gad dan
Golan di Basan akan bani Manasye.
44Maka inilah hukum yang disampaikan
Musa kepada bani Israel
45dan inilah kesaksian dan hukum-
hukum dan undang-undang yang
dikatakan oleh Musa kepada bani Israel
tatkala orang-orang itu telah keluar dari
Mesir
46yaitu di seberang Yordan di lembah
yang bertentangan dengan Bet-Peor di
tanah Sihon, raja orang Amori, yang
duduk di Hesybon yang dialahkan
oleh Musa dan oleh bani Israel tatkala
orang-orang itu telah keluar dari Mesir
47maka diambilnya tanahnya itu akan
miliknya sendiri serta dengan tanah Og,
raja Basan, yaitu keduanya raja orang
Amori yang di seberang Yordan arah ke
matahari hidup
48dari Aroer yang di tepi lembah Aroer
hingga sampai ke gunung Sion (yaitu
Hermon)
49dan segenap arabah yang di seberang
Yordan arah ke timur hingga sampai ke
tasik Araba itu di kaki gunung Pisga.

5
1Maka dipanggil oleh Musa segala
bani Israel lalu katanya kepadanya:
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"Dengarlah olehmu hai Israel akan
segala hukum dan undang-undang yang
kusampaikann ke telingamu pada hari
ini supaya dapat kamu belajar akan dia
dan pegang sehingga melakukan dia.
2Maka Tuhan kita Allah itu telah
membuat suatu perjanjian dengan kita
di Horeb.
3Maka perjanjian ini diperbuat oleh
Allah bukannya dengan nenek moyang
kita melainkan dengan kita yaitu kita ini
yang hadir di sini pada hari ini dengan
hidup.
4Maka Allah telah berfirman kepadamu
muka tentang muka di atas gunung ini
dari tengah-tengah api
5 (maka pada masa itu adalah aku
berdiri di antara Allah dengan kamu
supaya menyatakan kepadamu firman
Allah karena kamu ini takutlah sebab api
ini tiada dapat naik ke atas gunung itu)
maka firman-Nya:
6Bahwa Akulah Tuhanmu Allah yang
telah membawa kamu keluar dari tanah
Mesir dari tempat perhambaan itu.
7 Janganlah engkau sembah Tuhan yang
lain dari pada-Ku.
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8 Janganlah engkau perbuatkan bagimu
barang patung ukiran atau barang
sesuatu rupa yang ada di langit atau
yang ada di atas bumi di bawah atau
yang ada di dalam air di bawah bumi
9 janganlah engkau menundukkan
dirimu sujud kepadanya atau berbuat
ibadah kepadanya karena Aku ini
Tuhanmu Allah cemburuan adanya
yang membalaskan pada anak-anak
akan kesalahan segala bapanya sampai
pada keturunan yang ketiga dan yang
keempatpun yaitu dari pada segala
orang yang membenci akan Daku
10 tetapi akan menunjukkan
kemurahan-Ku kepada beribu-ribu
dari pada segala orang yang mengasihi
Aku dan yang memeliharakan hukum-
hukum-Ku.
11 Janganlah engkau sebut nama
Tuhanmu Allah itu dengan sia-sia karena
tiada dibilangkan Allah orang itu suci dari
pada salah yang menyebut nama-Nya
dengan sia-sia.
12Peliharakanlah hari perhentian itu
supaya engkau menguduskan dia.
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13Maka enam hari lamanya hendaklah
engkau bekerja dan membuat segala
pekerjaanmu
14 tetapi hari yang ketujuh itulah suatu
hari perhentian bagi Tuhanmu Allah pada
hari itu janganlah engkau berbuat barang
pekerjaanmu baik engkau atau anakmu
laki-laki atau anakmu perempuan atau
lembumu atau keledaimu atau barang
sesuatu dari pada segala binatangmu
atau orang dagang yang ada di dalam
pintu gerbangmu supaya hambamu
laki-laki dan perempuan itupun dapat
perhentian sama seperti engkau.
15Maka ingatlah olehmu bahwa
engkaupun telah menjadi hamba di
tanah Mesir maka engkau telah dibawa
keluar dari sana oleh Tuhanmu Allah
dengan tangan yang kuat dan dengan
lengan yang terhulur maka sebab itulah
disuruh Tuhanmu Allah akan dikau
memeliharakan hari perhentian itu.
16Biarlah hormat akan bapamu dan
akan ibumu seperti firman Tuhanmu
Allah itu kepadamu supaya dilanjutkan
umurmu dan supaya engkau selamat di
tanah yang dikaruniakan Tuhanmu Allah
itu kepadamu.



Ulangan 5.17–23 36
17 Janganlah engkau membunuh orang.
18 Janganlah engkau berbuat zinah.
19 Janganlah engkau mencuri.
20Dan janganlah engkau menjadi saksi
dusta atas sesamamu manusia.
21Dan janganlah engkau ingin akan
istri sesamamu manusia dan janganlah
engkau ingin akan rumah sesamamu
manusia atau akan ladangnya atau
akan hambanya laki-laki atau hambanya
perempuan atau lembunya atau
keledainya atau barang sesuatu yang
dipunyai oleh sesamamu manusia itu.
22Maka inilah segala firman Allah
kepada segenap perhimpunanmu di
atas gunung dari tengah-tengah api dan
awan dan kelam kabut itu dengan bunyi
suara yang besar maka satupun tiada
ditambahinya lagi. Maka disuratkannya
kepada dua loh batu lalu diserahkannya
kepadaku."
23 "Maka jadilah apabila kamu dengar
bunyi suara dari tengah-tengah
kegelapan itu sementara gunung
itu bernyala-nyala dengan api maka
datanglah kamu mendapatkan aku
yaitu penghulu-penghulu segala suku
bangsamu dan segala ketua-ketuamu
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24maka katamu bahwa Tuhan kita
Allah itu telah menyatakan kepada kita
kemuliaan-Nya dan kebesaran-Nya dan
kami telah mendengar bunyi suaranya
dari tengah-tengah api maka pada
hari ini juga kami telah melihat bahwa
Allah berfirman kepada manusia maka
hiduplah Ia.
25Akan sekarang mengapakah kami
akan mati kelak karena api yang sebesar
ini akan menghanguskan kami kelak
jikalau kami dengar lagi akan bunyi
suara Tuhan kami Allah itu niscaya
matilah kami kelak.
26Karena dari pada segala yang
bernyawa siapa juga yang telah
mendengar bunyi suara Allah yang hidup
itu berfirman dari tengah-tengah api
seperti yang kami dengar lalu hidup.
27Biarlah kiranya tuan menghampiri
serta mendengar segala firman Tuhan
kita Allah itu lalu sampaikanlah kepada
kami segala yang difirmankan Tuhan kita
Allah itu kepadamu maka kami hendak
mendengar akan dia serta melakukan
dia.
28Maka didengar Allah akan bunyi
perkataan itu tatkala kamu berkata-kata
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kepadaku maka firman Allah kepadaku:
Bahwa Aku telah mendengar bunyi
perkataan kaum ini yang dikatakannya
kepadamu maka baik juga perkataan
yang dikatakannya itu.
29Alangkah banyaknya jikalau ada
kepadanya hati yang demikian sehingga
ia takut akan Daku serta senantiasa
memeliharakan segala firman-Ku
supaya selamat orang-orang itu serta
anak-anaknya sampai selama-lamanya.
30Pergilah engkau katakan kepadanya
kembalikah kamu sekalian kepada
kemahmu.
31Tetapi engkau ini hendaklah berdiri
di sini pada sisi-Ku maka Aku hendak
mengatakan kepadamu segala firman
dan segala hukum dan undang-undang
yang akan engkau ajarkan kepadanya
supaya dilakukannya akan dia di tanah
yang akan Kukaruniakan kepadanya
akan miliknya.
32Sebab itu ingat baik-baik supaya
kamu melakukan seperti firman
Tuhanmu Allah itu kepadamu jannganlah
kamu menyimpang ke kanan atau ke
kiri.
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33Maka hendaklah kamu menurut
segala jalan yang dipesani kepadamu
oleh Tuhanmu Allah supaya kamu hidup
dan supaya kamu selamat dan supaya
kamu melanjutkan umurmu di tanah
yang akan kamu miliki."

6
1 "Adapun inilah firman dan hukum-
hukum dan undang-undang yang

disuruh Tuhanmu Allah itu mengajarkan
kepadamu supaya kamu melakukan dia
di tanah yang kamu akan menyeberang
ke sana supaya kamu memiliki dia
2 supaya kamu takut akan Tuhanmu
Allah serta memeliharakan segala hukum
dan undang-undangnya yang kupesani
kepadamu baik engkau atau anakmu
atau cucumu dalam seumur hidupmu
dan supaya umurmupun dilanjutkan.
3Sebab itu dengarlah olehmu hai
Israel dan peliharakan sehingga kamu
melakukan dia supaya kamu selamat dan
supaya kamu makin bertambah-tambah
di dalam tanah yang berkelimpahan susu
dan air madu seperti yang dijanjikan
kepadamu oleh Allah Tuhan segala nenek
moyangmu itu.
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4Dengarlah olehmu hai Israel bahwa
Tuhan kita Allah itu ialah Tuhan yang
Esa.
5Maka hendaklah engkau mengasihi
Tuhanmu Allah itu dengan sebulat-bulat
hatimu dan dengan segenap jiwamu dan
dengan segenap kuasamu.
6Maka hendaklah segala firman yang
kupesani kepadamu pada hari ini ditaruh
dalam hatimu
7dan hendaklah engkau mengajarkan
dia dengan usaha kepada anak-anakmu
serta berkata-kata dari halnya apabila
engkau duduk dalam rumahmu dan
apabila engkau berjalan-jalan dan
apabila engkau berbaring dan apabila
engkau berbangkit.
8Dan hendaklah engkau mengikatkan
dia menjadi tanda pada tanganmu maka
yaitu akan menjadi peringatan antara
kedua belah matamu.
9Maka hendaklah kamu menyuratkan
dia pada jenang pintu rumahmu dan
pada segala pintu.
10Maka akan jadi kelak apabila egkau
dibawa masuk oleh Tuhanmu Allah itu ke
tanah yang telah dijanjikan-Nya dengan
bersumpah kepada nenek moyangmu
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yaitu kepada Abraham dan Ishak
dan Yakub hendak dikaruniakannya
kepadamu yaitu beberapa negri yang
besar dan baik yang bukan kamu
bangunkan
11dan beberapa rumah penuh dengan
segala perkara yang baik yang bukan
kamu isikan dan beberapa telaga yang
bukan kamu pahat dan beberapa kebun
anggur dan beberapa pohon zaitun yang
bukan kamu tanam sehingga kamu
makan sampai kenyang
12maka pada masa itu ingatlah baik-
baik jangan engkau melupakan Allah
yang telah membawa engkau keluar dari
tanah Mesir dari rumah perhambaan itu.
13Maka hendaklah engkau takut akan
Tuhanmu Allah dan kepada-Nya juga
hendaklah engkau berbuat ibadat serta
bersumpah demi nama-Nya.
14Maka janganlah kamu menurut
beberapa dewa-dewa dari pada dibuat
segala bangsa yang duduk keliling kamu
15karena Tuhanmu Allah yang duduk
di tengah-tengah kamu ialah Tuhan
yang cemburuan adanya supaya jangan
murka Tuhanmu Allah itu bernyala-
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nyala kepadamu dan jangan engkau
dibinasakannya dari atas muka bumi.
16 Janganlah kamu mencoba Tuhanmu
Allah itu seperti yang telah kamu cobai
akan dia di Masa.
17Maka hendaklah dengan usaha kamu
peliharakan segala firman Tuhanmu Allah
dan segala dan segala kesaksiannya dan
hukum-hukum dan undang-undang yang
telah dipesaninya kepadamu.
18Maka hendaklah engkau berbuat
barang yang benar dan baik pada
pemandangan Allah supaya engkau
selamat dan supaya engkau masuk
memiliki tanah yang baik yang telah
dijanjikan Allah dengan bersumpah
kepada nenek moyangmu.
19Hendaklah dihalaukannya segala
musuhmu dari hadapanmu seperti
firman Allah itu.
20Maka pada zaman yang akan datang
kelak apabila ditanyakan kepadamu
oleh anakmu katanya: Apa artinya
segala kesaksian dan hukum-hukum dan
undang-undang yang dipesani Tuhan
kita Allah itu kepadamu?
21hendaklah engkau katakan kepada
anakmu: Bahwa dahulu kami menjadi
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hamba Firaun di Mesir tetapi kami
dibawa keluar dari Mesir oleh Allah
dengan tangan yang berkuasa.
22Maka Allahpun telah menyatakan
beberapa alamat dan ajaib yang besar
dan yang susah-susah atas Mesir dan
atas Firaun dan atas segala isi istananya
di hadapan mata kami
23maka dibawanya kami keluar dari
sana hendak membawa kami masuk
serta mengaruniakan tanah ini kepada
kami yang telah yang telah dijanjikan-
Nya kepada nenek moyang kita dengan
bersumpah.
24Maka disuruh Allah kami menurut
segala hukum ini dengan takut akan
Tuhan kita Allah supaya kami selamat
sediakala dan supaya kami dihidupinya
seperti yang ada pada hari ini.
25Maka yaitu akan menjadi bagi
kita kebenaran jikalau kita ingat akan
melakukan segala firman ini pada hadirat
Tuhan kita Allah seperti firman-Nya
kepada kita."

7
1 "Setelah sudah engkau dibawa
masuk oleh Tuhanmu Allah itu ke

tanah yang engkau pergi ke sana hendak
memiliki dia dan apabila dihalaukannya
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beberapa bangsa dari hadapanmu yaitu
orang Het dan orang Girgasi dan orang
Amori dan orang Kanaan dan orang Feris
dan orang Hewi dan orang Yebus ketujuh
bangsa yang terlebih besar dan terlebih
kuasa dari padamu
2dan apabila orang-orang itu
diserahkan di hadapanmu oleh Tuhanmu
Allah sehingga engkau mengalahkan dia
maka hendaklah engkau binasakan dia
habis-habis janganlah engkau membuat
barang perjanjian dengan dia dan jangan
engkau mengasihani dia
3maka janganlah engkau kawin mawin
dengan dia janganlah anakmu yang
perempuan diberikan kepada anaknya
laki-laki dan jangan anaknya yang
perempuan engkau ambil akan istri
anakmu laki-laki.
4Karena ia akan membalikkan anakmu
itu supaya jangan dia menurut aku
dan supaya ia menyembah kepada
berhalanya maka demikianlah murka
Allah akan bernyala-nyala atas kamu
sehingga engkau dibinasakannya dengan
segeranya.
5Melainkan hendaklah kamu berlaku
kepadanya demikian yaitu pecahkanlah
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segala tempat kurbannya dan hancurkan
segala tiangnya dan tebanglah segala
asyirahnya dan bakarlah segala patung
ukirannya dengan api.
6Karena engkaulah suatu kaum yang
kudus bagi Tuhanmu Allah dan engkau
telah dipilih oleh Tuhanmu Allah itu akan
menjadi suatu bangsa yang miliknya
sendiri lebih dari segala bangsa dari
pada segala bangsa yang di atas muka
bumi.
7Maka Allah telah menaruh kasih akan
kamu serta memilih kamu bukannya
sebab lebih bilanganmu dari pada
bangsa yang lain-lain karena kamulah
terkurang dari pada segala bangsa
8melainkan sebab dikasihi Allah
akan kamu dan sebab hendak
disampaikan-Nya perjanjian yang telah
dipersumpahkan-Nya kepada nenek
moyangmu itulah sebabnya kamu
dibawa keluar oleh Allah dengan tangan
yang berkuasa ditebuskannya dari
rumah perhambaan yaitu dari pada
tangan Firaun, raja Mesir.
9Sebab itu ketahuilah olehmu
bahwa Tuhanmu Allah itu ialah Tuhan
yaitu Tuhan yang kepercayaan yang
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menetapkan perjanjian-Nya dan rahmat-
Nya dengan orang yang mengasihi Dia
serta memeliharakan segala hukum-Nya
sampai seribu keturunannya
10dan yang membalas kepada orang
yang membenci Dia di hadapan
mata-Nya sehingga membinasakan dia
maka tiada ia berlambatan akan hal
orang yang membenci dia melainkan
dibalaskan-Nya di hadapan matanya.
11Sebab itu hendaklah engkau
memeliharakan firman itu dan segala
hukum dan undang-undang yang
kupesani kepadamu pada hari ini
sehingga melakukan dia."
12 "Maka akan jadi kelak sebab kamu
dengar akan segala hukum ini serta
kamu peliharakan dan kamu lakukan
dia maka Tuhanmu Allah itu akan
meneguhkan kepadamu perjanjian-
Nya dan kemurahan-Nya yang telah
dijanjikan-Nya kepada nenek moyangmu
dengan bersumpah
13maka Ia akan mengasihi engkau
serta memberkati engkau dan
memperbanyakkan engkau dan lagi
Ia akan memberkati segala benih
keturunanmu dan hasil tanahmu yaitu
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gandum dan air anggur dan minyakmu
dan segala kandungan lembumu dan
segala anak-anak kambing dombamu di
tanah yang telah dijanjikan-Nya kepada
nenek moyangmu dengan bersumpah
hendak dikaruniakan-Nya kepadamu.
14Maka engkau akan diberkatinya
lebih dari pada segala bangsa maka di
antara kamu seorangpun laki-laki atau
perempuan tiada akan menjadi mandul
dan seekorpun tidak di antara segala
binatangmu.
15Maka Allahpun akan menjauhkan
dari padamu segala penyakit maka dari
pada segala penyakit di Mesir yang jahat
yang kamu ketahui itu satupun tiada
didatangkannya atas engkau melainkan
didatangkannya kelak atas segala orang
yang membenci engkau.
16Maka hendaklah engkau
membinasakan segala bangsa yang
diserahkan kepadamu oleh Tuhanmu
Allah itu janganlah hatimu sayang akan
dia dan jangan engkau berbuat ibadat
kepada segala berhalanya karena yaitu
mejadi suatu jerat kepadamu.
17 Jikalau kiranya engkau berkata di
dalam hatimu: Bahwa segala bangsa ini
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terlebih banyak dari padaku bagaimana
dapat aku menghalaukan dia dari pada
tanah miliknya
18 janganlah engkau takut akan dia
ingat baik-baik barang yang telah
diperbuat oleh Tuhanmu Allah kepada
Firaun dan kepada segala orang Mesir
19yaitu segala pencobaan besar-besar
yang telah kamu lihat dengan matamu
dan segala alamat dan ajaib dan tangan
yang berkuasa dan lengan yang terhulur
olehnya juga Tuhanmu Allah itu telah
membawa kamu keluar maka demikian
juga kelak Tuhanmu Allah itu akan
berbuat kepada segala bangsa yang
kamu takuti.
20Tambahan pula Tuhanmu Allah
akan menyuruhkan tabuhan di antara
orang-orang itu sehingga segala orang
yang lagi tinggal yang menyembunyikan
dirinya akan binasa dari hadapanmu.
21 Janganlah engkau terkejut sebab
orang-orang itu karena Tuhanmu Allah
itu ada di tengah-tengahmu maka ialah
Tuhan yang Mahabesar dan Mahahebat.
22Maka Tuhanmu Allah akan
membuangkan segala bangsa itu
dari hadapanmu berangsur-angsur maka
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tiada boleh kamu membinasakan dia
dengan sekaligus supaya jangan segala
binatang di hutan itu bertambah-tambah
bagimu.
23Melainkan Tuhanmu Allah itu akan
menyerahkan dia di hadapanmu serta
mengacaukan dia dengan kacau yang
besar sehingga binasa semuanya.
24Maka raja-rajanyapun akan
diserahkannya ke tanganmu dan engkau
akan menghilangkan namanya dari
bawah langit seorangpun tiada akan
dapat bertahan di hadapanmu sehingga
semuanya kamu binasakan.
25Maka segala patung dewa-dewanya
yang terukir itu hendaklah kamu bakar
dengan api janganlah engkau ingin akan
emas perak yang ada kepadanya dan
janganlah engkau ambil bagi dirimu
supaya jangan engkau terjerat olehnya
karena yaitulah kebencian Tuhanmu
Allah
26maka yang kebencian itu janganlah
engkau bawa masuk ke dalam rumahmu
sehingga engkaupun menjadi suatu
laknat sama seperti dia maka hendaklah
engkau benci sekali akan dia dan
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hendaklah engkau melawat sekali akan
dia karena yaitu terlaknat adanya."

8
1 "Maka segala hukum yang telah
kupesani kepadamu pada hari ini

hendaklah kamu ingat akan melakukan
dia supaya kamu hidup serta bertambah-
tambah lalu masuk memiliki tanah
yang dijanjikan Allah kepada nenek
moyangmu dengan bersumpah itu.
2Maka hendaklah engkau ingat
akan segala jalan yang telah engkau
dipimpin Tuhanmu Allah di tanah
belantara empat puluh tahun lamanya
itu supaya direndahkannya hatimu
hendak dicobanya akan dikau supaya
diketahuinya barang yang ada di
dalam hatimu kalau mau engkau
memeliharakan segala hukumnya atau
tidak.
3Maka direndahkannya hatimu
dibiarkannya enngkau lapar maka
diberinya engkau makan mana yang
belum engkau mengetahui dan yang
belum engkau diketahui oleh nenek
moyangmupun supaya kamu diberitahu
bahwa bukannya dengan makan roti
saja manusia hidup melainkan dengan
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tiap-tiap sesuatu yang keluar dari pada
mulut Allah juga manusia akan hidup.
4Maka dalam empat puluh tahun ini
pakaianmu tiada menjadi busuk pada
tubuhmu tiada pula kakimu bengkak.
5Maka hendaklah engkau timbang
menimbang di dalam hatimu bahwa
seperti seorang bapa mengajar anaknya
demikianlah telah diajar Tuhanmu Allah
akan dikau.
6Maka hendaklah engkau
memeliharakan segala hukum Tuhanmu
Allah itu sehingga kamu menurut
jalan-Nya serta takut akan Dia.
7Karena Tuhanmu Allah itulah yang
menghantarkan kamu ke tanah yang
baik yaitu tanah tempat beberapa anak
sungai dan beberapa mata air dan air
yang dalam yang memancar di dalam
lembah dan di bukit
8 suatu tanah yang mengeluarkan
gandum dan sa'ir (jagung) dan pokok
anggur dan pokok ara dan delima suatu
tanah yang mengeluarkan minyak zaitun
dan air madu
9 suatu tanah tempat yang dapat
engkau memakan roti dengan tiada
kekurangan maka satupun tiada kurang
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kepadamu kelak di situ yaitu suatu tanah
yang batunya dari pada besi dan dari
pada bukitnya dan dapat kamu menggali
tembaga.
10Maka engkau akan memakan sampai
kenyang dan engkau akan memuji
Tuhanmu Allah sebab tanah yang baik
yang telah dikaruniakan-Nya kepadamu.
11 Ingat baik-baik jangan engkau
lupakan Tuhanmu Allah padahal engkau
tiada memeliharakan segala firman-Nya
dan segala hukum-Nya dan undang-
undang-Nya yang kupesani kepadamu
pada hari ini.
12Supaya jangan setelah sudah engkau
makan sampai kenyang dan sudah
membangunkan beberapa rumah yang
baik serta diam di dalamnya
13dan segala lembumu dan kambing
dombamu pun bertambah-tambah dan
emas perakmupun bertambah-tambah
dan segala yang ada kepadamu
bertambah-tambah belaka
14barulah hatimu menjadi besar dan
engkau lupa akan Tuhanmu Allah yang
telah membawa engkau keluar dari
tanah Mesir dari tempat perhambaan itu
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15dan yang telah memimpin engkau
menerusi tanah belantara yang besar
dan hebat itu yaitu tempat ular api dan
kalajengking dan tanah kering yang tiada
air dalamnya yang telah memancarkan
air bagimu dari dalam batu yang keras
16yang telah memberi kamu makan
manna di tanah belantara yang belum
diketahui oleh nenek moyangmu supaya
direndahkannya hatimu dan supaya
engkau dicobanya hendak membuat
kebajikan padamu akhirnya
17dan jangan engkau berkata di dalam
hatimu bahwa kekuatanku dan kuasa
tanganku juga yang telah memiliki
segala kekayaan ini bagiku.
18Melainkan hedaklah engkau ingat
akan Tuhanmu Allah karena Ialah yang
memberi kuasa kepadamu supaya
engkau beroleh kekayaan supaya
ditetapkannya perjanjian-Nya yang telah
dijanjikan-Nya kepada nenek moyangmu
dengan bersumpah seperti yang ada
pada hari ini.
19Maka akan jadi kelak jika sekiranya
engkau melupakan Tuhanmu Allah
serta menurut jalan dewa-dewa orang
dan berbuat ibadat kepadanya serta
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menyembah dia maka pada hari ini aku
naik saksi atasmu bahwa sesungguhnya
kamu akan binasa.
20Seperti segala bangsa yang
dibinasakan Allah di hadapanmu maka
kamupun akan binasa begitu juga sebab
tiada mau kamu mendengar akan suara
Tuhanmu Allah itu."

9
1 "Dengarlah olehmu hai Israel!
Bahwa pada hari ini engkau akan

menyeberang Yordan hendak masuk
memiliki beberapa bangsa yang terlebih
besar dan terlebih kuasanya dari pada
dirimu dan beberapa negri yang besar
berkota sampai ke langit
2 suatu kaum yang besar lagi tinggi
yaitu bani Enak yang kamu tahu dan
yang telah kamu dengar akan halnya
siapakah yang dapat bertahan di
hadapan bani Enak itu.
3Sebab itu ketahuilah olehmu kepada
hari ini bahwa Tuhanmu Allah ialah
yang menyeberang mendahului engkau
seperti api yang menghanguskan maka
iapun akan membinasakan orang-orang
itu serta merendahkan dia di hadapanmu
maka demikianlah kelak kamu akan
menghalaukan dia serta membinasakan
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dia dengan segeranya seperti firman
Allah kepadamu.
4Tetapi setelah sudah sekaliannya
ditolakkan Tuhan Allah itu dari
hadapanmu janganlah engkau berkata
di dalam hatimu demikian: Bahwa oleh
karena kebenaranku juga aku telah
dibawa masuk oleh Allah supaya aku
akan memiliki tanah ini melainkan oleh
karena kejahatan segala bangsa ini
juga dihalaukan Allah akan dia dari
hadapanmu.
5Bahwa bukannya sebab kebenaranmu
atau sebab tulus hatimu engkau
masuk akan memiliki tanahnya itu
melainkan oleh sebab kejahatan segala
bangsa ini maka dihalaukan Tuhanmu
Allah akan dia dari hadapanmu dan
supaya disampaikannya firman yang
telah dijanjikan Allah kepada nenek
moyangmu Abraham dan Ishak dan
Yakub itu dengan bersumpah.
6Sebab itu ketahuilah olehmu
bahwa bukannya sebab kebenaranmu
dikaruniakan Tuhamu Allah kepadamu
tanah yang baik ini akan milikmu karena
engkaulah suatu kaum yang degil."
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7 "Ingatlah olehmu dan jangan
engkau lupa bagaimana engkau telah
membangkitkan murka Tuhanmu Allah
itu di tanah belantara maka mulai hari
engkau keluar dari tanah Mesir hingga
kamu sampai ke tempat ini kamu telah
mendurhaka kepada Allah.
8Maka di Horebpun kamu telah
membangkitkan murka Allah sehingga
murkalah Allah akan kamu hendak
dibinasakannya kamu sekalian.
9Tatkala aku telah naik ke atas gunung
hendak menerima kedua loh batu yaitu
loh perjanjian yang telah diperbuat oleh
Allah dengan kamu maka pada masa itu
aku tinggal di atas gunung empat puluh
hari empat puluh malam lamanya maka
tiada aku makan roti atau minum air.
10Maka diserahkan Allah kepadaku
kedua loh batu yang disuratkan dengan
jari Allah sendiri maka ada tersurat
padanya seperti segala firman Allah
kepadamu di gunung itu dari tengah-
tengah api pada hari perhimpunan
itu.
11Maka jadilah setelah genap empat
puluh hari empat puluh malam itu
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disuruhkan Allah kepadaku kedua loh
batu yaitu loh perjanjian.
12Maka firman Allah kepadaku:
Bangunlah engkau turun dari sini dengan
segera karena kaummu yang telah
engkau bawa keluar dari Mesir ini telah
merusakkan dirinya maka dengan segera
juga kaum itu telah menyimpang dari
pada jalan yang Kupesan kepadanya
ia telah membuat bagi dirinya suatu
patung yang dituangnya.
13Dan lagi firman Allah kepadaku
demikian aku telah melihat kaum ini
bahwa ialah suatu kaum yang degil
14biarkanlah aku supaya aku
membinasakan dia serta menghapuskan
namanya dari bawah langit maka aku
akan menjadikan dikau suatu bangsa
yang lebih kuasa dan lebih besar dari
padanya.
15Setelah itu maka berpalinglah aku
lalu turun dari atas gunung maka gunung
itu pun bernyala-nyala dengan api maka
kedua loh perjanjian itu adalah pada
kedua belah tanganku.
16Maka kulihat bahwa sesungguhnya
kamu telah berdosa kepada Tuhanmu
Allah sehingga kamu telah membuat
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bagi dirimu rupa anak lembu yang
dituang maka kamu telah menyimpang
dengan segera dari pada jalan yang
dipesankan Allah kepadamu.
17Maka kuambil kedua loh itu
kucampakkan dari dalam kedua belah
tanganku kupecahkan di hadapan
matamu.
18Setelah itu kusujud di hadapan
hadirat Allah seperti mula-mula itu
empat puluh hari empat puluh malam
lamanya tiada pula aku makan roti atau
minum air sebab segala dosamu yang
telah kamu perbuat pada hal kamu
melakukan jahat pada hadirat Allah
sehingga membangkitkan murka-Nya.
19Karena takutlah aku akan murka dan
kehangatan amarah Allah akan kamu
sehingga hendak dibinasakannya kamu
sekalian. Tetapi didengar Allah akan
daku pada sekali ini pula.
20Maka sangatlah murka Allah akan
Harun sehingga hendak dibinasakannya
maka pada masa itu aku mendoakan
Harunpun.
21Maka kuambil dosamu itu yaitu
anak lembu yang telah kamu perbuat
lalu kubakar akan dia dengan api serta
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kutumbuk dan kugiling halus-halus
sehingga menjadi halus seperti debu
maka Harun itu kucampakkan ke dalam
anak sungai yang turun dari gunung itu.
22Maka di Tabera pula dan di Masa
dan di Kibrot-Taawa pun kamu telah
membangkitkan murka Allah
23dan pada masa kamu disuruh Allah
berjalan dari Kadesy-Barnea firman-Nya:
Berjalanlah engkau pergi memiliki tanah
yang telah Kukaruniakan kepadamu
itu maka pada masa itu juga kamu
mendurhaka akan firman Tuhanmu
Allah tiada kamu percaya akan Dia dan
tiada kamu mau dengar akan bunyi
suara-Nya.
24Maka kamu telah mendurhaka
kepada Allah mulai dari pada hari aku
mengenal akan kamu.
25Maka sujudlah aku di hadapan
hadirat Allah yaitu empat puluh hari
empat puluh malam lamanya aku sujud
itu sebab Allah telah berfirman hendak
membinasakan kamu.
26Maka akupun berdoalah kepada Allah
demikian: Ya Allah ya Tuhanku, janganlah
kiranya Engkau membinasakan kaum-Mu
dan pusaka-Mu yang telah Engkau tebus
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oleh kebesaran-Mu dan yang telah
Engkau bawa keluar dari Mesir dengan
tangan yang berkuasa.
27 Ingatlah kiranya akan hamba-hamba-
Mu, Abraham dan Ishak dan Yakub,
janganlah kiranya Engkau perhatikan
kedegilan kaum ini atau kejahatannya
atau dosanya.
28Supaya jangan dikata oleh segala isi
negeri tempat Engkau membawa kami
keluar dari padanya bahwa sebab tiada
boleh Allah membawa kaum ini masuk
ke tanah yang telah dijanjikan-Nya
kepadanya dan sebab dijanjinya akan dia
itulah sebabnya dibawanya orang-orang
itu keluar hendak dibunuhnya di tanah
belantara.
29Tetapi sesungguhnya sekaliannya
itu kaum-Mu dan pusaka-Mu yang
telah engkau membawa keluar dengan
kodratmu yang besar dan dengan
lengan-Mu yang terhulur."

10
1 "Maka pada masa itu firman
Allah kepadaku: Pahatkanlah

bagi dirimu loh batu dua keping seperti
yang dahulu itu dan naiklah engkau
ke atas gunung mendapatkan Aku dan
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perbuatkanlah bagi dirimu suatu tabut
dari pada kayu.
2Maka pada kedua loh itu Aku akan
menyuratkan segala perkataan yang
telah ada pada kedua loh batu yang
dahulu yang telah engkau pecahkan itu
maka hendaklah engkau menaruh dia di
dalam tabut itu.
3Maka aku perbuatkanlah suatu tabut
dari pada kayu lesan dan kupahatkanlah
loh batu dua keping seperti yang dahulu
itu lalu naiklah aku ke atas gunung
serta membawa kedua loh batu itu pada
tanganku.
4Maka disuratkan-Nyalah pada kedua
loh itu seperti suratan yang dahulu
itu yaitu kesepuluh hukum seperti
firman Allah kepadamu di atas gunung
dari tengah-tengah api pada hari
perhimpunan itu maka loh itu diserahkan
Allah kepadaku.
5Maka berpalinglah aku lalu turun
dari atas gunung maka kedua loh itu
kutaruhlah di dalam tabut yang telah
kuperbuat itu maka adalah yaitu di sana
seperti firman Allah kepadaku.
6 (Maka berjalanlah bani Israel itu dari
Beerot Bene-Yaakan sampai ke Mosera



Ulangan 10.7–11 62

maka matilah Harun di sana dan di
sana juga ia dikuburkan maka anaknya,
Eleazar, menggantikan dia membuat
pekerjaan imam.
7Maka dari sana berjalanlah orang-
orang itu sampai ke Gudgod dan dari
Gudgod sampai ke Yotbata yaitu tanah
yang banyak anak sungainya.
8Maka pada masa itu suku Lewi itu
diasingkan oleh Allah akan pengusung
tabut perjanjian Allah dan supaya ia
berdiri di hadapan hadirat Allah akan
melayani Dia serta memberi berkat
dengan menyebut nama-Nya sampai
kepada hari ini.
9Maka sebab itu Lewi tiada boleh
bagian atau pusaka serta dengan segala
saudaranya melainkan Allah juga yang
menjadi pusakanya seperti firman
Tuhanmu Allah itu kepadanya).
10Maka tinggallah aku di atas gunung
itu seperti dahulu itu empat puluh hari
empat puluh malam lamanya maka
didengar Allah akan daku pada sekali
itu juga tiada jadi Allah membinasakan
kamu.
11Maka firman Allah kepadaku:
Bangunlah engkau berjalan di hadapan
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kaum itu maka ia akan masuk memiliki
tanah yang telah Kujanjikan kepada
nenek moyangnya dengan bersumpah
hendak mengaruniakan dia kepadanya."
12 "Maka sekarangpun, hai Israel, apa
gerangan yang dituntut dari padamu
oleh Tuhanmu Allah itu melainkan
supaya engkau takut akan Tuhanmu
Allah serta menurut segala jalan-Nya
dan mengasihi Dia serta berbuat ibadat
kepada Tuhanmu Allah dengan sebulat-
bulat hatimu dan dengan segenap
jiwamu juga
13 sehingga memeliharakan segala
firman Allah dan segala hukum-Nya yang
kupesan kepadamu pada hari ini karena
kebajikan bagimu.
14 Ingatlah olehmu bahwa Tuhanmu
Allah yang mempunyai langit dan langit
yang di atas segala langit dan bumipun
dengan segala isinya.
15Maka sukalah Allah akan nenek
moyangmu sehingga dikasihi-Nya akan
dia dan dipelihara-Nya benihnya yang
kemudian dari padanya itu yaitu kamu
ini terlebih dari pada segala bangsa
seperti yang ada pada hari ini.
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16Sebab itu sunatkanlah kulub hatimu
dan jangan lagi kamu degil.
17Karena Tuhannmu Allah ialah Tuhan
atas segala tuhan dan pemerintah
atas segala pemerintah Tuhan yang
Mahabesar yang Mahakudus dan yang
hebat yang tiada memandang muka
orang atau menerima hadiah.
18Maka Iapun membenarkan hal
anak piatu dan perempuan janda
serta mengasihi orang dagang pada
hal memberi makanan dan pakaian
kepadanya.
19Sebab itu hendaklah engkaupun
mengasihi orang dagang karena
kamupun dahulu menjadi orang dagang
di tanah Mesir.
20Maka hendaklah engkau takut
akan Tuhanmu Allah kepada-Nyalah
hendak engkau berbuat ibadat dan
kepada-Nyalah hendak engkau tetap
serta bersumpah demi nama-Nya.
21Bahwa Ialah kepujianmu yang telah
berbuat karena engkau segala perkara
yang besar dan hebat yang telah kamu
lihat dengan matamu ini.
22Maka segala nenek moyangmu itu
telah turun ke Mesir tujuh puluh orang
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banyaknya maka sekarang kamu telah
dijadikan Tuhanmu Allah seperti segala
bintang di langit banyaknya."

11
1 "Sebab itu hendaklah engkau
mengasihi Tuhanmu Allah itu serta

memeliharakan pesan-Nya dan segala
hukum-Nya dan undang-undang-Nya
dan segala firman-Nya sediakala.
2Maka ketahuilah olehmu pada hari
ini karena bukannya aku berkata-kata
kepada anak-anakmu yang belum
mengetahui dan yang belum melihat
pengajaran Tuhanmu Allah itu dan
kebesaran-Nya dan tangan-Nya yang
berkuasa dan lengan-Nya yang terhulur
3dan segala alamat-Nya dan segala
pekerjaan-Nya yang diperbuat-Nya di
tengah-tengah Mesir akan Firaun, raja
Mesir, dan segenap tanahnya itu
4dan barang yang telah diperbuat-Nya
itu akan tanah Mesir dan akan segala
kudanya dan segala kenaikannya
bagaimana air laut Kolzom itu diberi
menenggelamkan orang-orang itu
tengah ia mengusir kamu dan
bagaimana sekaliannya dibinasakan
Allah sampai kepada hari ini
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5dan barang yang telah dilakukan-Nya
atas kamu di tanah belantara sehingga
kamu sampai ke tempat ini
6dan barang yang dilakukan-Nya
atas Datan dan Abiram, kedua anak
Eliab bin Ruben, bagaimana bumi itu
telah mengangakan mulutnya serta
menelan akan dia dengan segala isi
rumahnya dan kemahnya dan segala
yang bernyawa yang telah mengikut dia
di tengah-tengah segala bani Israel
7maka dengan matamu juga kamu
telah melihat segala perbuatan
Allah yang sebesar itu yang telah
diadakan-Nya."
8 "Sebab itu hendaklah kamu
memeliharakan segala hukum yang
kupesan kepadamu pada hari ini supaya
kamu kuat lalu masuk memiliki tanah
yang kamu menyeberang ke sana
hendak beroleh dia
9dan supaya kamu melanjutkan
umurmu di tanah yang dijanjikan Allah
kepada nenek moyangmu dengan
bersumpah hendak dikaruniakan-Nya
kepadanya dan kepada benihnya yaitu
tanah yang berkelimpahan susu dan air
madu.
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10Karena tanah yang kamu hendak
masuk ke sana hendak memiliki dia
itu yaitu bukan seperti tanah Mesir
tempat kamu keluar dari padanya maka
di sana kamu talah menabur benihmu
lalu membasahkan dia dengan kakimu
seperti kebun subur
11melainkan tanah yang kamu
menyeberang ke sana hendak memiliki
dia itu yaitu tanah bukit dan tanah
lembah yang menyerupa air hujan dari
langit
12yaitu tanah yang dipeliharakan oleh
Tuhanmu Allah maka mata Tuhanmu
Allah itu senantiasa menilik akan dia
dari pada permulaan tahun sampai
kesudahannya.
13Maka akan jadi kelak jikalau dengan
yakin hatimu kamu dengar akan segala
hukumku yang kupesan kepadamu
pada hari ini sehingga kamu mengasihi
Tuhanmu Allah itu serta berbuat ibadat
kepada-Nya dengan sebulat-bulat
hatimu dan segenap jiwamu
14niscaya aku akan menurunkan
hujan ke atas tanahmu pada musimnya
yaitu hujan yang mula-mula dan hujan
yang kemudian supaya dapat kamu
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mengumpulkan gandummu dan air
anggurmu dan minyakmu.
15Maka aku akan menumbuhkan
rumput di padangmu bagi segala
binatangmu maka kamupun akan makan
sampai kenyang.
16Maka ingatlah akan dirimu jangan
hatimu tertipu sehingga kamu
menyimpang berbuat ibadat kepada
dewa-dewa orang serta menyembah
akan dia
17 sehingga murka Allah bernyala-nyala
akan kamu dan langit itu ditahankannya
supaya jangan turun hujan dan jangan
tanah itu mengeluarkan hasilnya
sehingga dengan segera juga kamu
hilang dari tanah yang baik yang
dikaruniakan Allah kepadamu itu.
18Sebab itu hedaklah kamu menaruh
segala firmanku ini di dalam hatimu dan
di dalam jiwamu maka hendaklah kamu
ikatkan dia pada tanganmu akan tanda
maka yaitu akan menjadi peringatan
antara kedua belah matamu.
19Maka hendaklah kamu mengajarkan
dia kepada anak-anakmu serta berkata-
kata dari halnya tatkala engkau duduk
dalam rumahmu dan tatkala berjalan di
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luar dan tatkala engkau berbaring dan
tatkala engkau berbangkit.
20Maka hendaklah engkau menyuratkan
dia pada jenang pintu rumahmu dan
pada segala pintu pagarmu
21 supaya umurmu dilanjutkan dan
umur anak-anakmupun di tanah
yang dijanjikan Allah pada nenek
moyangmu dengan bersumpah hendak
dikaruniakan-Nya kepadanya yaitu
selama ada langit itu di atas bumi.
22Karena jikalau dengan yakin hatimu
kamu memeliharakan segala firman yang
kupesani kepadamu ini serta melakukan
dia sehingga kamu mengasihi Tuhanmu
Allah serta menurut segala jalan-Nya
dan tetap mengikut Dia
23niscaya dihalaukan Allah segala
bangsa ini dari hadapanmu maka
kamupun akan memiliki beberapa
bangsa yang terlebih besar dan terlebih
kuat dari pada dirimu.
24Maka segala tempat yang aku akan
dijejak oleh tapak kakimu akan menjadi
bagianmu dari tanah belantara dan
Libanon dan dari sungai itu yaitu sungai
Efrat hingga sampai ke laut yang di
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sebelah barat itulah akan menjadi
sempadanmu.
25Maka seorangpun tiada akan dapat
bertahan di hadapanmu maka Tuhanmu
Allah akan mendatangkan takut akan
kamu dan dahsyat akan kamu atas
segenap tanah yang akan kamu jejaki
seperti firman-Nya kepadamu.
26 Ingatlah olehmu bahwa pada hari
ini juga aku menghadapkan kepadamu
suatu berkat dan suatu laknat
27yaitu berkat, jikalau kamu mau
mendengar akan segala hukum
Tuhanmu Allah yang kupesan kepadamu
pada hari ini
28dan laknat itu, jikalau kamu
tiada mau mendengar akan segala
hukum Tuhamu Allah melainkan kamu
menyimpang dari jalan yang kupesani
kepadamu pada hari ini sehingga kamu
menurut dewa-dewa orang yang belum
kamu ketahui.
29Maka akan jadi kelak apabila
Tuhanmu Allah akan membawa kamu
masuk ke tanah yang kamu pergi ke
sana hendak memiliki dia itu maka
hendaklah kamu membubuh berkat itu
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atas gunung Gerizim dan laknat atas
gunung Ebal.
30Bukankah kedua bukit itu di seberang
Yordan dibalik jalan arah ke matahari
masuk di tanah orang Kanaan yang
duduk di Araba itu bertentangan dengan
Gilgal dekat segala pokok beringin babi
di More.
31Karena kamu akan menyeberang
Yordan hendak masuk memiliki tanah
yang dikaruniakan Tuhanmu Allah
kepadamu maka kamu akan beroleh dia
lalu duduk di dalamnya.
32Maka hendaklah kamu ingat
akan melakukan segala hukum dan
undang-undang yang telah kusampaikan
kepadamu pada hari ini."

12
1 "Bahwa inilah segala hukum
dan undang-undang yang hendak

kamu ingat akan melakukan dia di tanah
yang dikaruniakan kepadamu oleh Allah
Tuhan segala nenek moyangmu supaya
kamu memiliki dia selama kamu hidup di
atas bumi.
2Maka sesungguhnya kamu akan
membinasakan segala tempat orang
membuat ibadat kepada berhalanya
dari pada segala bangsa yang akan
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kamu miliki yaitu di atas gunung yang
tinggi-tinggi dan di atas segala bukit
dan di bawah tiap-tiap pohon kayu yang
hijau
3maka hendaklah kamu rubuhkan
segala tempat kurbannya dan pecahkan
segala tiangnya dan bakarkan segala
asyirahnya dengan api dan hendaklah
kamu tebang segala patung dewa-
dewanya yang terukir dan hapuskanlah
namanya dari tempat itu.
4Maka janganlah kamu berbuat
demikian akan Tuhanmu Allah itu.
5Melainkan di tempat yang akan dipilih
oleh Tuhanmu Allah dari antara segala
sukumu akan meletakkan namanya di
sana maka tempat kediamannya itu
yang akan kamu tuntut dan hendaklah
kamu pergi ke sana
6maka kesana juga hendaklah kamu
membawa segala kurban bakaranmu
dan segala persembahanmu dan segala
persembahan yang di dalam sepuluh
satu dan segala persembahan jolangan
dari pada tanahmu dan segala niatmu
dan segala persembahan dengan rido
hatimu dan segala anak sulung dari
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pada lembumu dan dari pada kambing
dombamu
7maka di sanapun hendaklah kamu
makan di hadapan hadirat Tuhanmu
Allah serta bersuka-suka akan segala
pekerjaan tanganmu baik kamu baik
segala isi rumahmu barang sesuatu
perkara yang diberkati oleh Tuhanmu
Allah itu.
8Maka janganlah kamu berbuat seperti
segala perbuatan kita di sini pada hari ini
yaitu masing-masing orang seperti yang
benar pada pemandangannya sendiri
9karena belum lagi kamu sampai
ke tempat perhentian dan pusaka
yang dikaruniakan Tuhanmu Allah itu
kepadamu.
10Tetapi setelah sudah kamu
menyeberang Yordan lalu duduk di tanah
yang akan diberi Tuhanmu Allah kamu
mempusakai dia serta diberi perhetian
kepadamu dari pada segala musuhmu
yang berkeliling sehingga kamu duduk
dengan selamat
11maka akan jadi kelak akan tempat
yang dipilih Tuhanmu Allah hendak
mendudukkan namanya di situ maka ke
sana juga kamu akan membawa segala
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yang kupesan kepadamu yaitu kurban
bakaranmu dan persembahanmu dan
persembahan yang dalam sepuluh satu
dan kurban jolangan dari pada tanganmu
dan segala niatmu yang pilihan yang
kamu niatkan kepada Allah
12maka hendaklah kamu bersuka-suka
di hadapan hadirat Tuhanmu Allah baik
kamu baik segala anakmu laki-laki dan
perempuan dan segala hambamu laki-
laki dan perempuan dan orang Lewi yang
duduk di dalam tempat kedudukkanmu
karena iapun tiada beroleh bagian atau
pusaka serta dengan kamu.
13 Ingatlah akan dirimu jangan engkau
mempersembahkan segala kurban
bakaranmu pada seberang tempat yang
kamu lihat saja
14melainkan pada tempat yang akan
dipilih Allah dalam salah satu dari pada
segala sukumu maka hendaklah engkau
mempersembahkan segala kurban
bakaranmu di sana dan di sana pun
hendaklah engkau membuat segala
sesuatu yang kupesan kepadamu.
15Tetapi boleh juga kamu menyembelih
binatangmu serta makan dagingnya
dalam segala tempat kedudukkanmu
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seperti segala kehendak hatimu
sekadar berkat Tuhanmu Allah yang
dikaruniakan-Nya kepadamu orang
najispun baik dan orang sucipun baik
bolehlah makan dia seperti kijang atau
rusa.
16Hanya darahnya jangan kamu makan
melainkan hendaklah kamu tumpahkan
ke bumi seperti air.
17Maka di dalam tempat kedudukkanmu
itu tak boleh kamu makan bagian
gandummu yang dalam sepuluh satu
itu atau dari pada air anggurmu atau
dari pada minyakmu atau segala anak
sulung dari pada lembumu atau dari
pada kambing dombamu atau barang
sesuatu dari pada segala niatmu atau
persembahan dengan rido hatimu
atau persembahan jolangan dari pada
tanganmu
18melainkan hendaklah yaitu kamu
makan di hadapan di hadirat Tuhanmu
Allah kepada tempat yang dipilih oleh
Tuhanmu Allah itu baik engkau baik
anakmu laki-laki atau perempuan dan
hambamu laki-laki dan perempuan dan
orang Lewi yang duduk di dalam tempat
kedudukkanmupun maka hendaklah
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engkau bersuka-suka di hadapan hadirat
Tuhanmu Allah dalam segala pekerjaan
tanganmu.
19 Ingatlah akan dirimu janganlah
engkau meninggalkan orang Lewi itu
selama engkau duduk di tempatmu itu.
20Maka apabila telah diluaskan
Tuhanmu Allah akan sempadan
negerimu seperti perjanjian-Nya
kepadamu maka katamu aku hendak
makan daging sebab hatiku suka juga
makan daging maka bolehlah juga
engkau makan daging sekehendak
hatimu.
21Maka jikalau tempat yang dipilih
Tuhanmu Allah hendak meletakkan
nama-Nya di sana menjadi terlalu
jauh dari padamu maka hendaklan
engkau memilih dari pada lembumu
dan dari pada kambing dombamu yang
dikaruniakan Allah kepadamu itu seperti
firmanku kepadamu dan hendaklah
engkau memakan dia di dalam tempat
kedudukkanmu dengan sekehendak
hatimu.
22Yaitu seperti orang makan kijang
atau rusa demikianlah kelak engkau
akan memakan dia baik orang najis baik
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orang suci itu akan memakan dia sama
juga.
23Hanya ingatlah baik-baik jangan
engkau makan darahnya karena darah
itulah nyawanya maka janganlah engkau
makan nyawanya itu serta dengan
dagingnya.
24 Janganlah engkau makan maka
hendaklah engkau menumpahkan dia ke
bumi seperti air.
25 Janganlah engkau makan dia supaya
engkau selamat dan anak-anakmupun
kemudian dari padamu apabila kamu
berbuat perkara yang benar pada
pemandangan Allah.
26Akan tetapi segala sesuatu yang
kudus yang ada padamu dan segala
niatmu hendaklah engkau mengambil
dia lalu pergi ke tempat yang dipilih
kelak oleh Allah
27dan hendaklah engkau
mempersembahkan kurban bakaranmu
yaitu dagingnya serta dengan darahnya
di atas tempat kurban Tuhanmu Allah
itu maka hendaklah segala kurban
itu dicucurkan kepada tempat kurban
Tuhanmu Allah maka dagingnya
hendaklah enkau makan.
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28Maka ingatlah olehmu dan dengarlah
segala firman ini yang kupesan
kepadamu supaya engkau selamat dan
anak-anakmupun kemudian dari padamu
sampai selama-lamanya jikalau engkau
berbuat perkara yang baik dan yang
benar pada pemandangan Tuhanmu
Allah."
29 "Setelah sudah dibinasakan Tuhanmu
Allah dari hadapanmu segala bangsa
yang engkau masuk ke sana hendak
memiliki dia sehingga engkau memiliki
juga akan dia lalu duduk di tanahnya
30maka ingatlah baik-baik akan
dirimu supaya jangan engkau kena
jerat sehingga engkau menurut akan
dia setelah sudah ia dibinasakan
dari hadapanmu dan jangan engkau
bertanyakan segala dewanya serta
berkata bagaimanapun segala bangsa ini
berbuat ibadat kepada dewanya maka
akupun hendak berbuat demikian juga.
31Maka janganlah kamu berbuat begitu
akan Tuhanmu Allah karena segala
kebencian Allah yang dibencinya itu
telah dilakukan oleh orang-orang itu
kepada dewa-dewanya karena anak-
anaknya yang laki-laki dan perempuan
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itupun dibakarnya dengan api bagi
dewa-dewanya itu.
32Maka barang sesuatu yang kupesan
kepadamu itulah yang hendak kamu
ingat sehingga melakukan dia janganlah
yaitu kamu tambahi atau kamu
kurangkan.

13
1Maka jikalau kiranya ada
terbit di antaramu seorang

nabi atau orang yang bermimpi maka
ditunjukkannya kepadamu suatu alamat
atau ajaib
2 lalu jadilah seperti alamat atau ajaib
yang telah dikatakannya kepadamu serta
berkata: Mari kita menurut dewa-dewa
orang yang belum kamu ketahui dan kita
berbuat ibadat kepadanya
3 janganlah engkau dengar akan
perkataan nabi atau orang yang
bermimpi itu karena kamu dicobai
oleh Allah hendak diketahuinya kalau
sungguh kamu mengasihi akan Tuhanmu
Allah dengan sebulat-bulat hatimu dan
dengan segenap jiwamu.
4Maka hendaklah kamu turut jalan
Tuhanmu Allah serta takut akan dia
dan memeliharakan segala hukum-Nya
serta mendengar akan bunyi suara-Nya
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maka hendaklah kamu berbuat ibadat
kepada-Nya dan tetap menurut Dia.
5Adapun nabi itu atau orang yang
bermimpi itu hendaklah dibunuh
hukumnya sebab yang dikatakannya itu
dari hak kepada Tuhanmu Allah yang
telah membawa kamu keluar dari tanah
Mesir serta menebuskan dikau dari
dalam tempat perhambaan itu hendak
dibawanya kamu menyimpang dari
pada jalan yang disuruh Tuhanmu Allah
kamu menjalani itu. Maka demikian itu
hendaklah kamu jauhkan kejahatan itu
dari antaramu.
6Maka jikalau kiranya saudaramu
yang anak ibumu atau anakmu laki-laki
atau anakmu perempuan atau istri
yang diribaanmu atau sahabatmu yang
dikasihi seperti dirimu sendiri itu telah
membujuk engkau diam-diam serta
berkata: Mari kita pergi berbuat ibadat
kepada dewa-dewa orang yang belum
kamu ketahui baik engkau baik segala
nenek moyangmu
7yaitu dari pada dewa-dewa segala
bangsa yang duduk keliling yang
dekatpun baik atau yang jauh dari
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padamu dari pada ujung bumi sampai
kepada ujungnya
8maka janganlah engkau menurut
kehendaknya dan jangan didengar
akan katanya maka jangan pula
engkau kasihan akan dia dalam hatimu
dan jangan sayang akan dia atau
melindungkan dia
9melainkan hendaklah engkau
membunuh dia maka tanganmulah yang
pertama-tama akan dinaikkan atasnya
supaya membunuh dia kemudian tangan
segenap kaummu pula.
10Maka hendaklah engkau merajam
akan dia dengan batu sehingga mati
sebab dicobanya mengundurkan engkau
dari pada Tuhanmu Allah yang telah
membawa engkau keluar dari tanah
Mesir dari tempat perhambaan itu.
11Maka segenap bani Israel akan
mendengar akan hal itu lalu takut maka
tiada lagi ia akan membuat kejahatan
yang demikian itu di antaramu.
12Maka jikalau kiranya kamu
mendengar kabar akan hal salah
satu dari pada segala negeri yang
dikaruniakan kepadamu oleh Tuhanmu
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Allah supaya kamu duduk di sana
mengatakan
13ada beberapa orang jahat telah
keluar dari padamu lalu diajaknya segala
orang isi negerinya katanya: Mari kita
berbuat ibadat kepada dewa-dewa orang
yang tiada kamu ketahui
14maka hendaklah kamu bertanya serta
memeriksa dan menyelidiki baik-baik
akan hal itu adapun jikalau sungguh
perkara itu dan nyatalah perkara
yang kebencian itu telah dilakukan di
antaramu
15maka hendaklah kamu memarang
segala isi negeri itu dengan mata pedang
serta membinasakan dia dengan segala
isinya dan segala binatangnya dengan
mata pedang.
16Maka hendaklah engkau
mengumpulkan segala rampasannya ke
tengah pasarnya dan bakar negeri itu
dengan api dan segala rampasannya
sekali bagi Tuhanmu Allah maka negeri
itu akan menjadi suatu timbunan
sampai selama-lamanya janganlah yaitu
dibangukan pula.
17Maka satupun jangan lekat pada
tanganmu dari pada segala yang patut
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dibinasakan itu supaya kembalilah
Allah dari pada kehangatan murka-Nya
sehingga menunjukkan kemurahan-Nya
kepadamu serta mengasihani engkau
dan memperbanyakkan dikau seperti
yang telah dijanjikan-Nya kepada nenek
moyangmu dengan bersumpah
18apabila engkau mendengar akan
suara Tuhan Allah itu sehingga
memeliharakan segala hukum-Nya
yang kupesani kepadamu pada hari ini
serta berbuat perkara yang benar pada
pemandangan Tuhannmu Allah itu."

14
1 "Bahwa kamulah anak-anak
bagi Tuhanmu Allah janganlah

kamu menoreh tubuhmu atau mencukur
rambut antara kedua belah matamu
sebab orang mati.
2Karena engkaulah suatu kaum yang
kudus bagi Tuhanmu Allah dan engkau
telah dipilih Allah akan menjadi suatu
kaum akan milik-Nya sendiri lebih dari
pada segala kaum yang di atas muka
bumi."
3 "Maka janganlah engkau makan
sesuatu yang haram.
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4Maka inilah segala binatang yang
dapat kamu makan yaitu lembu dan
domba dan kambing
5dan rusa dan kijang dan pelanduk dan
kambing hutan dan kerbau dan seladang
dan rusa dandi.
6Maka segala binatang yang berbelah
kukunya serta bersiratan kukunya dan
yang memamah biak dari antara segala
binatang maka itulah yang hendak kamu
makan.
7Tetapi dari segala yang memamah biak
dan yang berbelah kukunya janganlah
kamu makan yang tersebut di bawah
ini yaitu unta dan kucing belanda dan
wabar karena sungguhpun ia memamah
biak tetapi tiada berbelah kukunya maka
najislah ia kepadamu
8dan babi karena sungguhpun berbelah
kukunya tetapi tiada ia memamah biak
maka najislah ia kepadamu janganlah
kamu makan dari pada dagingnya dann
bangkainya janganlah kamu menyentuh.
9Maka inilah yang boleh kamu makan
dari pada segala yang di dalam air yaitu
segala yang bersirip dan bersisik itulah
yang dapat kamu makan
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10 tetapi barang yang tiada bersirip dan
bersisik itu janganlah kamu makan yaitu
najis kepadamu.
11Maka dari pada segala burung yang
halal bolehlah kamu makan.
12Tetapi inilah dia yang tiada boleh
kamu makan dari padanya yaitu burung
nasar dan lang burik dan lang bebon
13dan lang merah dan lang sikap dan
rajawali menurut jenisnya
14dan segala burung gagak menurut
jenisnya
15dan burung unta dan burung tokang
dan burung camar dan burung lang
menurut jenisnya
16dan lang pungguk dan burung hantu
dan lang kucing
17dan burung undan dan burung harin
dan itik air
18dan burung bangau dan burung
ranggang menurut jenisnya dan burung
hudhud dan kelelawar.
19Dan segala binatang bersayap yang
melata itupun menjadi najis bagimu
tiada boleh dimakan.
20Tetapi segala burung yang suci itu
bolehlah kamu makan itu.
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21Maka janganlah kamu makan barang
sesuatu bangkai tetapi bolehlah engkau
berikan kepada orang dagang yang
duduk dalam tempat kediamannya
supaya dimakannya atau bolehlah
engkau jualkan kepada orang asing
karena engkaulah suatu kaum yang
kudus bagi Tuhanmu Allah. Maka
janganlah engkau merebus anak
kambing dalam air susu ibunya.
22Maka tak dapat tiada hendaklah
engkau mempersembahkan dalam
sepuluh satu dari pada segala hasil
benihmu yang keluar dari pada ladangmu
pada sebilang tahun.
23Maka di hadapan hadirat Tuhanmu
Allah juga di tempat yang akan dipilihnya
akan menetapkan nama-Nya di sana
hendaklah kamu makan bagian yang
dalam sepuluh satu itu dari pada
gadummu dan dari pada air anggurmu
dan dari pada minyakmu dan segala
anak sulung dari pada lembumu dan
dari pada kambing dombamu supaya
kamu belajar takut akan Tuhanmu Allah
sediakala.
24Maka jikalau kiranya terlalu jauh
perjalanannya sehingga tiada dapat
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kamu membawa dia sebab terlalu jauh
tempat yang dipilih Tuhanmu Allah akan
menetapkan nama-Nya di sana tatkala
diberkati akan dikau oleh Tuhanmu Allah
itu
25maka hendaklah engkau tukarkan dia
dengan uang lalu bungkuskan uang itu
bawa pergi dalam tanganmu ke tempat
yang dipilih Tuhanmu Allah itu
26maka hendaklah engkau
membelanjakan uang itu atas
barang sesuatu kesukaan hatimu yaitu
lembu atau domba atau air anggur
atau minuman yang keras atau barang
kesukaan hatimu maka hendaklah
engkau makan di sana di hadapan
hadirat Tuhanmu Allah dan hendaklah
engkau bersuka-suka serta dengan
segala isi rumahmu
27adapun orang Lewi yang duduk di
tempat kediamanmu janganlah engkau
meninggalkan dia karena tiada ia berolah
bagian atau pusaka besertamu.
28Maka pada kesudahan tiap-tiap tiga
tahun hendaklah engkau mengeluarkan
dalam sepuluh satu dari pada segala
hasilmu pada tahun itu lalu taruh dalam
tempat kedudukkanmu
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29adapun orang Lewi sebab tiada ia
beroleh bagian atau pusaka besertamu
dan lagi orang dagang dan anak piatu
dan perempuan janda yang duduk dalam
tempat kediamanmu itu akan datang
memakai sampai kenyang supaya
diberkati Tuhanmu Allah akan dikau
dalam segala pekerjaan tanganmu yang
akan kamu kerjakan."

15
1 "Maka pada kesudahan tiap-tiap
tujuh tahun hendaklah kamu

memberi kelepasan.
2Maka demikianlah peri kelepasan
itu bahwa tiap-tiap orang berpiutang
akan melepaskan barang yang telah
ia memberi pinjam kepada sesamanya
manusia janganlah dipintanya dari pada
sesamanya manusia atau dari pada
saudaranya karena kelepasan Allah itu
telah dikabarkan.
3Maka dari pada orang asing boleh
juga kamu pinta tetapi barang sesuatu
hartamu yang ada kepada saudaramu
hendaklah yaitu kamu lepaskan.
4Tetapi tiada akan ada orang miskin di
antaramu (karena kamu akan diberkati
Allah di tanah yang dikaruniakan
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kepadamu oleh Tuhanmu Allah akan
pusaka yang menjadi milikmu)
5 jikalau saja dengan yakin hatimu
kamu dengar akan suara Tuhanmu Allah
sehingga kamu ingat akan melakukan
segala hukum ini yang kupesani
kepadamu pada hari ini.
6Karena Tuhanmu Allah itu akan
memberkati engkau seperti perjanjian-
Nya kepadamu maka engkau akan
memberi pinjam kepada beberapa
bangsa tetapi engkau tiada akan
meminjam maka engkaupun akan
memerintahkan beberapa bangsa
tetapi tiada orang-orang itu akan
memerintahkan dikau.
7Maka jikalau kiranya ada di antaramu
seorang miskin dari pada segala
saudaramu dalam barang sesuatu
tempat kediamanmu di tanah yang
dikaruniakan kepadamu oleh Tuhanmu
Allah janganlah engkau mengeraskan
hatimu atau menggenggamkan
tanganmu bagi saudaramu yang miskin
itu
8melainkan hendaklah engkau
membuka tanganmu kepadanya dan
tak dapat tiada engkau memberi
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pinjam akan dia supaya mencukupkan
kekurangannya.
9 Ingat baik-baik jangan engkau berpikir
jahat di dalam hatimu serta berkata
telah hampirlah tahun yang ketujuh
yaitu tahun kelepasan hingga matamu
jahat akan saudaramu yang miskin itu
dan satupun tiada egkau beri kepadanya
maka iapun berserulah akan halmu
kepada Allah dan yaitu menjadi dosa
kepadamu.
10Maka tak dapat tiada engkau akan
memberi kepadanya dan jangan hatimu
susah tatkala engkau beri kepadanya itu
karena sebab perkara ini juga diberkati
Tuhanmu Allah akan dikau kelak dalam
segala pekerjaanmu dan dalam segala
perbuatan tanganmu.
11Karena orang miskin itu tiada pernah
akan hilang dari tanah itu sebab itu
aku berpesan kepadamu demikian tak
dapat tiada hendaklah engkau membuka
tanganmu kepada saudaramu yaitu
kepada orang yang berkekurangan dan
kepada orang miskin yang ada padamu
di tanahmu itu."
12 "Maka jikalau saudaramu orang
Ibrani yang laki-laki atau perempuan
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telah dijual kepadamu serta menjadi
hambamu enam tahun lamanya maka
pada tahun yang ketujuh hendaklah
engkau melepaskan dia pergi dengan
merdekanya.
13Maka apabila engkau melepaskan
dia pergi dengan merdekanya itu
janganlah engkau melepaskan dia
dengan hampanya saja
14maka hendaklah ia kamu lengkapkan
dengan kemurahanmu dari pada
kambing dombamu dan dari pada
pengirikan gandummu dan dari pada
pengirikan anggurmu seperti engkau
telah diberkati oleh Tuhanmu Allah
demikianlah kelak engkau akan memberi
kepadanya.
15Maka hendaklah engkau ingat akan
hal dirimu dahulu menjadi hamba di
tanah Mesir lalu ditebus oleh Tuhanmu
Allah maka sebab itu aku pesankan
perkara ini kepadamu pada hari ini.
16Maka akan jadi kelak jikalau orang
itu berkata kepadamu: Saya tiada
mau lepas dari pada tuan, yaitu sebab
dikasihinya akan dikau dan akan orang
isi rumahmu sebab selamatlah ia
besertamu
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17niscaya engkau akan mengambil
penggirik lalu menindik terus telinganya
kepada pintu maka ia akan menjadi
hambamu kekal. Maka akan hambamu
yang perempuanpun hendaklah engkau
berbuat begitu juga.
18Maka janganlah menjadi sukar pada
sangkamu tatkala engkau melepaskan
dia pergi dengan merdekanya karena
ia telah bekerja kepadamu enam tahu
lamannya yaitu dua kali ganda dari
pada upah orang upahan maka engkau
akan diberkati kelak oleh Tuhanmu Allah
dalam segala pekerjaanmu."
19 "Maka segala anak sulung jantan
yang diperanakkan dari pada segala
lembumu dan segala kambing dombamu
hendaklah engkau menguduskan dia
bagi Tuhanmu Allah janganlah engkau
memakai segala anak lembu yang sulung
dalam barang pekerjaanmu dan jangan
menggunting anak dombamu yang
sulung.
20Maka hendaklah engkau memakan
dia di hadapan hadirat Tuhanmu Allah
pada sebilang tahun di tempat yang
dipilih kelak oleh Allah yaitu baik engkau
baik orang isi rumahmu.
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21Maka jikalau ada padanya sesuatu
cacat seperti timpang atau buta atau
barang sesuatu cacat yang jahat
janganlah engkau mempersembahkan
dia kepada Tuhanmu Allah.
22Maka hendaklah engkau memakan
dia di dalam tempat kediamanmu baik
orang najis baik orang suci boleh makan
dia sama juga seperti kijang atau rusa.
23Hanya janganlah engkau memakan
darahnya maka hendaklah engkau
menumpahkan dia ke bumi seperti air."

16
1 "Maka hendaklah engkau
ingat akan bulan Abib serta

memeliharakan Paskah bagi Tuhanmu
Allah karena dalam bulan Abib itu juga
engkau telah dibawa Tuhanmu Allah
keluar dari Mesir pada malam hari.
2Maka hendaklah engkau menyembelih
Paskah itu kepada Tuhanmu Allah dari
pada kambing domba dan dari pada
lembu di tempat yang akan dipilih Allah
hendak mendudukkan namanya di situ.
3Maka janganlah kamu memakan roti
yang beragi bersama-sama dengan dia
maka tujuh hari lamanya hendaklah
engkau makan roti yang tiada beragi
sertanya yaitu roti kesusahan karena



Ulangan 16.4–7 94

engkau telah keluar dari tanah Mesir
dengan gopoh-gopoh supaya engkau
ingat akan hari engkau telah keluar dari
tanah Mesir itu seumur hidupmu.
4Maka jangan kelihatan padamu
barang ragi dalam segala jajahanmu
tujuh hari lamanya dan dari pada daging
segala binatang yang kamu sembelih
pada petang hari yang pertama itu
jangan tinggal sesuatu sepanjang malam
sampai pagi hari.
5Maka tiada boleh kamu menyembelih
Paskah itu dalam sesuatu tempat
kediamanmu yang dikaruniakan
kepadamu oleh Tuhanmu Allah itu
6melainkan di tempat yang akan dipilih
Tuhanmu Allah akan mendudukkan
nama-Nya di sana maka di sana
hendaklah kamu menyembelih Paskah
itu pada petang hari waktu matahari
masuk pada musim engkau telah keluar
dari Mesir itu.
7Maka hendaklah engkau panggang
akan dia lalu makan di tempat yang
dipilih Tuhanmu Allah maka pada esok
hari hendaklah engkau balik pulang ke
kemahmu.
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8Maka enam hari lamanya hendaklah
engkau memakan roti yang tiada beragi
dan pada hari yang ketujuh akan
ada suatu perhimpunan yang besar
bagi Tuhanmu Allah janganlah engkau
berbuat sesuatu pekerjaan.
9Maka hendaklah engkau hitung bagi
dirimu tujuh jemaat yaitu dari pada
waktu engkau mula-mula menyabit
gandum yang lagi berdiri hendak engkau
mulai menghitung tujuh jemaat itu.
10Maka hendaklah engkau memegang
hari raya jemaat itu bagi Tuhanmu Allah
dengan kemurahan tanganmu yaitu
persembahan dengan rido hatimu yang
akan kamu persembahkan sekadar
diberkati Tuhanmu Allah akan dikau
11maka hendaklah engkau bersuka-
suka di hadapan hadirat Tuhanmu Allah
baik engkau baik anakmu laki-laki dan
perempuan dan hambamu laki-laki
dan perempuan dan orang Lewi yang
duduk di tempat kediamanmu dan
orang dagang dan anak piatu dan
perempuan janda yang ada di antaramu
di tempat yang akan dipilih Tuhanmu
Allah mendudukkan namanya di sana.
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12Maka hendaklah engkau ingat akan
hal dirimu seorang hamba di Mesir maka
hendaklah engkau ingat serta melakukan
segala hukum ini.
13Maka hendaklah engkau
memeliharakan hari raya pondok
tujuh hari lamanya yaitu setelah sudah
engkau mengumpulkan segala hasil
halaman pengirikan gandum dan
pengirikan anggur
14maka hendaklah engkau bersuka-
suka pada hari rayamu itu baik engkau
baik anakmu laki-laki dan perempuan
dan hambamu laki-laki dan perempuan
dan orang Lewi dan orang dagang dan
anak piatu dan perempuan janda yang
ada di dalam tempat kediamanmu.
15Maka tujuh hari lamanya hendaklah
kamu memegang hari raya itu bagi
Tuhanmu Allah di tempat yang akan
dipilih Allah karena Tuhanmu Allah itu
akan memberkati engkau dalam segala
hasilmu dan dalam segala pekerjaan
tanganmu maka hendaklah engkau
semata-mata bersuka hati.
16Maka tiga kali dalam setahun
hendaklah segala orang laki-lakimu
berhadir pada hadirat Tuhanmu Allah
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di tempat yang akan dipilih-Nya yaitu
pada hari raya roti yang tiada beragi
dan pada hari raya jemaat dan pada
hari raya pondok dan janganlah berhadir
menghadap Allah dengan hampa
tangannya
17hendaklah masing-masingnya
mempersembahkan dengan sekadarnya
seperti berkat Tuhanmu Allah yang telah
dikaruniakan-Nya kepadamu."
18 "Maka hendaklah engkau
menentukan beberapa orang hakim
dan pegawai dalam segala tempat
kedudukkanmu yang dikaruniakan
kepadamu oleh Tuhanmu Allah menurut
segala sukumu maka iapun akan
menghukumkan kaum itu dengan hukum
yang adil.
19Maka janganlah engkau membalikkan
hukum dan janganlah engkau
memandang muka orang dan jangan
pula engkau menerima sesuatu
pemberian karena pemberian itu
membutakan mata orang yang berbudi
dan membalikkan perkataan orang yang
benar.
20Adapun perkara yang semata-mata
adil itulah yang hendak engkau turut
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supaya engkau hidup serta mempusakai
tanah yang dikaruniakan kepadamu oleh
Tuhanmu Allah itu."
21 "Maka janganlah engkau menanam
bagi dirimu suatu asirah dari pada
sesuatu jenis pohon kayu di sisi tempat
kurban Tuhanmu Allah yang akan kamu
bangunkan itu.
22Dan janganlah engkau mendirikan
suatu tiang bagi dirimu yaitu dibenci
Tuhanmu Allah.

17
1Maka janganlah engkau
mempersembahkan kepada

Tuhanmu Allah suatu lembu atau domba
yang bercacat atau berpenyakit karena
ia itu kebencian Tuhanmu Allah itu."
2 "Maka jikalau kiranya di antaramu
dalam salah satu tempat kediamanmu
yang dikaruniakan kepadamu oleh
Tuhanmu Allah didapati barang
seorang laki-laki atau perempuan yang
berbuat jahat pada pemandanganmu
Tuhanmu Allah pada hal mengubahkan
perjanjian-Nya
3 sehingga ia pergi berbuat ibadat
kepada dewa-dewa orang serta
menyembah akan dia atau kepada
matahari atau bulan atau salah satu dari
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pada segala tentara di langit yang bukan
kupesan demikian
4maka jikalau perkara itu diberitahu
kepadamu serta kedengaran kepadamu
tak dapat tiada engkau menyelidik
baik-baik adapun jikalau benar dan
nyata perkara itu bahwa sungguhlah
perkara itu telah jadi di antara Israel
5niscaya orang laki-laki atau
perempuan yang telah berbuat perkara
yang jahat itu akan kamu bawa keluar
sampai ke pintu gerbangmu yaitu
baik laki-laki baik perempuan maka
hendaklah engkau rajam akan dia
dengan batu sampai mati.
6Maka atas kesaksian dua tiga orang
saksi hendaklah dibunuh akan orang
yang patut mati itu tetapi akan kesaksian
seorang saksi saja janganlah ia dibunuh.
7Maka hendaklah tangan orang saksi
itu mula-mula dinaikkan atasnya akan
membunuh dia kemudian segala tangan
kaum itu maka demikianlah kejahatan
itu dapat dijauhkan dari antaramu."
8 "Maka jikalau terbit suatu bicara yang
terlalu sukar bagimu dari hal berbunuh-
bunuhan atau berhutang-hutangan atau
berluka-lukaan yaitu perkara-perkara
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yang diperintahkan di pintu gerbangmu
maka hendaklah engkau bangun pergi
ke tempat yang akan dipilih Tuhanmu
Allah
9maka hendaklah engkau menghadap
imam-imam orang Lewi dan hakim yang
ada pada masa itu maka hendaklah
engkau bertanya maka ia pun akan
menyatakan keputusan hakim itu
10maka hendaklah kamu menurut
seperti hukum yang diputuskannya yang
akan dinyatakannya kepadamu pada
tempat yang dipilih Allah dan hendaklah
kamu ingat akan melakukan segala yang
diajarkan-Nya kepadamu
11maka seperti bunyi hukum yang
diajarkan-Nya kepadamu dan seperti
hukuman yang dinyatakan-Nya
kepadamu demikianlah yang hendak
kamu perbuat janganlah engkau
menyimpang dari pada hukum yang
dinyatakan kepadamu baik ke sebelah
kanan atau ke kiri.
12Adapun orang yang membesarkan
dirinya pada hal tiada didengarnya akan
imam yang berdiri di situ membuat
pekerjaan di hadapan hadirat Tuhanmu
Allah atau akan hakim itu maka



Ulangan 17.13–16 101

orang itu akan dibunuh hukumnya
maka hendaklah engkau menjauhkan
kejahatan itu dari pada Israel.
13Maka tak dapat tiada segala orang
kaum itu akan mendegar serta takut dan
tiada lagi ia membesarkan dirinya."
14 "Maka apabila engkau telah masuk ke
tanah yang dikaruniakan kepadamu oleh
Tuhanmu Allah sehingga engkau telah
memiliki dia lalu duduk dalamnya serta
katamu akan hendak menaikkan seorang
raja atasmu seperti segala bangsa yang
duduk keliling
15maka tak dapat tiada engkau
akan merajakan orang yang dipilih
Tuhanmu Allah maka seorang dari pada
segala saudaramu ialah yang hendak
kamu rajakan maka janganlah engkau
merajakan seorang bangsa asing yang
bukan saudaramu.
16Hanya janganlah ia
memperbanyakkan segala kudanya dan
janganlah disuruhnya kaum ini kembali
ke Mesir supaya memperbanyakkan
kudanya karena firman Allah kepadamu
janganlah kamu kembali lagi pada jalan
ini.
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17Dan janganlah ia memperbanyakkan
bagi dirinya beberapa istri supaya jangan
hatinya dibalikkan dan janganlah ia
memperbanyakkan emas perak bagi
dirinya terlalu sangat.
18Maka akan jadi kelak tatkala ia duduk
di atas takhta kerajaannya hendaklah ia
menyuratkan bagi dirinya surat hukum
ini dalam suatu kitab menurut seperti
kitab yang ada pada imam-imam orang
Lewi itu
19maka hendaklah surat itu senantiasa
padanya dan hendaklah dibacanya
akan dia seumur hidupnya supaya
ia belajar takut akan Tuhannya Allah
hendak memegang segala perkataan
hukum-hukum dan undang-undang ini
sehingga dilakukannya akan dia
20 supaya jangan hatinya besar atas
segala saudaranya dan janganlah ia
menyimpang dari pada hukum itu ke
kanan atau ke kiri supaya ia melanjutkan
umurnya dalam kerajaan itu baik ia baik
anak-anaknya di antara orang Israel."

18
1 "Maka segala imam orang
Lewi yaitu segenap suku Lewi

tiada akan beroleh bagian atau pusaka
serta dengan Israel maka hendaklah ia
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memakan segala persembahan yang
dinyalakan bagi Allah dan pusakanya itu.
2Maka tiada ia akan beroleh pusaka
antara segala saudaranya maka Allah
juga menjadi pusakanya seperti
firman-Nya kepadanya.
3Maka inilah hak imam-imam dari pada
pihak kaum ini yaitu dari pada orang
yang mempersembahkan kurban baik
lembu baik domba yaitu hendaklah
diberikannya kepada imam itu bahunya
dan kedua pipinya dan perut besarnya.
4Dan segala buah bungaran dari pada
gandummu dan dari pada air anggurmu
dan dari pada minyakmu dan bulu
dombamu yang mula-mula digunting
hendaklah engkau berikan kepadanya.
5Karena Tuhanmu Allah telah memilih
dia dari antara segala sukumu supaya ia
berdiri membuat pekerjaannya dengan
nama Allah baik ia baik anak-anaknya
sampai selama-lamanya.
6Maka jikalau seorang Lewi telah datang
dari salah satu tempat kedudukkanmu
di antara segenap Israel di tempat ia
menumpang itu maka dengan sesuka
hatinya ia telah datang ke tempat yang
dipilih Allah itu
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7niscaya ia akan berbuat pekerjaan
dengan nama Tuhannya Allah seperti
segala saudaranya orang Lewi yang
berdiri di sana di hadapan hadirat Allah.
8Maka hendaklah ia beroleh sama
bagian makanan lain dari pada bagiannya
dari pada barang yang dijual dari pada
harta bapanya."
9 "Maka apabila engkau telah masuk
ke tanah yang dikaruniakan kepadamu
oleh Tuhamu Allah janganlah engkau
belajar berbuat yang kebencian seperti
perbuatan segala bangsa itu.
10Maka jangan didapati di antaramu
barang seorang yang memasukkan
anaknya laki-laki atau perempuan ke
dalam api atau orang yang memakai
nujum atau yang menilik
11atau orang sihir atau orang hobatan
atau pawang atau yang menuntut hantu
syetan atau orang yang memakai hikmat
atau yang bertanyakan orang mati.
12Karena barangsiapa yang berbuat
perkara yang demikian yaitulah
kebencian Allah adapun sebab perkara
yang kebencian ini segala orang itu
dihalaukan dari hadapanmu oleh
Tuhanmu Allah.
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13Maka hendaklah engkau menjadi
tulus kepada Tuhanmu Allah.
14Karena segala bangsa yang akan
kamu miliki itu semuanya mendengar
akan orang yang menilik dan yang
memakai nujum tetapi akan engkau ini
tiada diberi oleh Tuhanmu Allah engkau
berbuat demikian.
15Maka Tuhanmu Allah akan
menerbitkan bagimu seorang nabi
dari antaramu dari pada segala
saudaramu yang seperti aku ini
maka kepadanyalah hendaklah kamu
mendengar
16menurut seperti segala perkara yang
telah engkau pinta kepada Tuhanmu
Allah di Horeb pada hari perhimpunan itu
maka katamu: Janganlah kiranya kami
mendengar pula suara Tuhan kami Allah
dan jangan kami melihat api yang besar
ini lagi supaya jangan kami mati.
17Lalu firman Allah kepadaku: Benarlah
perkataan yang dikatakannya itu.
18Maka Aku akan menerbitkan bagi
orang-orang itu seorang nabi dari
antara segala saudaranya yang seperti
engkau dan Aku akan membubuh segala
perkataan-Ku dalam mulutnya dan iapun
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akan mengatakan kepadanya segala
yang hendak Kupesan kepadanya.
19Maka akan jadi kelak barangsiapa
yang tiada mau mendengar akan segala
firman-Ku yang akan dikatakannya
dengan nama-Ku itu niscaya Aku akan
menuntut dari padanya.
20Tetapi seseorang nabi yang berani
mengatakan dengan nama-Ku sesuatu
firman yang bukan Aku suruh katakan
atau yang berkata-kata dengan nama
dewa-dewa orang maka nabi itu niscaya
akan dibunuh hukumnya.
21Maka jikalau engkau berkata di
dalam hatimu bagaimanakah kita dapat
mengetahui akan perkataan yang bukan
dengan firman Allah.
22Bahwa apabila seorang nabi berkata-
kata dengan nama Allah jikalau perkara
itu tiada berlaku dan tiada jadi niscaya ia
itulah perkara yang bukan dengan firman
Allah maka nabi itu telah mengatakan
perkara itu dengan beraninya janganlah
engkau takut akan dia."

19
1 "Maka apabila Tuhanmu Allah
telah membinasakan segala

bangsa yang empunya tanah yang
dikaruniakan kepadamu oleh Tuhanmu
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Allah itu sehingga engkau menggantikan
dia lalu duduk dalam negrinya dan dalam
rumahnya
2hendaklah kamu mengasingkan bagi
dirimu tiga buah negri di tengah-tengah
tanahmu yang dikaruniakan kepadamu
oleh Tuhanmu Allah akan milikmu.
3Maka hendaklah engkau menyediakan
jalan bagimu serta membagikan segala
jajahan tanahmu yang dikaruniakan
Tuhanmu Allah akan pusakamu itu
mejadi tiga bagian supaya tiap-tiap
orang pembunuh dapat lari ke sana.
4Maka inilah hal orang pembunuh
yang boleh lari ke sana lalu hidup yaitu
barangsiapa yang telah membunuh
sesamanya manusia bukan dengan
sengaja sedang tiada dibencinya akan
dia terdahulu
5 seperti jikalau seorang pergi ke
hutan rimba serta dengan sesamanya
manusia itu hendak menebang kayu
lalu tangannya menetak dengan kapak
hendak menebang pohon kayu maka
mata kapak itu tercabut dari pada
hulunya lalu terkena kepada kawannya
sehingga matilah ia maka hedaklah ia
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lari kepada salah satu dari pada segala
negri itu lalu hidup
6 supaya jangan orang yang menuntut
bela itu mengejar pembunuh itu selagi
hatinya panas lalu dapat akan dia sebab
terlalu jauh jalannya dan dibunuhnya
akan dia sedang orang itu tiada patut
dibunuh pada hal tiada dibencinya akan
dia terdahulu.
7Sebab itu aku berpesan kepadamu
demikian hendaklah engkau
mengasingkan bagi dirimu tiga
buah negri.
8Maka jikalau sempadanmu itu
diluaskan oleh Tuhanmu Allah seperti
yang dijanjikan-Nya kepada nenek
moyangmu dengan bersumpah itu
sehingga dikaruniakan-Nya kepadamu
segenap tanah yang telah dijanjikan-Nya
kepada nenek moyangmu.
9Maka jikalau engkau memeliharakan
segala firman ini yang kupesan
kepadamu pada hari ini serta melakukan
dia sehingga engkau mengasihi
Tuhanmu Allah dan senantiasa menurut
segala jalan-Nya barulah engkau akan
menambahi bagi dirimu tiga buah negri
lagi lain dari pada ketiga buah ini
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10 supaya jangan darah orang yang
tiada bersalah itu tertumpah di tengah-
tengah tanahmu yang dikaruniakan
kepadamu oleh Tuhanmu Allah akan
pusakamu itu sehingga darah itu
tertanggung atasmu.
11Tetapi jikalau barang seorang telah
membenci sesamanya manusia serta
dengannya akan dia diterkamnya serta
dipalunya sampai mati maka iapun lari
kepada salah satu dari pada segala negri
itu
12maka hendaklah segala ketua-ketua
negrinya menyuruhkan orang mengambil
dia dari sana serta menyerahkan dia ke
tangan orang yang menuntut bela itu
supaya dibunuh.
13Maka janganlah hatimu sayang
akan dia melainkan hendaklah engkau
menghapuskan darah yang tiada
bersalah itu dari antara Israel supaya
engkau selamat."
14 "Maka janganlah engkau
memindahkan tanda sempadan
sesamamu manusia yang telah
ditempatkannya dari zaman dahulu
di dalam pusaka yang akan kamu
mempusakai di tanah yang dikaruniakan
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kepadamu oleh Tuhanmu Allah akan
milikku."
15 "Maka tiada boleh seorang saksi
saja berbangkit melawan seseorang
sebab barang kejahatannya atau barang
dosa dalam sesuatu salah yang telah
diperbuatnya melainkan atas kesaksian
dua orang atau atas kesaksian tiga
orang barulah sesuatu perkara akan
ditentukan.
16Maka jikalau seorang saksi yang
tiada benar telah berbangkit atas barang
seorang hendak bersaksi atasnya dari
hal kesalahannya
17maka hendaklah kedua orang yang
berselisih itu berdiri di hadapan hadirat
Allah dan di hadapan segala imam dan
segala hakim yang ada pada masa itu
18maka hendaklah segala hakim itu
menyelidik baik-baik adapun jikalau
saksi itu seorang saksi dusta yang
telah bersaksi atas saudaranya dengan
dustanya
19maka hendaklah kamu berbuat akan
dia barang yang hendak diperbuatnya
akan saudaranya itu maka demikianlah
kelak engkau akan menjauhkan yang
jahat itu dari antaramu.
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20Maka segala orang yang lain lagi
akan mendengar hal itu lalu takut dan
tiada lagi ia akan melakukan kejahatan
yang demikian di antaramu.
21Maka janganlah hatimu sayang akan
dia bahwa nyawa akan ganti nyawa dan
mata akan ganti mata dan gigi akan
ganti gigi dan tangan akan ganti tangan
dan kaki akan ganti kaki."

20
1 "Maka apabila engkau keluar
hendak berperang dengan segala

musuhmu serta kamu lihat beberapa
kuda dan kenaikkan yaitu suatu kaum
yang terlebih banyak dari padamu
janganlah engkau takut akan dia karena
Tuhanmu Allah juga ada menyertai
engkau yang telah membawa engkau
keluar dari tanah Mesir.
2Maka akan jadi kelak apabila kamu
hampir akan berperang hendaklah
imam itu menghampiri kaum itu serta
berkata-kata kepadanya demikian:
3Dengarlah olehmu, hai Israel, bahwa
pada hari ini kamu hampir akan
berperang dengan segala musuhmu
janganlah tawar hatimu jangan kamu
takut atau gentar dan jangan kamu
terkejut akan dia
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4karena Tuhanmu Allah ialah yang
menyertai kamu hendak berperang
akan membantu kamu melawan segala
musuhmu supaya menyelamatkan
kamu.
5Maka hendaklah segala pegawai
itu berkata-kata kepada kaum itu
demikian orang manakah dia yang telah
membangunkan rumah baru yang belum
dijejakinya biarlah ia kembali pulang ke
rumahnya supaya jangan ia mati dalam
perang dan orang lain menjejaki dia.
6Dan orang manakah yang telah
menanam poko anggur dan belum
merasa buahnya biarlah ia kembali
pulang ke rumahnya supaya jangan
ia mati dalam perang dan orang lain
merasa buahnya.
7Dan orang manakah yang bertunangan
dengan seorang perempuan dan belum
diambilnya akan dia biarlah ia kembali
pulang ke rumahnya supaya jangan
ia mati dalam perang dan orang lain
mengambil dia.
8Dan lagi hendaklah segala pegawai itu
berkata pula kepada kaum itu demikian:
Orang manakah yang penakut dan yang
tawar hatinya biarlah ia kembali pulang
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kemahnya supaya jangan hati segala
saudaranyapun tawar seperti hati orang
itu.
9Maka akan jadi kelak setelah sudah
segala pegawai itu berkata-kata kepada
kaum itu hendaklah ditentukannya
beberapa panglima tentara akan
mengepalakan kaum itu.
10Maka apabila engkau menghampiri
sebuah negri hendak menyerang akan
dia hendaklah kamu menyeru akan dia
membawa aman.
11Maka akan jadi kelak jikalau ia
memberi jawab meminta aman serta
membuka pintu gerbangnya kepadamu
maka akan jadi kelak segala orang
yang didapati dalamnya itu akan takluk
kepadamu serta memperhambakan
dirinya kepadamu.
12Maka jikalau tiada ia mau berdamai
dengan dikau melainkan hendak
berperang juga maka hendaklah engkau
menyerang akan dia
13maka apabila negri itu diserahkan
Tuhanmu Allah ke tanganmu hendaklah
engkau membunuh segala orang
laki-lakinya dengan mata pedang
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14 tetapi segala orang perempuan dan
segala anak buahnya dan binatangnya
dan segala yang ada di dalam negri itu
yaitu segala rampasannya hendaklah
engkau ambil bagi dirimu dan engkau
akan memakan segala rampasan
musuhmu yang diserahkan kepadamu
oleh Tuhanmu Allah.
15Maka demikianlah yang hendak kamu
perbuat akan segala negri yang terlalu
jauh dari padamu dan yang bukan dari
pada segala negri bangsa-bangsa lain.
16Tetapi segala negri bangsa-bangsa
ini yang dikaruniakan kepadamu akan
menjadi pusaka oleh Tuhanmu Allah itu
janganlah engkau menghidupi barang
sesuatu yang bernyawa
17melainkan hendaklah kamu
membinasakan dia habis-habis yaitu
orang Het dan orang Amori dan orang
Kanaan dan orang Feris dan orang
Hewi dan orang Yebus, seperti firman
Tuhanmu Allah itu kepadamu,
18 supaya jangan diajarkannya kamu
berbuat seperti segala perbuatannya
yang kebencian yang telah diperbuatnya
akan segala dewa-dewanya sehingga
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kamupun berdosa kepada Tuhanmu
Allah.
19Maka apabila kamu mengepung
sebuah negri beberapa hari lamanya
dalam hal kamu berperang hendak
mengambil dia janganlah kamu
merusakkan segala pohon kayu serta
menebang dia dengan kapak karena
dapat juga kamu makan dari padanya
maka janganlah engkau menebang
dia karena poko yang di ladang itu
manusiakah sehingga yaitu kamu
kepung.
20Melainkan segala pohon kayu yang
kamu mengetahui bukan pohon yang
dapat dimakan buahnya itulah saja yang
boleh kamu binasakan dan kamu tebang
maka hendaklah engkau membuat kubu
tentang negri yang berperang dengan
dikau sehingga yaitu Allah."

21
1 "Maka jikalau didapati seseorang
terbunuh di tanah yang

dikaruniakan kepadamu oleh Tuhanmu
Allah akan milikku yaitu mayatnya
terhantar di padang dengan tiada
berketahuan siapakah yang membunuh
dia
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2maka hendaklah segala ketua-
ketuamu dan segala hakimmu keluar
ke sana lalu mengukur berapa jauhnya
sampai segala negeri yang keliling
tempat orang yang terbunuh itu
3maka akan jadi kelak bahwa negeri
yang terdekat dengan tempat orang
yang terbunuh itu maka segala ketua
negeri itu akan mengambil seekor lembu
muda betina dari pada kawannya yang
belum dipakai pada pekerjaan dan yang
belum dikatakan kuk padanya
4maka hendaklah segala ketua negeri
itu membawa lembu muda itu turun ke
lembah tempat ada air mengalir dan
tanahnya belum dibajak atau ditaburi
maka hedaklah dipatahkannya batang
leher lembu muda itu di sana dalam
lembah
5dan segala imam anak-anak Lewi
itu akan datang hampir karena ialah
yang dipilih oleh Tuhanmu Allah supaya
membuat pekerjaan serta memberkati
orang dengan nama Allah maka
hendaklah segala perselisihan dan
segala perkelahian itu diselesaikan atas
perkataannya
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6dan segala ketua-ketua negeri yang
terdekat dengan tempat orang yang
terbunuh itu hendaklah membasuh
tangannya di atas lembu muda yang
dipatahkan batang lehernya dalam
lembah itu
7maka hendaklah orang-orang itu
menjawab serta berkata: Bukannya
tangan kami yang menumpahkan darah
ini dan tiada pula mata kami melihatnya.
8Ya Allah ampunilah kiranya kaum
Israel yang telah engkau tebusi dan
janganlah darah orang yang tiada
bersalah itu dibiarkan di tengah-tengah
kaum Israel ini. Maka darah itu akan
diampuni kepadanya.
9Maka demikianlah kelak engkau akan
menghapuskan darah orang yang tiada
bersalah itu dari tengah-tengahmu
jikalau kamu berbuat barang yang benar
pada pemandangan Allah."
10 "Maka apabila engkau keluar hendak
berperang dengan segala musuhmu lalu
diserahkan oleh Tuhanmu Allah akan
dia ke tanganmu sehingga sekaliannya
kamu bawa pergi menjadi tawanan
11maka di antara segala orang
tawanan itu jika engkau lihat seorang
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perempuan yang elok parasnya sehingga
engkau berkehendak akan dia hendak
mengambil dia akan istrimu
12maka hendaklah engkau membawa
dia masuk ke rumahmu maka hendaklah
dicukurnya kepalanya dan dikeraknya
kukunya
13dan hendaklah ditinggalkannya
pakaian hal tawanannya serta duduk
di dalam rumahmu meratapkan ibu
bapanya sebulan tutup kemudian
dari pada itu bolehlah engkau masuk
kepadanya dan beristrikan dia maka
iapun akan menjadi istrimu.
14Maka akan jadi kelak jikalau tiada
engkau berkenan akan dia tak dapat
tiada engkau melepaskan dia pergi
barang kemana dikehendakinya tetapi
janganlah engkau sekali-kali menjualkan
dia karena uang dan jangan engkau
melakukan dia seperti hamba sebab
engkau telah merendahkan dia."
15 "Maka jikalau pada seorang laki-laki
ada dua orang istrinya seorangnya
dikasihinya dan seorangnya dibenci
maka keduanya itu telah beranak bagi
laki-laki itu baik yang dikasihi baik yang
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dibenci itu dan jikalau anak laki-laki yang
sulung itu dari pada istri yang dibenci
16maka akan jadi kelak apabila laki-laki
itu hendak memberi segala anaknya
mempusakai barang yang ada padanya
maka janganlah anak dari pada istri
yang dikasihinya itu dijadikannya anak
sulung di hadapan anak dari pada istri
yang dibenci yang sebenarnya anak
sulung itu
17melainkan hendaklah diakuinya anak
sulung itu yaitu anak dari pada bini
yang dibenci serta diberinya akan dia
bagian yang dua kali ganda dari pada
segala yang ada padanya karena ialah
permulaan kuasanya maka ialah yang
empunya hak kesulungan itu."
18 "Maka jikalau pada barang seorang
ada seorang anak laki-laki yang degil
dan durhaka yang tiada mau mendengar
kata bapanya atau kata ibunya maka
sungguhpun disiksanya akan dia tiada
juga ia mau mendengar
19maka hendaknya ditangkap oleh ibu
bapanya akan dia dibawanya keluar
menghadap ketua-ketua negerinya ke
pintu gerbang tempatnya itu
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20maka hendaklah ibu bapanya berkata
kepada ketua-ketua negerinya: Bahwa
inilah anak kami yang degil dan durhaka
yang tiada mau mendengar kata kami
maka ialah orang gelojoh dan peminum.
21Maka hendaklah segala orang isi
negerinya merajam akan dia dengan
batu sampai mati demikianlah kelak
engkau akan menjauhkan kejahatan itu
dari antaramu maka segala bani Israel
akan mendengar hal itu serta takut."
22 "Maka jikalau barang seorang
telah berbuat dosa yang patut dia
dihukum bunuh sehingga ia dibunuh lalu
digantungkan pada kayu
23maka tiada boleh mayatnya
ditinggalkan sepanjang malam pada
kayu itu melainkan hendaklah kamu
menguburkan dia pada hari itu juga
karena orang yang digantung ialah
laknat Allah supaya jangan engkau
menajiskan tanahmu yang dikaruniakan
kepadamu oleh Tuhanmu Allah akan
pusakamu itu."

22
1 "Maka apabila engkau melihat
lembu saudaramu atau dombanya

yang telah sesat janganlah engkau
melidungkan dirimu dari padanya tak
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dapat tiada engkau akan memulangkan
dia kepada saudaramu.
2Maka jikalau saudaramu itu tiada
dekat kepadamu atau jikalau engkau
tiada mengenal akan dia maka hendaklah
engkau membawa binatang itu pulang
ke rumahmu biar tinggal sertamu
sehingga saudaramu mencari akan dia
maka hendaklah engkau memulangkan
kepadanya.
3Maka hendaklah engkau berbuat
demikian juga akan keledainya dan
demikian juga akan pakaiannya dan
demikian juga akan segala harta
saudaramu yang telah hilang dan yang
telah engkau dapati tiada boleh engkau
melindungkan dirimu.
4Maka apabila engkau melihat
keledai saudaramu atau lembunya
telah rebah di jalan janganlah engkau
melindungkan dirimu dari padanya
tak dapat tiada engkau membantu
saudaramu membangunkan dia."
5 "Maka janganlah seorang perempuan
memakai pakaian laki-laki demikian
pula jangan laki-laki memakai pakaian
perempuan karena barangsiapa yang
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berbuat demikian ialah kebencian
Tuhanmu Allah.
6Maka jikalau engkau terlihat akan
sarang burung di hadapanmu pada jalan
baik di atas poko baik di bumi maka
di dalamnya ada anak burung atau
telur dan ibunya mengeram anaknya
atau telurnya itu janganlah engkau
mengambil ibu itu dengan anaknya
sekali
7 tak dapat tiada engkau melepaskan
ibu itu tetapi anaknya bolehlah engkau
ambil bagi dirimu supaya engkau
selamat dan supaya dipanjangkan
umurmu.
8Maka apabila engkau membangunkan
rumah yang baru hendaklah engkau
memagar sotohmu supaya jangan
engkau tanggungkan hutang darah atas
rumahmu jikalau seorang telah jatuh
dari sana.
9Maka janganlah engkau menabur
benih dua jenis dalam kebun anggurmu
supaya jangan segala buah-buahan
itu dipentingkan baik benih yang
telah engkau taburkan baik hasil poko
anggurmu sekali.
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10Maka janganlah engkau membajak
dengan seekor lembu dan seekor keledai
bersama-sama.
11Maka janganlah engkau memakai
kain campuran yaitu bulu domba
bercampur kapas.
12Maka hendaklah engkau membuat
bagi dirimu rambu-rambu pada keempat
tepi pakaianmu yang menutup tubuhmu
itu."
13 "Maka jikalau barang seorang telah
beristrikan seorang perempuan serta
berdamping dengan dia lalu dibencinya
akan dia
14dan dikatakannya beberapa perkara
yang jahat akan dia serta membusukkan
namanya katanya: Bahwa aku telah
mengambil perempuan ini setelah aku
berdamping dengan dia maka tiada aku
dapat kepadanya tanda anak dara,
15 setelah itu maka hendaklah ibu bapa
dayang itu mengambil segala tanda yang
menyatakan dayang itu anak dara lalu
membawa kepada ketua-ketua negri itu
ke pintu gerbang
16maka bapa dayang itu hendaklah
berkata kepada ketua-ketua itu: Bahwa
aku telah mempersuamikan anakku
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kepada laki-laki ini lalu dibencinya akan
dia
17maka dikatakannya beberapa
perkara yang jahat akan dia katanya
aku tiada dapat pada anakmu segala
tanda anak dara tetapi inilah tanda
anakku ini anak dara. Maka hendaklah
pakaian itu dibentangkannya di hadapan
ketua-ketua negri itu.
18Maka hendaklah ketua-ketua
negri itu mengambil laki-laki itu lalu
menghukumkan dia
19 serta mengenakan denda seratus
syikal perak dan memberikan dia
kepada bapa dayang itu sebab telah
dibusukkannya nama seorang anak
dara Israel maka perempuan itu kekal
juga menjadi istrinya tiada boleh
dibuangkannya akan dia seumur
hidupnya.
20Tetapi jikalau benar perkara itu yaitu
tiada didapati tanda anak dara kepada
dayang itu
21maka hendaklah dayang itu dibawa
keluar ke pintu rumah bapanya dan
hendaklah segala orang negrinya itu
merajam akan dia dengan batu sampai
mati karena perempuan itu telah
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membuat suatu perkara yang keji dalam
Israel sehingga menjadi sundal dalam
rumah bapanya maka demikianlah kelak
engkau akan menjauhkan kejahatan itu
dari antaramu.
22Maka jikalau seorang laki-laki
didapati bersetubuh dengan istri orang
hendaklah kedua-duanya dihukum
bunuh baik laki-laki yang bersetubuh
dengan perempuan itu baik perempuan
itu demikianlah kelak engkau akan
menjauhkan kejahatan itu dari pada
Israel.
23Maka jikalau ada seorang dayang
yaitu anak dara yang bertunangan
dengan laki-laki maka didapati akan dia
di dalam negri itu oleh seorang laki-laki
lalu bersetubuh dengan dia
24maka hendaklah keduanya kamu
bawa keluar ke pintu negri itu dan
hendaklah kamu merajam keduanya
dengan batu sampai mati adapun
dayang itu sebab tiada ia berteriak
sungguhpun ia di dalam negri dan
laki-laki itu sebab merendahkan istri
sesamanya manusia demikianlah kelak
engkau akan menjauhkan kejahatan itu
dari antaramu.
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25Tetapi jikalau laki-laki itu telah
mendapat dayang yang bertunangan
itu di ladang lalu digagahi oleh laki-laki
itu akan dia dan bersetubuh dengan dia
maka hanya laki-laki yang bersetubuh
dengan dia itu akan dihukum bunuh.
26Tetapi akan dayang itu jangan engkau
pengapakan dia maka pada dayang
itu tiada sesuatu dosa yang patut ia
dihukum bunuh karena seperti orang
yang berbangkit melawan sesamanya
manusia dan membunuh dia demikianlah
hal ini
27karena didapatinya akan dia di
ladang maka berteriak juga dayang yang
bertunangan itu tetapi seorangpun tiada
yang menyelamatkan dia.
28Maka jikalau seorang laki-laki
telah mendapat seorang dayang yaitu
anak dara yang belum bertunangan
ditangkapnya akan dia lalu bersetubuh
dengan dia dan didapati orang akan dia
29maka hendaklah orang laki-laki yang
telah bersetubuh dengan dia itu memberi
kepada bapa dayang itu lima puluh syikal
perak lalu perempuan itu akan menjadi
istrinya sebab direndahkannya akan dia



Ulangan 22.30–23.4 127

tiada boleh dibuangnya akan dia seumur
hidupnya.
30Maka janganlah seorang laki-laki
mengambil istri bapanya dan janganlah
ia membuka selimut bapanya."

23
1 "Maka barangsiapa yang
rusak buah pelirnya atau putus

kemaluannya tiada boleh ia masuk ke
dalam perhimpunan Allah.
2Maka seorang anak harampun tiada
boleh masuk ke dalam perhimpunan
Allah sampai kepada keturunan yang
kesepuluh seorangnyapun tiada boleh
masuk ke dalam perhimpunan Allah.
3Adapun orang Amon atau orang
Moab tiada boleh masuk ke
dalam perhimpunan Allah sampai
kepada keturunan yang kesepuluh
seorangnyapun tiada boleh masuk
ke dalam perhimpunan Allah sampai
selama-lamanya
4yaitu sebab orang-orang itu tiada
menyebut kamu dengan memberi roti
dan air minum pada perjalananmu
tatkala kamu keluar dari Mesir dan sebab
diupahkannya Bileam bin Beor dari Petor
di tanah Aram-Mesopotamia, supaya
dikutukinya akan dikau.
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5Tetapi tiada juga Tuhanmu Allah mau
mendengar akan Bileam melainkan
kutuk itu diubahkan Tuhanmu Allah
menjadi berkat bagimu karena dikasihi
Tuhanmu Allah itu akan dikau.
6Maka janganlah engkau menuntut
sejahteranya atau untungnya seumur
hidupmu sampai selama-lamanya.
7Maka janganlah engkau membenci
orang Edom karena ialah saudaramu
dan janganlah engkau membenci orang
Mesir karena dalam tanahmu juga kamu
dahulu menjadi orang dagang.
8Maka segala cicit yang diperanakkan
bagi orang-orang itu akan masuk ke
dalam perhimpunan Allah."
9 "Maka apabila engkau keluar
dengan tentaramu hendak memerangi
segala musuhmu hendaklah engkau
memeliharakan dirimu dari pada segala
perang yang jahat.
10Maka jikalau di antaramu ada
seseorang yang tiada suci dari sebab
barang yang telah jadi padanya pada
malam hari maka hendaklah ia keluar
dari tempat kemah itu dan janganlah ia
masuk ke dalam tempat kemah itu
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11 tetapi pada petang hari hendaklah ia
memandikan dirinya dengan air setelah
sudah masuk matahari baru boleh ia
masuk ke dalam tempat kemah.
12Maka hedaklah ada padamu suatu
tempat yang di luar tempat kemah itu
maka ke sana kamu boleh pergi keluar
13maka di antara segala senjatamu
hendaklah ada padamu suatu pancing
maka akan jadi kelak apabila engkau
duduk di luar hendaklah engkau
menggali lubang dengan pancing itu lalu
berbalik menutup barang yang telah
keluar dari padamu itu
14karena Tuhanmu Allah berjalan-jalan
di tengah-tengah tempat kemahmu
itu hendak melepaskan dikau serta
menyerahkan segala musuhmu di
hadapanmu sebab itu tempat kemahmu
hendaklah menjadi kudus supaya jangan
dilihatnya di antaramu barang sesuatu
yang najis lalu undur dari padamu."
15 "Adapun seorang hamba yang
telah lari kepadamu dari pada tuannya
janganlah engkau menyerahkan dia
kepada tuannya
16melainkan hendaklah ia tinggal
sertamu yaitu di tengah-tengahmu di
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tempat yang akan dipilihnya dalam
salah satu dari pada segala tempat
kedudukkanmu yang disukainya maka
janganlah engkau menganiayakan dia."
17 "Maka janganlah ada seorang sundal
dari pada segala anak perempuan Israel
dan jangan ada seorang yang berbuat
semboret dari pada segala anak laki-laki
Israel.
18Maka upah seorang sundal atau upah
anjing itu jangan engkau membawa
masuk ke dalam rumah Tuhanmu
Allah sebab barang niatmu karena
kedua-duanya itu kebencian Tuhanmu
Allah."
19 "Maka janganlah engkau meminjam
kepada saudaramu hendak makan
bunganya yaitu bunga uang atau bunga
makanan atau bunga barang sesuatu
yang diberi pinjam supaya memakan
bunganya.
20Maka kepada orang bangsa asing
bolehlah engkau meminjam hendak
makan bunganya tetapi kepada
saudaramu janganlah engkau meminjam
hendak makan bunganya supaya engkau
diberkati oleh Tuhanmu Allah dalam
segala pekerjaan tanganmu di tanah
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yang engkau pergi ke sana hendak
memiliki dia."
21 "Maka apabila engkau telah berniat
kepada Tuhanmu Allah janganlah engkau
lambat membayar dia karena tak dapat
tiada Tuhanmu Allah itu akan menuntut
dia dari padamu maka yaitu kelak akan
menjadi dosa bagimu.
22Tetapi jikalau engkau lalai dari pada
berniat yaitu bukannya dosa bagimu.
23Maka barang yang telah keluar dari
pada mulutmu itu hendaklah kamu
ingat pada melakukan dia seperti
niatmu kepada Tuhanmu Allah yaitu
persembahan dengan rido."
24 "Maka apabila engkau masuk ke
dalam kebun anggur kawanmu bolehlah
engkau makan dari pada buah anggurnya
sekehendak hatimu sampai kenyang
tetapi satupun tiada boleh engkau isikan
ke dalam bekasmu.
25Maka apabila engkau masuk
ladang gandum kawanmu bolehlah
engkau menggentas tangkinya dengan
tanganmu tetapi janganlah engkau
mengenakan sabit kepada gandum
kawanmu itu."
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24
1 "Maka apabila seorang laki-
laki telah mengambil seorang

perempuan lalu beristrikan dia maka
akan jadi kelak jikalau tiada ia berkenan
sebab didapatinya sesuatu kecelaan
padanya maka hendaklah disuratkannya
akan dia surat talak lalu diberikannya
kepada tangannya dan disuruhnya keluar
dari dalam rumahnya.
2Setelah sudah perempuan itu keluar
dari rumahnya maka bolehlah ia pergi
menjadi istri orang lain.
3Maka jikalau suaminya yang kedua
itu membenci dia lalu menyuratkan
pula akan dia surat talak diberikannya
ke tangan perempuan itu serta
disuruhkannya keluar dari rumahnya
atau jikalau mati suaminya yang kedua
yang telah memperistrikan dia
4maka tiada boleh suaminya yang
pertama yang menghalaukan dia itu
mengambil dia kembali akan istrinya
kemudian dari pada ia telah menajiskan
itu karena itulah kebencian pada
hadirat Allah maka janganlah engkau
menanggungkan dosa atas tanah yang
dikaruniakan kepadamu oleh Tuhanmu
Allah akan menjadi pusaka itu.
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5Maka apabila barang seorang laki-laki
baru mengambil istri janganlah ia keluar
serta dengan tentara itu dan barang
pekerjaanpun jangan ditanggungkan
atasnya maka hendaklah ia bebas dalam
rumahnya sendiri setahun lamanya serta
menyukakan hati istrinya yang telah
diperistrikannya itu."
6 "Maka janganlah seorangpun
mengambil kisarnya atau batu kisarnya
yang di atas akan cagaran karena
nyawa orang juga yang diambilnya akan
cagaran.
7Maka jikalau didapati seseorang
yang mencuri barang seseorang
saudaranya yaitu dari pada bani Israel
serta dilakukannya akan dia seperti
hamba atau dijualkannya akan dia
maka hendaklah pencuri itu dihukum
bunuh maka demikianlah kelak engkau
akan menjauhkan kejahatan itu dari
antaramu.
8Maka dalam hal penyakit kusta itu
ingat baik-baik memeliharakan serta
melakukan seperti segala yang akan
diajarkan kepadamu oleh imam-imam
orang Lewi itu maka seperti aku telah
berpesan kepadanya demikianlah yang
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hedak kamu ingat supaya melakukan
dia.
9Maka ingatlah olehmu barang yang
diperbuat kepada Miryam oleh Tuhanmu
Allah di tempat jalan tatkala kamu keluar
dari Mesir.
10Maka apabila engkau memberi
pinjam barang sesuatu kepada
sesamamu manusia jangan engkau
masuk ke dalam rumahnya hendak
mengambil cagarannya.
11Melainkan hendaklah engkau berdiri
di luar dan orang yang meminta pinjam
itu akan membawa cagaran itu keluar
kepadamu.
12Maka jikalau ia seorang miskin
janganlah engkau tidur dengan
memegang cagaran itu
13 tak dapat tiada engkau pulangkan
cagaran itu apabila matahari masuk
supaya ia tidur dengan memakai
pakaiannya serta diberkatinya akan
dikau maka yaitu menjadi kebenaran
bagimu pada hadirat Tuhanmu Allah.
14Maka janganlah engkau
menganiayakan orang upahan yang
miskin papa baik dari pada saudaramu
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atau dari pada orang dagang yang duduk
di tanahmu dalam tempat kediamanmu
15maka pada harinya juga hendaklah
engkau memberi upahnya sebelum
masuk matahari karena ia orang miskin
serta menaruh hati akan upahnya supaya
jangan ia berseru pada Allah akan halmu
sehingga yaitu menjadi dosa padamu.
16Maka janganlah bapa-bapa dihukum
bunuh sebab anak-anaknya dan
jangan anak-anak itu dihukum bunuh
sebab bapanya maka hendaklah
masing-masing dibunuh sebab dosanya
sendiri.
17Maka janganlah engkau membalikkan
hukuman orang dagang atau anak piatu
dan jangan engkau mengambil pakaian
perempuan janda akan cagaran
18melainkan ingatlah olehmu akan
dirimu menjadi hamba di Mesir lalu
engkau ditebusi Tuhanmu Allah dari sana
maka itulah sebabnya aku menyuruh
engkau berbuat demikian.
19Maka apabila engkau telah menuai
hasil tanahmu lalu tertinggal suatu
gemalan di ladangmu janganlah engkau
kembali hendak mengambil dia maka
yaitulah bagian orang dagang dan anak
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piatu dan perempuan janda supaya
engkau diberkati Tuhanmu Allah dalam
segala pekerjaan tanganmu.
20Maka apabila engkau menjolok pohon
zaitunmu janganlah engkau menyelidik
akan carangnya kedua kali biarlah yaitu
akan bagian orang dagang dan anak
piatu dan perempuan janda.
21Maka apabila engkau memetik buah
poko anggurmu janganlah engkau
berulang memetik taringnya yaitu akan
menjadi bagian orang dagang dan anak
piatu dan perempuan janda.
22Maka hendaklah engkau ingat akan
dirimu seorang hamba di tanah Mesir
maka itulah sebabnya aku menyuruh
engkau berbuat demikian."

25
1 "Maka jikalau beberapa orang
ada perselisihan lalu datanglah

ia menghadap hakim dan diputuskan
hukuman itu maka hendaklah yang
benar itu dibenarkan dan yang salah itu
disalahkan
2maka akan jadi kelak jikalau orang
yang salah itu patut dipalu hendaklah
hakim itu menyuruh dia meniarap dan
dipalu akan dia di hadapannya sekadar
kejahatannya itu menurut bilangannya.
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3Maka bolehlah disebutnya empat
puluh kali jangan lebih supaya kalau
lebih sehingga disebutnya lebih dari pada
itu beberapa kali niscaya saudaramu itu
menjadi hamba pada pemandanganmu.
4 Janganlah engkau sempikan mulut
lembu tatkala mengirik biji-bijian."
5 "Maka jikalau orang yang adik
beradik tinggal bersama-sama dan
seorangnya mati dengan tiada beranak
janganlah isteri orang yang mati itu
berlakikan orang keluaran melainkan
hendaklah iparnya berdamping dengan
dia serta mengambil dia akan istrinya
dan melakukan pekerjaan ipar itu
kepadanya.
6Maka akan jadi kelak bahwa anak
sulung yang diperanakkan oleh
perempuan itu akan menggantikan
nama saudaranya yang telah mati itu
supaya namanya jangan dihapuskan dari
antara Israel.
7Maka jikalau laki-laki itu tiada suka
mengambil istri abangnya hendaklah
istri abangnya itu pergi ke pintu gerbang
menghadap ketua-ketua serta berkata:
Bahwa engganlah iparku menimbulkan
bagi iparnya satu nama dalam Israel
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tiada ia mau berbuat pekerjaan ipar
kepadaku.
8Setelah itu hendaklah ketua-ketua
negrinya itu memanggil akan dia serta
berkata-kata dengan dia maka jikalau
tetaplah ia serta berkata: Tiada aku mau
megambil dia
9maka hendaklah istri iparnya itu
menghampiri dia di hadapan ketua-ketua
itu lalu membuka kasut dari pada
kakinya serta meludahi mukanya maka
perempuan itu akan menjawab katanya:
Demikianlah yang akan diperbuat kepada
orang yang tiada mau membangunkan
rumah iparnya.
10Maka namanya akan disebut orang
dalam Israel: Rumah orang yang telah
dibuka kasutnya."
11 "Maka jikalau orang berkelahi
seorang dengan seorang lalu istri
seorangnya itu meghampiri hendak
melepaskan suaminya dari pada tangan
orang yang memalu akan dia maka
dihulurkannya tangannya dicapainya
kemaluannya orang itu
12maka tak dapat tiada engkau
mengerat tangannya perempuan itu
janganlah hatimu sayang akan dia."
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13 "Maka dalam pandai-pandaimu
janganlah engkau menaruh batu dacing
yang berlain-lainan satu besar satu kecil
14dan dalam rumahmu janganlah
engkau menaruh sukatan yang
berlain-lainan satu besar satu kecil.
15Melainkan hendaklah engkau
menaruh batu dacing yang betul dan
benar dan hendaklah engkau menaruh
sukatan yang betul dan benar supaya
dilanjutkan umurmu di tanah yang
dikaruniakan kepadamu oleh Tuhanmu
Allah.
16Karena segala orang yang berbuat
demikian yaitu segala yang membuat
perkara yang tiada benar ialah kebencian
Tuhanmu Allah."
17 "Ingatlah olehmu barang yang
dilakukan kepadamu oleh Amalek pada
jalan tatkala kamu keluar dari Mesir
18bagaimana ia bertemu dengan kamu
di jalan ditempuhnya segala orangmu
yang di belakang sekali yaitu segala
orang lemah yang di belakangmu tatkala
engkau letih lesu maka tiada ia takut
akan Allah.
19Sebab itu akan jadi kelak apabila
Tuhanmu Allah telah memberi kepadamu
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perhimpunan dari pada segala musuhmu
berkeliling di tanah yang dikaruniakan
kepadamu oleh Tuhanmu Allah supaya
engkau beroleh dia akan pusakamu
maka hendaklah engkau menghapuskan
peringatan akan Amalek itu dari bawah
langit janganlah engkau lupa akan hal
ini."

26
1 "Maka akan jadi kelak apabila
engkau telah masuk ke tanah

yang dikaruniakan kepadamu oleh
Tuhanmu Allah akan pusakamu sehingga
engkau memiliki dia lalu duduk di
dalamnya.
2Maka hendaklah engkau mengambil
buah bungaran dari pada segala hasil
tanahmu itu yang kamu bawa masuk
dari pada tanahmu yang dikaruniakan
kepadamu oleh Tuhanmu Allah maka
hendaklah engkau membubuh dia dalam
bakul lalu pergi ke tempat yang dipilih
Tuhanmu Allah hendak mendudukkan
nama-Nya di sana.
3Maka hendaklah engkau mendapatkan
imam yang ada pada masa itu serta
berkata kepadanya: Bahwa pada hari
ini saya mengaku di hadapan Tuhanmu
Allah bahwa saya telah sampai ke tanah
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yang dijanjikan Allah kepada nenek
moyang kita dengan bersumpah hendak
dikaruniakan-Nya kepada kita.
4Maka hendaklah imam itu mengambil
bakul itu dari pada tanganmu serta
meletakkan dia di hadapan tempat
kurban Tuhanmu Allah.
5Maka hendaklah engkau jawab serta
berkata di hadapan hadirat Tuhanmu
Allah: Bahwa bapaku seorang Aram yang
hampir binasa maka turunlah ia ke Mesir
lalu menumpang di sana lagi sedikit saja
bilangan orangnya maka di sanalah ia
telah menjadi suatu bangsa yang besar
dan berkuasa dan banyak bilangannya
6maka oleh orang Mesir itu
dianiayakannya akan kita serta
disusahinya akan kita ditanggungkannya
pekerjaan yang berat di atas kita.
7Maka berserulah kita kepada Allah
Tuhan segala nenek moyang kita lalu
didengar Allah akan seru kita dan
ditiliknya akan kesusahan kita dan
kelemahan kita dan aniaya itu
8maka dibawa Allah akan kita keluar
dari Mesir dengan tangan yang berkuasa
dan dengan lengan yang terhulur dan
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dengan sangat hebat-Nya dan beberapa
alamat dan beberapa ajaib
9maka dibawanya kita ke tempat ini
dikaruniakan-Nya tanah ini kepada kita
yaitu tanah yang berkelimpahan susu
dan air madu.
10Akan sekarang aku telah membawa
buah bungaran dari pada tanah yang
telah Engkau karuniakan ya Allah.
Maka hendaklah engkau meletakkan
dia di hadapan hadirat Tuhanmu Allah
serta menyembah di hadapan hadirat
Tuhanmu Allah itu,
11maka hendaklah engkau bersuka2
dari karena kebajiakan yang dikurniakan
oleh Tuhanmu Allah kepadamu itu dan
kepada segala isi rumahmu baik engkau
baik orang Lewi baik orang dagang yang
ada di antaramu."
12 "Setelah selesailah engkau dari
pada membayar sepuluh satu dari
pada hasilmu pada tahun yang ketiga
yaitu tahun membayar sepuluh satu itu
maka hendaklah yaitu kamu berikan
kepada orang Lewi dan kepada orang
dagang dan kepada anak piatu dan
kepada perempuan janda supaya
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sekaliannya boleh makan dalam tempat
kedudukkanmu sampai kenyang
13maka hendaklah engkau berkata
di hadapan hadirat Tuhanmu Allah
bahwa aku telah menyebelahkan segala
perkara yang dikuduskan itu dari dalam
rumahku dan aku telah memberikan
dia kepada orang Lewi dan kepada
orang dagang dan kepada orang piatu
dan kepada perempuan janda menurut
segala hukummu yang telah engkau
suruh kepadaku maka dari pada segala
hukummu itu satupun tiada aku melalui
atau melupakan
14maka tiadalah aku makan dari
padanya pada ketika aku berkabung
maka tiada pula aku menyebelahkan
dari padanya tatkala aku bernajis dan
tiada aku memberikan dari padanya
karena orang mati melainkan aku telah
mendengar akan suara Tuhanku Allah
dan aku telah berbuat seperti segala
yang telah engkau suruh kepadaku.
15Tiliklah kiranya dari pada
kedudukkanmu yang kudus itu
yaitu dari surga berkatilah akan kaum-
Mu Israel dan akan tanah yang telah
Engkau karuniakan kepada kami seperti
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perjanjian-Mu kepada nenek moyang
kami dengan bersumpah yaitu tanah
yang berkelimpahan susu dan air madu."
16 "Maka pada hari ini juga Tuhanmu
Allah telah menyuruh engkau melakukan
segala hukum dan undang-undang
ini sebab itu hendaklah engkau
memeliharakan serta melakukan dia
dengan sebulat-bulat hatimu dan dengan
segenap jiwamu.
17Maka pada hari ini engkau telah
mengaku bahwa Allah ialah Tuhanmu dan
lagi engkau akan menurut jalan-Nya dan
memeliharakan segala firman-Nya dan
segala hukum dan undang-undang-Nya
dan mendengar akan suara-Nya.
18Maka pada hari ini juga Allah telah
mengaku akan dikau bahwa engkaulah
suatu kaum akan milik-Nya sendiri
seperti yang dijanjikan-Nya kepadamu
dan supaya engkau memeliharakan
segala hukum-Nya
19dan hendak ditinggikan-Nya engkau
atas segala bangsa yang telah dijadikan-
Nya dalam hal kepujian dan nama dan
hormat dan supaya engkau menjadi
suatu kaum yang kudus bagi Tuhanmu
Allah seperti firman-Nya itu."
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27
1Maka oleh Musa dan segala
ketua-ketua Israel disuruhnya

kaum itu demikian: "Hendaklah kamu
memeliharakan segala hukum yang
kupesan kepadamu pada hari ini.
2Maka akan jadi kelak pada hari kamu
menyeberang Yordan lalu masuk ke
tanah yang dikaruniakan kepadamu
oleh Tuhanmu Allah maka hendaklah
kamu mendirikan beberapa batu yang
besar-besar serta melaburkan dia
dengan kapur
3maka hendaklah engkau menyurat
padanya segala perkataan hukum ini
yaitu apabila engkau telah menyeberang
supaya engkau masuk ke tanah yang
dikaruniakan kepadamu oleh Tuhanmu
Allah yaitu tanah yang berkelimpahan
susu dan air madu seperti perjanjian
Allah Tuhan segala nenek moyangmu itu
kepadamu.
4Maka akan jadi kelak apabila kamu
sudah menyeberang Yordan hendaklah
kamu mendirikan segala batu yang
kupesan kepadamu pada hari ini di
gunung Ebal dan hendaklah engkau
melaburkan dia dengan kapur.
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5Maka hendaklah engkau
membangunkan di sana suatu
tempat kurban bagi Tuhanmu Allah yaitu
tempat kurban dari pada batu maka
janganlah engkau mengenakan perkakas
besi kepadanya.
6Maka hendaklah engkau
membangunkan tempat kurban
Tuhanmu Allah itu dari pada batu yang
belum dipahat dan di atasnya hendaklah
engkau mempersembahkan beberapa
kurban bakaran kepada Tuhanmu Allah
7dan lagi hendaklah engkau
mempersembahkan beberapa kurban
perdamaian lalu makan di sana maka
hendaklah engkau bersuka-suka di
hadapan hadirat Tuhanmu Allah.
8Maka pada batu itu hendaklah engkau
menyuratkan segala perkataan hukum
ini dengan terangnya."
9Maka Musa dan imam-imam orang
Lewi itu berkatalah kepada segala orang
Israel demikian: "Hendaklah kamu
berdiam dirimu dan hendaklah kamu
dengar hai Israel maka pada hari ini
engkau telah menjadi kaum Tuhanmu
Allah.
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10Sebab itu hendaklah engkau
menurutkan suara Tuhanmu Allah
serta melakukan segala hukum dan
undang-undang-Nya yang kupesan
kepadamu pada hari ini."
11Maka oleh Musa dipesaninya akan
kaum itu pada hari itu juga demikian ini:
12 "Bahwa segala suku ini hendaklah
berdiri di atas gunung Gerizim akan
memberkati kaum itu apabila kamu telah
menyeberang Yordan yaitu Simeon dan
Lewi dan Yehuda dan Isakhar dan Yusuf
dan Benyamin
13dan segala suku ini akan berdiri di
atas gunung Ebal akan mengatakan
kutuk yaitu Ruben dan Gad dan Asyer
dan Zebulon dan Dan dan Naftali.
14Maka hendaklah orang Lewi
menjawab serta berkata kepada segala
orang Israel dengan suara yang nyaring:
15Terkutuklah orang yang membuat
patung ukiran atau tuangan yaitu
kebencian Allah perbuatan tangan
seorang tukang dan yang mendirikan dia
dengan bersembunyi. Maka hendaklah
segenap kaum itu menjawab serta
berkata: Amin!
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16Terkutuklah orang yang tiada
mengindahkan bapanya atau ibunya.
Maka hendaklah segenap kaum itu
mengatakan: Amin!
17Terkutuklah orang yang
memindahkan sempadan sesamanya
manusia. Maka hendaklah segenap kaum
itu mengatakan: Amin!
18Terkutuklah orang yang menyesatkan
orang buta dari jalannya. Maka
hendaklah segenap kaum itu
mengatakan: Amin!
19Terkutuklah orang yang memutarkan
hukum dagang atau anak piatu atau
perempuan janda. Maka hendaklah
segenap kaum itu mengatakan: Amin!
20Terkutuklah orang yang bersetubuh
dengan istri bapanya karena ia
telah membuka selimut bapanya.
Maka hendaklah segenap kaum itu
mengatakan: Amin!
21Terkutuklah orang yang bersetubuh
dengan sesuatu jenis binatang.
Maka hendaklah segenap kaum itu
mengatakan: Amin!
22Terkutuklah orang yang bersetubuh
dengan saudaranya perempuan yaitu
anak bapanya atau anak ibunya.
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Maka hendaklah segenap kaum itu
mengatakan: Amin!
23Terkutuklah orang yang bersetubuh
dengan menantunya perempuan.
Maka hendaklah segenap kaum itu
mengatakan: Amin!
24Terkutuklah orang yang membunuh
sesamanya manusia dengan
tersembunyi. Maka hendaklah segenap
kaum itu mengatakan: Amin!
25Terkutuklah orang yang menerima
upah akan membunuh orang yang tiada
bersalah. Maka hendaklah segenap
kaum itu mengatakan: Amin!
26Terkutuklah orang yang tiada
meneguhkan segala perkataan hukum
ini akan melakukan dia. Maka hendaklah
segenap kaum itu mengatakan: Amin!"

28
1 "Maka akan jadi kelak jikalau
dengan yakin hatimu engkau

dengar akan suara Tuhanmu Allah
sehingga engkau ingat serta melakukan
segala firman-Nya yang kupesan
kepadamu pada hari ini niscaya engkau
akan diangkat oleh Tuhanmu Allah dari
atas segala bangsa dunia ini
2maka inilah segala berkat yang akan
datang atasmu lalu sampai kepadamu
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yaitu jikalau kiranya engkau dengar akan
suara Tuhanmu Allah.
3Maka engkau akan diberkati di dalam
negri dan engkau akan diberkati di
ladangpun.
4Maka segala benihmu akan diberkati
kelak dan segala hasil tanahmu dan
benih segala binatangmu dan kandungan
segala lembumu dan anak-anak segala
kambing dombamu.
5Maka bakulmu dan bekas adonanmu
akan diberkati kelak.
6Maka engkau akan diberkati apabila
engkau masuk dan engkau akan
diberkati apabila engkau keluar.
7Maka Allah akan menyerahkan segala
musuhmu yang berbangkit hendak
melawan engkau sehingga ia kalah
di hadapanmu maka orang-orang itu
akan keluar mendatangi engkau dari
pada satu jalan tetapi ia akan lari dari
hadapanmu pada tujuh jalan.
8Maka Allah akan menyuruh berkat itu
datang ke atasmu dalam lengkingmu
dan dalam segala pekerjaan tanganmu
maka Ia akan memberkati engkau di
tanah yang dikaruniakan kepadamu oleh
Tuhanmu Allah.
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9Maka Allah akan menetapkan engkau
menjadi suatu bangsa yang kudus bagi
diri-Nya sendiri seperti perjanjian-Nya
kepadamu dengan bersumpah yaitu
jikalau engkau memeliharakan segala
hukum Tuhanmu Allah serta menurut
segala jalan-Nya.
10Maka segala bangsa dalam dunia ini
akan melihat bahwa engkaulah dinamai
dengan nama Allah maka takutlah ia
akan dikau kelak.
11Dan lagi Allah akan
memperbanyakkan engkau akan
kebajikanmu baik benih dirimu
kandungan segala binatangmu baik
hasil tanahmu di tanah yang dijanjikan
Allah kepada nenek moyangmu dengan
bersumpah hendak dikaruniakan-Nya
kepadamu.
12Maka Tuhanpun akan membukai
perbendaharaan-Nya yang baik yaitu
langit hendak menurunkan kepada
tanahmu hujan pada musimnya dan
hendak memberkati segala pekerjaan
tanganmu maka engkau akan memberi
pinjam kepada beberapa bangsa tetapi
tiada engkau akan meminjam.
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13Maka Allahpun akan menentukan
engkau menjadi kepala bukannya ekor
maka engkau akan menjadi yang di
atas saja bukannya yang di bawah yaitu
jikalau engkau mendengar akan segala
hukum Tuhanmu Allah yang kupesan
kepadamu pada hari ini sehingga kamu
ingat serta melakukan dia.
14Dan jikalau engkau tiada
menyimpang ke kanan atau ke kiri
dari pada barang sesuatu dari pada
segala perkataan yang kupesan
kepadamu pada hari ini sehingga engkau
menurut dewa-dewa orang hendak
berbuat ibadat kepadanya."
15 "Tetapi akan jadi kelak jikalau
engkau tiada mau dengar akan suara
Tuhanmu Allah supaya engkau ingat
hendak melakukan segala hukum dan
undang-undang-Nya yang kupesan
kepadamu pada hari ini niscaya segala
kutuk ini akan datang atasmu dan akan
sampai kepadamu.
16Maka terkutuklah engkau kelak di
dalam negri dan terkutuklah engkau di
ladang.
17Terkutuklah bakulmu dan bekas
adonanmu kelak.
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18Terkutuklah benih dirimu dan
hasil tanahmu dan kandungan segala
lembumu dan anak-anak kambing
dombamu.
19Maka terkutuklah engkau kelak
apabila engkau masuk dan terkutuklah
engkau apabila engkau keluar.
20Maka Allah akan mendatangkan ke
atasmu kutuk dan kacau dan teguran
dalam segala pekerjaan tanganmu
sehingga engkau rusak dan sehingga
engkau binasa dengan segeranya yaitu
sebab kejahatan segala perbuatanmu
pada hal engkau telah meninggalkan
aku.
21Maka Allah akan mengkelaskan
bala sampar atasmu sehingga engkau
dihapuskannya dari atas tanah tempat
engkau pergi hendak memiliki dia.
22Maka Allahpun akan memalu engkau
dengan penyakit kurus kering dan
demam dan kepilu dan panas keras dan
dengan pedang dan dengan kelayon dan
dengan lepok maka sekaliannya itu akan
mengikut engkau sehingga binasalah
engkau.
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23Maka langit yang di atas kepalamu
itupun akan menjadi tembaga dan bumi
yang di bawahmu akan mejadi besi.
24Maka hujan di tanahmu itu akan
dijadikan Allah serbuk dan debu yaitu
akan turun dari langit sehingga engkau
binasa.
25Maka Tuhanpun akan menyerahkan
engkau sehingga engkau kalah di
hadapan segala musuhmu maka engkau
akan keluar hendak mendatangi dia
pada satu jalan dan engkau akan lari
dari hadapannya pada tujuh jalan maka
engkau akan dipindahkan ke sana ke
mari antara segala kerajaan dunia ini.
26Maka bangkaimu akan menjadi
makanan segala burung yang di udara
dan segala binatang yang di bumi
dan seorangpun tiada yang akan
menghalaukan dia.
27Maka Allah akan memalu engkau
dengan bisul negri Mesir dan dengan
barah dan kudis dan dengan kurap yang
tiada dapat disembuhkan.
28Dan Allah akan memalu engkau
dengan gila dan dengan buta dan dengan
mengacaukan hatimu.
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29Maka pada waktu tengah hari engkau
akan meraba seperti orang buta meraba
dalam kegelapan maka segala jalanmu
tiada akan beruntung hanya engkau
akan dianiayakan dan dirampas orang
senantiasa dan seorangpun tiada yang
menyelamatkan dikau.
30Maka engkau akan bertunangan
dengan seorang perempuan tetapi
orang lain akan bersetubuh dengan dia
maka engkau akan membangunkan
sebuah rumah tetapi tiada engkau
akan mendudukki dia dan engkau akan
menanam kebun anggur tetapi tiada
engkau memakan buahnya.
31Maka lembumu akan dibantai
orang di hadapan matamu tetapi tiada
engkau akan makan dari padanya
maka keledaimu akan dirampas dari
hadapanmu dan tiada akan dipulangkan
lagi kepadamu maka segala kambingmu
akan diserahkan kepada musuh-
musuhmu dan seorangpun tiada akan
menyelamatkan dikau.
32Maka segala anakmu laki-laki dan
perempuan akan diserahkan kepada
bangsa yang lain maka matamu akan
melihatnya sehingga penat sebab
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merindu akan dia sepanjang hari maka
tiada lagi kuasa di dalam tanganmu.
33Maka segala hasil tanahmu dan
segala kelelahanmu akan dimakan
habis oleh suatu bangsa yang tiada
engkau mengetahui maka engkau akan
dianiayakan dan ditindih saja senantiasa
34 sehingga engkau akan menjadi gila
dari sebab pemandangan matamu yang
akan kamu lihat.
35Maka engkau akan dipalu Allah
lututmu dan kakimu dengan bisul
yang jahat yang tiada dapat engkau
disembuhkan dari padanya yaitu dari
tapak kakimu sampai kebatu kepalamu.
36Maka engkau serta dengan rajamu
yang akan engkau naikkan ke atas
dirimu akan dibawa Allah kepada suatu
bangsa yang tiada kamu atau nenek
moyangmu megetahui dia maka di
sana kelak engkau akan berbuat ibadat
kepada dewa-dewa orang yaitu kepada
kayu dan batu.
37Maka engkau akan menjadi suatu
ajaib dan suatu perumpamaan dan suatu
sindiran di antara segala bangsa barang
kemana Allah akan membawa kamu
pergi.
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38Maka banyak juga benih yang akan
kamu membawa keluar ke ladangmu
tetapi sedikit saja yang akan kamu
kumpulkan karena yaitu dimakan habis
kelak oleh belalang.
39Maka engkau akan menanam
beberapa kebun anggur serta
menyucikan dia tetapi tiada engkau
akan minum air anggurnya atau
mengumpulkan buahnya karena yaitu
akan dimakan ulat.
40Maka akan ada padamu beberapa
pohon zaitun dalam segala jajahanmu
tetapi tiada engkau mengurapi dirimu
dengan minyaknya karena pohon zaitun
itu akan gugur buahnya.
41Maka engkau akan memperanakkan
beberapa anak laki-laki dan perempuan
tetapi bukannya bagi dirimu karena
sekaliannya akan menjadi tawanan.
42Maka segala pohonmu dan hasil
tanahmu akan menjadi perolehan
belalang.
43Maka orang dagang yang ada
di antaramu itu akan naik makin
lama makin tinggi dari padamu maka
engkaupun makin lama makin rendah.
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44Maka iapun akan memberi pinjam
kepadamu dan tiada lagi engkau
memberi pinjam kepadanya maka iapun
akan mejadi kepala dan engkau akan
mejadi ekor.
45Maka demikianlah segala kutuk ini
akan datang ke atasmu serta mengikut
engkau dan sampai kepadamu sehingga
engkau binasa sebab tiada engkau
mau dengar akan suara Tuhanmu
Allah sehingga memeliharakan segala
hukum dan undang-undang-Nya yang
dipesani-Nya kepadamu
46maka yaitu akan tinggal atasmu
akan menjadi suatu alamat dan suatu
ajaib dan atas keturunanmu sampai
selama-lamanya."
47 "Yaitu sebab tiada engkau berbuat
ibadat kepada Tuhanmu Allah dengan
kegemaran dan dengan suka hatimu dari
sebab kelimpahan segala perkara itu
48maka sebab itu engkau akan menjadi
hamba kepada segala musuhmu yang
akan diserahkan oleh Allah akan
mendatangi engkau yaitu dengan
lapar dan dengan dahaga dan dengan
bertelanjang dan dengan kekurangan
segala perkara maka iapun akan
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memasang kuk besi pada tengkukmu
sehingga engkau dibinasakannya.
49Maka Allahpun akan membawa
atasmu suatu bangsa dari jauh yaitu
dari ujung bumi seperti terbang burung
nasar yaitu suatu bangsa yang tiada
kamu mengetahui bahasanya
50bahkan suatu bangsa yang garang
rupa mukanya yang tiada mengindahkan
orang tua-tua dan tiada sayang akan
orang muda
51maka ialah akan memakan segala
anak binatangmu dan hasil tanahmu
sehingga engkau binasa maka tiada pula
ia akan meinggalkan bagimu sisa-sisa
dari pada gandum atau air anggur atau
minyak atau segala anak lembumu
atau anak kambing dombamu sehingga
engkau dibinasakannya.
52Maka iapun akan mengepuug engkau
dalam tempat kedudukkanmu sehingga
tembokmu yang tinggi-tinggi dan yang
berlengkap itu akan rubuh yaitu yang
kamu harapi pada seluruh tanahmu yang
dikaruniakan kepadamu oleh Tuhanmu
Allah.
53Maka engkau akan memakan
benihmu sendiri yaitu daging segala
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anakmu laki-laki dan perempuan yang
telah dikaruniakan Tuhanmu Allah itu
kepadamu yaitu dalam hal engkau
dikepung dan sesak itu yang engkau
disesakkan oleh segala musuhmu.
54Adapun orang laki-laki di antaramu
yang lembut dan sangat pemilih maka
jahatlah matanya akan saudaranya dan
akan istrinya yang diribaannya dan akan
baik-baik anaknya yang lagi tinggal
kepadanya
55 sehingga tiada ia mau memberi
makan kepada seorangnya itu dari
pada daging anak-anaknya yang akan
dimakannya sebab tiada tinggal sesuatu
lagi kepadanya yaitu dalam hal engkau
dikepung dan sesak itu yang engkau
disesakkan oleh segala musuhmu dalam
segala tempat kedudukkanmu.
56Adapun perempuan di antaramu yang
lembut dan pemilih yang tiada berani
menjejakkkan tapak kakinya pada bumi
sebab ia pemilih dan lembut itu maka
jahatlah matanya kelak akan suaminya
yang meriba dia dan akan anaknya
laki-laki dan akan anaknya perempuan
57dan akan kanak-kanak yang baru
diperanakkannya dan akan segala
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anak-anak yang akan diperanakkannya
karena dimakannya akan dia dengan
tersembunyi sebab kekurangan segala
sesuatu yaitu dalam hal engkau dikepung
dan sesak itu yang engkau disesakkan
oleh musuhmu dalam segala tempat
kedudukkanmu.
58Maka jikalau engkau tiada ingat akan
melakukan segala perkataan hukum
yang tersurat di dalam kitab ini sehingga
engkau takut akan nama yang mulya
dan hebat ini yaitu Tuhanmu Allah
59maka Allahpun akan menjadikan
segala siksamu dan siksa segala
keturunanmu suatu perkara yang heran
yaitu beberapa bala yang besar lagi lama
dan beberapa penyakit yang keras dan
yang merana.
60Maka didatangkannya kelak ke
atasmu segala penyakit Mesir yang
kamu takuti maka sekaliannya itu akan
menjadi kekal kepadamu.
61Maka segala bala dan segala penyakit
yang belum disebut di dalam kitab
hukum ini iapun akan didatangkan ke
atasmu oleh Allah sehingga engkau
binasa.
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62Maka akan tinggal sedikit saja
bilanganmu sungguhpun kamu dahulu
seperti bintang yang di langit banyaknya
sebab tiada engkau mau dengar akan
suara Tuhanmu Allah.
63Maka akan jadi kelak seperti
dahulu Allah telah suka akan kamu
hendak berbuat baik kepadamu serta
memperbanyakkan kamu begitu juga
Allah akan bersuka akan kamu hendak
membinasakan dan merusakkan kamu
maka kamu akan dicabutnya dari
pada tanah tempat engkau pergi akan
memiliki dia.
64Maka Allahpun akan mencerai-
beraikan engkau di antara segala bangsa
dari pada ujung bumi datang kepada
ujungnya maka di sana engkau akan
berbuat ibadat kepada dewa-dewa orang
yang belum kamu ketahui atau nenek
moyangmupun yaitu kayu dan batu.
65Maka di antara segala bangsa itu
kamu tiada akan beroleh senang dan
tiada akan perhentian bagi tapak kakimu
melainkan di sana Allah akan memberi
kepadamu hati yang gementar dan
kabur mata dan kesusahan jiwamu.
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66Maka nyawamu akan bergantung
di hadapanmu dengan suka dan siang
malam engkau dalam ketakutan dan
tiada berketentuan lagi nyawamu
67maka pada pagi hari engkau akan
berkata: Alangkah baiknya jikalau sudah
petang dan pada petang hari engkau
akan berkata: Alangkah baiknya jikalau
esok pagi sebab ketakutan hatimu yang
akan datang ke atasmu dan sebab segala
perkara yang kamu akan melihat dengan
matamu.
68Maka Allah akan membawa engkau
kembali ke Mesir dengan naik kapal
yaitu pada jalan yang telah kukatakan
kepadamu akan halnya bahwa tiada
engkau akan melihat dia lagi maka di
sana kamu akan menjualkan dirimu
kepada segala musuhmu akan menjadi
hamba laki-laki dan perempuan maka
seorangpun tiada akan membeli kamu."

29
1Maka segala perkataan inilah di
dalam perjanjian yang disuruhkan

Allah akan Musa berbuat dengan segala
bani Israel di tanah Moab yaitu lain
dari pada perjanjian yang diperbuatnya
dengan orang-orang itu di Horeb.
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2Maka dipanggil oleh Musa segala bani
Israel lalu berkata kepadanya: "Bahwa
kamu telah melihat segala perkara yang
dilakukan Allah di hadapan matamu di
tanah Mesir atas Firaun dan atas segala
pegawainya dan atas segala tanahnya
3dan segala pencobaan yang besar-
besar yang telah engkau lihat dengan
matamu dan segala alamat dan segala
ajab yang besar itu.
4Tetapi sampai sekarang ini belum juga
dikaruniakan Allah kepadamu hati yang
mengerti dan mata yang melihat atau
telinga yang mendengar.
5Maka aku telah menghantarkan kamu
di tanah belantara empat puluh tahun
lamanya tiada juga pakaianmu menjadi
buruk di tubuhmu atau kasutmu buruk
pada kakimu.
6Maka belum kamu makan roti dan
belum juga kamu minum air anggur
atau minuman yang keras supaya kamu
mengetahui bahwa Akulah Tuhanmu
Allah.
7Setelah sudah kamu sampai ke tempat
ini maka keluarlah Sihon, raja Hesybon,
dan Og, raja Basan, hendak berperang
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dengan kita maka kitapun mengalahkan
dia
8dan kita telah mengambil tanahnya
lalu memberikan dia kepada bani Ruben
dan bani Gad dan kepada separuh suku
Manasye akan pusakanya.
9Sebab itu peliharakanlah olehmu
segala perkataan perjanjian ini dan
lakukanlah dia supaya beruntung segala
perbuatanmu.
10Maka pada hari ini hendaklah
kamu sekalian berdiri di hadapan
hadirat Tuhanmu Allah yaitu segala
kepala-kepalamu dan sukumu dan
ketua-ketuamu dan pegawaimu yaitu
segala laki-laki Israel.
11Dan segala anak buahmu dan segala
istrimu dan orang dagang yang di antara
segala tempat kemahmu dari pada orang
yang membelah kayu api datang kepada
orang yang menciduk air
12 supaya engkau masuk perjanjian
Tuhanmu Allah serta sumpahnya yang
diteguhkan Tuhanmu Allah itu dengan
dikau pada hari ini
13 supaya engkau ditetapkan-Nya
pada hari ini bagi diri-Nya akan suatu
kaum dan supaya iapun mejadi bagimu



Ulangan 29.14–18 166

Tuhan seperti firman-Nya kepadamu
dan seperti sumpah-Nya kepada segala
nenek moyangmu yaitu kepada Abraham
dan kepada Ishak dan kepada Yakub.
14Maka bukan dengan kamu saja aku
meneguhkan perjanjian dan sumpah ini
15melainkan dengan barang seorang
yang berdiri di sini pada hari ini di
hadapan hadirat Tuhan kita Allah dan
dengan barang seorang yang tiada di
sini serta dengan kita pada hari ini
16 (karena kamu mengetahui akan hal
kita telah duduk di tanah Mesir dan
akan hal kita telah berjalan terus di
tengah-tengah segala bangsa yang telah
kamu melawan negrinya
17maka kamu telah melihat segala
kebenciannya dan berhalanya dari pada
kayu dan batu dan emas perak yang
telah ada di antaranya itu)
18 supaya jangan di antaramu ada
barang seorang laki-laki atau perempuan
atau kaum atau suku yang hatinya telah
berbalik pada hari ini dari pada Tuhan
kita Allah hendak pergi berbuat ibadat
kepada dewa-dewa segala bangsa itu
dan jangan ada di antaramu sesuatu
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akar yang menumbuhkan penawar pahit
atau secirik
19 sehingga apabila didengarnya segala
perkataan kutuk ini maka diberkatinya
akan dirinya di dalam hatinya serta
berkata: Aku akan beroleh sejahtera
jikalau aku menurut kehendak hatiku
yang degil itu sekalipun sehingga
membinasakan yang basah serta dengan
yang kering
20maka tiada akan diampuni Allah akan
dia melainkan pada masa itu murka Allah
dan cemburuan-Nya akan berasap atas
orang itu dan segala kutuk yang tersurat
di dalam kitab ini menimpa atasnya dan
namanya akan dihapuskan Allah dari
bawah langit.
21Maka Allahpun akan mengasingkan
dia dari pada segala suku Israel akan
yang jahat menurut seperti segala kutuk
perjanjian itu yang tersurat di dalam
kitab hukum ini.
22Maka akan dikatakan kelak oleh
keturunanmu yang akan datang yaitu
anak-anakmu yang terbit kemudian dari
padamu dan orang dagang yang akan
datang dari negri yang jauh apabila
dilihatnya segala siksa negri itu dan
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segala kesakitan yang olehnya tanah itu
dipersakiti oleh Allah
23dan lagi bagaimana segenap tanah itu
telah menjadi belerang dan garam dan
suatu kehangusan sehingga yaitu tiada
ditaburi atau mengeluarkan sesuatu
dan rumputpun tiada tumbuh dalamnya
sama seperti kebinasaan negri Sodom
dan Gomora dan Adma dan Zeboim yang
dibinasakan Allah dengan murka-Nya
dan dengan amarah-Nya
24maka segala bangsa itu akan
mengatakan mengapakah tanah ini
telah dilakukan demikian oleh Allah apa
artinya kehangatan murka-Nya yang
tersangat ini.
25Maka akan dikata orang sebab
ditinggalkannya perjanjian Allah
Tuhan segala nenek moyangnya yang
diteguhkannya dengan dia tatkala
dibawa-Nya orang-orang itu keluar dari
tanah Mesir
26maka pergilah orang-orang itu
berbuat ibadat kepada dewa-dewa
orang serta menyembah akan dia yaitu
dewa-dewa yang belum diketahuinya
dan tiada dibagikan kepadanya



Ulangan 29.27–30.2 169
27maka sebab itu bernyalalah
murka Allah akan tanah ini hendak
didatangkannya ke atasnya segala kutuk
yang tersurat di dalam kitab ini
28maka Allahpun telah mencabutkan
dia dari tanah-Nya dengan murka-Nya
dan dengan amarah dan dengan sangat
geram-Nya dibuangkannya ke tanah
yang lain serta yang ada pada hari ini.
29Adapun segala perkara yang
terselindung itu Tuhan kita Allah juga
yang empunya dia tetapi segala perkara
yang telah dinyatakan kita juga yang
empunya dia dan anak-anak kitapun
sampai selama-lamanya supaya kita
melakukan segala perkataan hukum ini."

30
1 "Maka akan jadi kelak apabila
segala perkara ini telah datang

atasmu yaitu berkat dan kutuk yang
telah aku menghadapkan kepadamu
itu sehingga engkau ingat akan dia di
antara segala bangsa tempat engkau
sudah dihalaukan oleh Tuhanmu Allah
2dan engkau kembali kepada Tuhanmu
Allah serta menurut akan suara-Nya
seperti segala yang kupesan kepadamu
pada hari ini baik engkau baik anak-
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anakmu dengan sebulat-bulat hatimu
dan segenap jiwamu
3maka pada masa itu Tuhanmu Allah
itu akan mengembalikan hal tawananmu
serta mengasihani engkau maka Iapun
akan kembali serta menghimpunkan
engkau dari antara segala bangsa barang
dimana engkau telah dicerai-beraikan
oleh Tuhanmu Allah.
4Maka jikalau kiranya barang seorang
di antaramu yang terbuang itu lagi
ada pada ujung langit sekalipun dari
sana juga engkau akan dihimpunkan
oleh Tuhanmu Allah dan dari sana juga
diambilnya kelak
5maka Tuhanmu Allah itu akan
membawa kamu masuk ke tanah yang
dimilikinya oleh nenek moyangmu maka
engkaupun akan memiliki dia maka
Tuhanpun hendak membuat kebajikan
kepadamu serta memperbanyakkan
dikau lebih dari pada segala nenek
moyangmu.
6Dan Tuhanmu Allah itu akan
menyunatkan hatimu dan hati segala
keturunanmu sehingga engkau
mengasihi Tuhanmu Allah dengan
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sebulat-bulat hatimu dan dengan
segenap jiwamu supaya engkau hidup.
7Maka Tuhanmu Allah itu akan
menimpakan segala kutuk ini atas
segala musuhmu dan atas segala
yang membenci engkau yang telah
menganiayakan kamu.
8Maka engkau akan kembali serta
menurut akan suara Allah dan
melakukan segala hukum-Nya yang
kupesan kepadamu pada hari ini.
9Maka Tuhanmu Allah akan
mengaruniakan kepadamu kelimpahan
dalam segala pekerjaan tanganmu
dan dalam benih dirimu dan dalam
kandungan segala binatangmu
dan dalam hasil tanahmu akan
mendatangkan kebajikan karena
Allah akan bergemar pula atas kamu
akan mendatangkan kebajikan seperti
dahulupun ia telah bergemar atas nenek
moyangmu
10yaitu jikalau engkau menurut seperti
bunyi suara Tuhanmu Allah sehingga
engkau memeliharakan segala hukum-
Nya dan undang-undang-Nya yang
tersurat di dalam kitab hukum ini dan
jikalau engkau balik kepada Tuhanmu
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Allah dengan sebulat-bulat hatimu dan
dengan segenap jiwamu."
11 "Karena hukum ini yang kupesan
kepadamu pada hari ini yaitu bukannya
terlalu payah bagimu dan bukan pula
jauh dari padamu
12maka bukannya yaitu di langit
sehingga engkau akan berkata:
Siapakah yang akan naik ke langit
karena kita lalu membawa kepada kita
sehingga kita diberi mendengar supaya
kita melakukan dia.
13Dan bukannya yaitu di seberang laut
sehingga engkau akan berkata siapa
yang akan menyeberang laut karena kita
lalu membawa kepada kita sehingga kita
diberi mendengar supaya kita melakukan
dia.
14Melainkan perkataan itu hampirlah
kepadamu di dalam mulut dan di dalam
hatimu supaya engkau dapat melakukan
dia.
15 Ingatlah olehmu bahwa pada hari
ini juga aku menghadapkan kepadamu
hidup dan kebajikan atau mati dalam
kejahatan
16pada hal hari ini juga aku menyuruh
engkau mengasihi Tuhanmu Allah
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dan menurut segala jalan-Nya serta
memeliharakan segala firman-Nya dan
hukum-Nya dan undang-undang-Nya
supaya engkau hidup dan bertambah-
tambah dan supaya engkau diberkati
oleh Tuhanmu Allah di tanah tempat
engkau akan masuk mengambil dia.
17Tetapi jikalau kiranya hatimu berbalik
dan tiada engkau mau mendengar
melainkan engkau disesatkan sehingga
engkau menyembah dewa-dewa orang
serta berbuat ibadat kepadanya
18maka pada hari ini aku menyatakan
kepadamu bahwa sesungguhnya kamu
akan binasa maka tiada kamu akan
melanjutkan umurmu di tanah yang
sekarang engkau akan menyeberang
Yordan supaya engkau masuk memiliki
dia.
19Maka aku memanggil langit dan bumi
akan menjadi saksi atas kamu pada
hari ini mengatakan bahwa aku telah
menghadapkan kepadamu hidup dan
mati dan berkat dan kutuk sebab itu
hendaklah engkau memilih hidup itu
supaya engkau hidup baik engkau baik
segala benihmu
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20 sehingga engkau mengasihi Tuhanmu
Allah serta menurut seperti bunyi
suara-Nya dan engkau tetap kepada-Nya
karena Ialah kehidupanmu dan panjang
umurmu supaya engkau duduk di tanah
yang dijanjikan Allah dengan bersumpah
kepada nenek moyangmu yaitu kepada
Abraham dan Ishak dan Yakub hendak
dikaruniakan-Nya kepadanya."

31
1Maka pergilah Musa mengatakan
perkataan ini kepada segenap

bani Israel.
2Maka katanya kepada orang-orang
itu: "Umurku pada masa ini seratus
dua puluh tahun tiada boleh aku keluar
masuk lagi maka firman Allah kepadaku:
Tiada boleh engkau menyeberang Yordan
ini.
3Bahwa Tuhanmu Allah Ialah akan
menyeberang mendahului engkau dan
Iapun akan membinasakan segala
bangsa ini dari hadapanmu dan engkau
akan memiliki dia adapun Yosua ialah
akan menyeberang di hadapanmu
seperti firman Allah itu.
4Maka Allahpun akan melakukan
orang-orang itu seperti yang telah
dilakukan-Nya akan Sihon dan Og,
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kedua raja orang Amori itu, dan
akan tanahnyapun maka yaitu telah
dibinasakan.
5Maka Allah akan menyerahkan di
hadapanmu dan kamu akan melakukan
orang-orang itu seperti firman yang
telah kupesani kepadamu.
6Hendaklah kamu gagah dan berani
hatimu jangan takut dan jangan terkejut
di hadapannya karena Tuhanmu Allah
itu Ialah yang menyertai engkau tiada
Ia akan undur dari padamu atau
meninggalkan dikau.
7Maka dipanggil Musa akan Yosua lalu
berkat kepadanya di hadapan segenap
bani Israel hendaklah engkau gagah
dan berani hatimu karena engkaulah
yang akan menyertai kaum ini akan
masuk ke tanah yang dijanjikan Allah
dengan bersumpah kepada nenek
moyangnya hendak dikaruniakan-Nya
kepadanya maka engkau akan memberi
orang-orang itu mempusakai dia.
8Bahwa Allah Ialah yang mendahului
engkau maka Iapun akan menyertai
engkau tiada Ia akan undur dari padamu
atau meninggalkan dikau jangan takut
dan jangan tawar hati."
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9Maka oleh Musa disuratkannya hukum
ini diserahkannya kepada imam-imam
bani Lewi yang mengusung tabut
perjanjian Allah dan kepada segala
ketua-ketua Israel.
10Maka dipesani Musa kepadanya
katanya: "Pada kesudahan tiap-tiap
tujuh tahun pada masa tahun kelepasan
dalam hari raya pondok,
11 tatkala segenap bani Israel telah
datang menghadap hadirat Tuhanmu
Allah ke tempat yang akan dipilih-Nya
hendaklah engkau membaca hukum ini
pada pendengaran segenap bani Israel.
12Maka hendaklah engkau
menghimpunkan kaum itu laki-laki
dan perempuan dan anak buahnya dan
orang dagang yang di dalam tempat
kedudukkanmu supaya didengarnya
serta dipelajarinya sehingga takut ia
akan Tuhanmu Allah serta ingat akan
melakukan segala perkataan hukum ini
13dan supaya anak-anaknya yang
belum mengetahuinya itupun dapat
mendengar dan belajar takut akan
Tuhanmu Allah selama kamu hidup di
tanah yang kamu menyeberang Yordan
akan memiliki dia."
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14Maka firman Allah kepada Musa:
"Bahwa ajalmu telah hampirlah
hendaklah engkau memanggil Yosua
dan hendaklah kamu kedua berhadir di
dalam kemah perhimpunan supaya Aku
berpesan kepadanya." Maka pergilah
Musa dan Yosua lalu berhadir di dalam
kemah perhimpunan.
15Maka kelihatanlah Allah di dalam
kemah itu dalam tiang awan maka
berdirilah tiang awan itu dari atas pintu
kemah itu.
16Maka firman Allah kepada Musa:
"Bahwa engkau akan tidur kelak beserta
dengan nenek moyangmu maka kaum
ini akan berbangkit lalu pergi berbuat
zinah dengan segala dewa-dewa di tanah
tempat ia akan pergi supaya duduk di
antaranya maka ia akan meninggalkan
Aku serta mengubahkan perjanjian-Ku
yang telah Aku perbuat dengan dia.
17Barulah pada hari itu murka-Ku
akan bernyala atas orang-orang itu
maka Aku akan meninggalkan dia serta
melindungkan muka-Ku dari padanya
maka iapun akan dimakan habis dan
beberapa celaka dan kesusahan akan
datang ke atasnya sehingga pada hari itu
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ia akan berkata: Bukankah segala celaka
ini telah datang ke atas kita sebab Tuhan
kita tiada lagi di antara kita.
18Maka pada hari itu Aku akan
melindungkan muka-Ku sebab segala
kejahatan yang diperbuatnya pada
hal orang-orang itu berbalik kepada
dewa-dewa orang.
19Sebab itu sekarang suratkanlah bagi
dirimu nyanyian ini ajarkanlah kepada
bani Israel dan bubuhlah dia di dalam
mulutnya supaya nyanyian ini menjadi
saksi bagi-Ku atas bani Israel.
20Karena setelah sudah Aku membawa
orang-orang itu masuk ke tanah yang
telah Aku janjikan kepada nenek
moyangnya dengan bersumpah yaitu
tanah yang berkelimpahan susu dan air
madu dan setelah sudah orang-orang
itu makan sampai kenyang dan menjadi
gemuk barulah ia akan berbalik kepada
dewa-dewa orang serta berbuat ibadat
kepadanya tetapi Aku kelak tiada
diindahkannya dan perjanjian-Ku akan
diubahkannya.
21Maka akan jadi kelak apabila
beberapa celaka dan kesusahan telah
datang ke atasnya maka nyanyian ini
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akan naik saksi di hadapannya karena
tiada yaitu terlupa dari pada mulut
segala benihnya karena Kuketahui akan
niatnya yang diadakannya pada hari ini
juga sebelum Aku membawa dia masuk
ke tanah yang telah Aku janjikan dengan
bersumpah itu."
22Maka demikianlah disuratkan Musa
nyanyian itu pada hari itu juga lalu
diajarkannya kepada bani Israel.
23Maka dipesaninya kepada Yosua bin
Nun serta berkata: "Hendaklah engkau
gagah dan berani hatimu karena engkau
akan membawa bani Israel masuk ke
tanah yang telah Aku janjikan kepadanya
dengan bersumpah maka Akupun akan
menyertai engkau."
24Maka jadilah apabila selesai Musa
dari pada menyurat segala perkataan
hukum ini di dalam sebuah kitab sampai
habis,
25maka dipesani oleh Musa kepada
orang Lewi yang mengusung tabut
perjanjian Allah katanya:
26 "Ambillah olehmu kitab hukum ini
taruhlah pada sisi tabut perjanjian
Tuhanmu Allah supaya yaitu ada di sana
akan suatu saksi atas engkau.
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27Kareana kuketahui akan durhakamu
dan degilmu bahwa pada hari ini selagi
aku hidup beserta dengan kamu maka
kamu telah mendurhaka kepada Allah
dan betapa lagi kemudian dari pada
matiku kelak.
28Kumpulkanlah bagiku segala ketua
suku bangsamu dan segala pegawaimu
supaya aku mengatakan segala
perkataan ini kepada pendengarannya
serta kupanggil langit dan bumi akan
saksi atasnya.
29Karena kuketahui bahwa kemudian
dari pada matiku habislah kamu akan
merusakkan dirimu serta menyimpang
dari pada jalan yang telah kusuruh kamu
turut maka akan berlaku atasmu celaka
pada kemudian hari sebab kamu mau
berbuat jahat kepada pemandangan
Allah akan membangkitkan murka-Nya
oleh perbuatan tanganmu."
30Maka dikatakan oleh Musa kepada
pendengaran segenap perhimpunan
Israel segala perkataan nyanyian ini
sampai kesudahannya.

32
1 "Hai segala langit pasanglah
telingamu maka aku hendak
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berkata-kata, hendaklah bumi itupun
mendengar segala perkataan lidahku
2bahwa pengajaranku akan menitik
seperti hujan dan petuturanku
berhamburan seperti embun bahkan
seperti hujan rintik-rintik di atas rumput
yang lagi lembut dan seperti hujan panas
di atas tumbuh-tumbuhan
3karena aku hendak memasyhurkan
nama Allah sebutkanlah kebesaran
Tuhan kita.
4Bahwa gunung batu itu sempurnalah
pekerjaannya karena segala jalan-Nya
itu keadilan adanya maka Tuhan yang
kepercayaan dan dengan tiada kejahatan
Ialah adil dan benar.
5Maka orang-orang itu telah
merusakkan jalan dengan Dia
bukannya ia menjadi anak-anak-Nya
itulah cacatnya ialah suatu keturunan
yang terbalik dan yang bengkok.
6Demikianlah balasanmu kepada
Allah hai kaum yang bodoh dan tiada
berbudi bukankah Ia Bapamu yang
telah menebusi engkau Ialah yang telah
menjadikan dikau serta menetapkan
dikau.
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7 Ingatlah olehmu akan waktu dahulu
kala kenapakanlah segala tahun
beberapa zaman dahulu tanyakanlah
kepada bapamu maka ia akan
menyatakan kepadamu dan kepada
segala tua-tuamu maka iapun akan
memberitahu kepadamu.
8Tatkala Yang Mahatinggi telah
membagikan pusaka-Nya kepada segala
bangsa tatkala diasingkannya segala
anak Adam maka ditentukan-Nya
sempadan segala bangsa menurut
bilangan segala bani Israel.
9Karena bagian Allah yaitulah kaum-
Nya dan Yakubpun menjadi pusaka yang
jatuh pada-Nya.
10Maka didapati-Nya akan dia di
tanah sunyi di tanah belantara yang
senyap yaitu tempat binatang mengaum
dikepung-Nya akan dia serta dibala-Nya
bahkan dipeliharakan-Nya akan dia
seperti akan biji mata-Nya
11 seperti burung nasar membangkitkan
sarangnya dan yang melayang-layang
atas anak-anaknya demikianlah
dikembangkannya sayapnya diambilnya
orang-orang itu dibawanya orang-orang
itu di atas sayapnya
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12bahwa Allah saja yang telah
menghantarkan dia maka dari pada
dewa-dewa orang satupun tiada
sertanya.
13Dibawanya menunggang segala
tempat yang tinggi-tinggi di bumi
sehingga dimakannya hasil tanah itu
diberinya menghisap air madu dari pada
batu dan minyak dari pada batu yang
keras
14 serta mentega (minyak sapi) dari
pada lembunya dan susu dari pada
kambingnya dengan lemak anak domba
dan domba jantan dari pada Baka-Basan
dan kambing jantan dengan lemak buah
pinggang dari pada segala gandum dan
dari pada darah buah anggur engkau
telah meminum air anggur.
15Tetapi Yesyurun telah menjadi gemuk
ia telah menendang maka engkau
telah menjadi gemuk engkau telah
besar engkau telah menjadi tambun
baru ditinggalkannya Tuhan yang telah
menjadikan dia dan tiada diindahkannya
batu selamatnya.
16Maka dibangkitkannya cemburuan
Allah oleh dewa-dewa orang asing
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dan oleh perkara yang kebencian
dibangkitkannya murka-Nya.
17Dibawanya persembahannya kepada
beberapa syetan yang bukannya
Tuhan kepada dewa-dewa yang belum
diketahuinya kepada dewa yang baru-
baru yang telah terbit tadi yang tiada
ditakuti oleh nenek moyangmu.
18Tetapi batu yang memperanakkan
dikau tiada engkau ingat maka engkau
telah melupakan Allah yang menjadikan
dikau.
19Maka dilihat Allah akan hal itu serta
dibencinya akan orang-orang itu dari
sebab murka-Nya telah dibangkitkan
oleh anak-anaknya laki-laki dan
perempuan.
20Maka firman-Nya: Bahwa Aku
hendak melindungkan muka-Ku dari
padanya Aku hendak melihat bagaimana
gerangan kesedihannya karena ialah
suatu keturunan yang sangat terbaliak
dan anak-anak yang tiada kepercayaan.
21Maka sekaliannya telah
membangkitkan cemburuan-Ku
oleh perkara-perkara yang bukannya
Tuhan serta menyalakan murka-Ku
oleh perkara yang sia-sia maka Akupun
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hendak membangkitkan cemburuan
orang-orang itu oleh orang yang
bukannya suatu kaum bahkan Aku
hendak menyalakan amarah-Nya oleh
suatu bangsa yang bodoh.
22Karena dalam murka-Ku ada api
terpasang yang besar nyala sampai ke
lobang yang terkebawah dimakannya
bumi itu dengan hasilnya dinyalakannya
segala alas gunung.
23Maka Aku hendak menimbunkan
beberapa celaka ke atasnya dan segala
anak panah-Ku kelak Aku panahkan
kepadanya
24maka sekaliannya akan rusak oleh
lapar dan dimakan oleh bahang panas
dan oleh kebinasaan yang bisa maka
Aku akan menyuruhkan kepadanya gigi
binatang yang buas serta dengan bisa
segala binatang yang melata di bumi.
25Maka di luar ia akan dipupuskan oleh
pedang dan dalam biliknya dahsyat yaitu
akan membinasakan baik teruna baik
anak dara baik anak yang menyusu baik
orang yang punah rambutnya.
26Maka firman-Ku: Aku hendak
mencerai-beraikan dia jauh-jauh Aku
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hendak memutuskan peringatannya dari
antara manusia.
27 Jikalau tiada sebab takut akan
amarah musuh itu supaya jangan
seterunya salah mengerti supaya jangan
ia berkata: Bahwa tangan kitalah telah
besarkan dan bukannya Allah yang
mengadakan segala perkara ini.
28Karena ialah suatu bangsa yang
hilang bicaranya dan tiada padanya
pengertian.
29Alangkah baiknya jikalau ia berbudi
jikalau ia mengerti jikalau ia hendak
menimbang kesedihannya.
30Bagaimana gerangan seorang juga
dapat mengejar seribu orang atau dua
orang menghalaukan selaksa orang
jikalau tiada orang-orang itu dijual oleh
batunya dan diserahkan Allah akan dia.
31Karena batu orang itu bukannya
seperti batu kita jikalau musuh-musuh
kita itu sendiri yang menimbang hal itu
sekalipun.
32Karena poko anggur orang itu dari
pada poko anggur Sodom dan dari
ladang Gomora asalnya dan buah
anggurnya itu buah anggur dari pada



Ulangan 32.33–39 187

buah pondang (upas) dan segala
tandannyapun pahit belaka
33maka air anggurnya itulah racun ular
naga dan bisa ular yang amat pedih.
34Bukankah yaini telah tersimpan serta-
Ku dan tertutup dalam perbendaharaan-
Ku.
35Bahwa Akulah yang empunya bela
dan pembalasan pada masa kakinya
tergelincir karena hari kebinasaannya
telah hampirlah dan segala perkara
yang akan datang ke atasnya itu
bersegera-segera.
36Karena Allah akan menghukumkan
kaum-Nya serta menyesal akan diri-Nya
sebab hamba-hamba-Nya tatkala
dilihatnya kekuatan orang-orang itu
telah hilang dan seorangpun tiada
tertinggal baik terkurung baik lepas.
37Maka firman-Nya: Di manakah segala
dewanya yaitu batu yang diharapinya
38yang telah memakan lemak segala
kurbannya serta meminum air anggur
persembahan minumannya hendaklah
yaitu berbangkit menolong kamu
hendaklah ia menjadi lindungan bagimu.
39 Ingatlah olehmu bahwa Aku bahkan
Akulah Dia dan satu dewapun tiada
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beserta-Ku Akulah yang membunuh
dan Aku yang menghidupkan maka
Aku telah melukakan dan Aku yang
menyembuhkan dan seorangpun tiada
yang dapat melepaskan dari pada
tangan-Ku.
40Karena Aku mengangkat tangan-Ku
ke langit maka firman-Ku: Demi Aku
hidup sampai selama-lamanya
41 jikalau Kuasah pedang-Ku yang
berkilat dan tangan-Ku memegang
hukuman niscaya Aku menuntut bela
atas segala seteru-Ku serta membalas
akan segala orang yang membenci Aku.
42Maka Aku akan memberi segala anak
panah-Ku menjadi mabok darah dan
pedang-Ku akan memakan daging dari
pada darah orang yang dibunuh dan
orang tawanan dari pada kepala segala
penghulu musuh itu.
43Hai segala bangsa hendaklah
kamu bersorak serta dengan kaum
Allah karena Ia akan menuntut bela
sebab darah segala hamba-Nya serta
dibalaskan-Nya ke atas segala seteru-
Nya dan membuat perdamaian karena
tanah-Nya dan karena kaum-Nya."
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44Maka datanglah Musa lalu
mengatakan segala perkataan nyanyian
ini pada pendengaran kaum itu baik ia
baik Yosua bin Nun.
45Maka selesailah Musa dari pada
mengatakan segala perkataan ini kepada
bani Israel.
46Maka katanya kepadanya:
"Hendaklah kamu menaruh di hatimu
segala perkataan yang telah kusaksikan
kepadamu pada hari ini yang hendak
kamu menyuruh anak-anakmu ingatlah
akan dia supaya melakukan segala
perkataan hukum ini.
47Karena perkara ini bukannya sia-sia
bagimu karena yaitulah hayatmu
dan oleh perkara ini dapat kamu
melanjutkan umurmu di tanah yang
kamu menyeberang Yordan akan
memiliki dia."
48Maka firman Allah kepada Musa pada
hari itu juga demikian:
49 "Naiklah engkau ke atas gunung
Abarim ini yaitu gunung Nebo, yang
di tanah Moab, bertentangan dengan
Yerikho pandanglah olehmu akan tanah
Kanaan ini yang Kukaruniakan kepada
bani Israel akan miliknya itu
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50 lalu matilah engkau di atas gunung
tempat engkau naik itu biarlah engkau
dihimpunkan kepada kaummu seperti
abangmu, Harun, itupun telah mati di
gunung Hor dan telah dihimpunkan
kepada kaumnya
51 sebab kamu kedua telah bersalah
kepada-Ku di tengah-tengah segala
bani Israel di air Meriba di Kadesy di
tanah belantara Zin sebab tiada kamu
menguduskan Aku di antara segala bani
Israel
52karena engkau akan melihat tanah
itu di hadapanmu tetapi tiada engkau
akan pergi ke sana akan masuk ke tanah
yang Kukaruniakan kepada bani Israel."

33
1Maka inilah berkat yang
dengannya juga bani Israel itu

telah diberkati oleh hamba Allah, Musa
itu, dahulu dari pada matinya.
2Maka katanya: "Bahwa Allah telah
datang dari Torsina lalu terbit dari Seir
bagi orang-orang itu maka Ia telah
bersinar dari gunung Paran maka Ia
telah datang dari pada orang kudus yang
berlepas-lepas itu maka pada sebelah
kanannya ada bagi orang-orang itu suatu
humum yang berapi.
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3Bahkan dikasihinya akan segala kaum
itu dan segala orang salehnya ada di
dalam tanganmu maka sekaliannya telah
duduk pada kakimu masing-masingnya
akan menerima dari pada perkataanmu.
4Maka Musa telah menyampaikan
kepada kita suatu hukum yaitu pusaka
bagi perhimpunan Yakub itu.
5Maka ialah raja Yesyurun tatkala
segala kepala kaum itu telah berhimpun
yaitu segala suku Israel bersama-sama.
6Biarlah Ruben hidup jangan mati
tetapi biarlah orang-orangnya sedikit
saja."
7Adapun inilah berkat Yehuda maka
katanya: "Ya Allah, dengarlah kiranya
akan suara Yehuda dan bawalah ia
masuk kepada kaumnya maka dengan
tangannya ia telah melawan bagi dirinya
Engkaulah akan menjadi penolong
melawan segala seterunya."
8Maka katanya pula dari hal Lewi:
"Bahwa Tumimmu dan Urimmu ada
kepada orangmu yang kudus itu yang
telah Engkau cobai di Masa dan yang
telah engkau berbantah dengan dia di
air Meriba
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9yang telah berkata dari hal bapanya
dan dari hal ibunya aku belum melihat
dia tiada pula diakuinya akan saudara-
saudaranya dan tiada dikenalnya akan
anak-anaknya sendiri karena orang-
orang itu telah ingat akan perkataanmu
memeliharakan perjanjianmu.
10Maka ialah akan mengajarkan segala
hukummu kepada Yakub dan Tauratmu
kepada Israel maka orang-orang itu
akan menghadapkan kepadamu setanggi
dan kurban bakaran yang bulat-bulat di
atas tempat kurbanmu.
11Ya Allah berkati kiranya oleh-Mu
segala hartanya dan terimalah pekerjaan
tangannya tikamlah oleh-Mu pinggang
orang yang berbangkit melawan dia
dan segala yang membenci dia supaya
jangan orang-orang itu berbangkit pula."
12Maka katanya dari hal Benyamin:
"Bahwa kekasih Allah itu akan duduk
di sisinya dengan selamat dinaunginya
akan dia sepanjang hari maka iapun
duduklah di antara bahunya."
13Maka katanya pula dari hal Yusuf:
"Biarlah tanahnya diberkati Allah sebab
segala perkara yang indah-indah dari
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langit sebab embun dan sebab air yang
dalam yang mengendap di bawah
14dan sebab segala perkara yang
indah-indah dari pada segala hasil
matahari dan sebab segala perkara yang
indah-indah dari pada tumbuh-tumbuhan
segala bulan
15dan segala perkara yang terutama
dari gunung-gunung yang tua-tua dan
sebab segala perkara yang indah-indah
dari bukit-bukit yang kekal
16dan sebab segala perkara yang
indah-indah dari bumi dengan segala
isinya dan kemurahan dia itu yang telah
duduk dalam rimbun biarlah berkat itu
turun ke atas kepala Yusuf dan atas batu
kepala orang yang telah diceraikan dari
pada segala saudaranya itu.
17Maka anak sulung lembunya
kepadanyalah ada kebesaran dan
tanduknya itulah tanduk seladang
dengannya juga ia akan menanduk
segala bangsa orang sampai ke ujung
bumi maka ialah berlepas-lepas orang
Efraim dan ialah beribu-ribu orang
Manasye."
18Maka katanya pula dari hal Zebulon:
"Bersukalah engkau tatkala engkau
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keluar dan engkaupun, hai Isakhar,
dalam segala kemahmu.
19Maka sekaliannya itu akan memanggil
segala bangsa datang ke gunung di
sanalah ia akan mempersembahkan
beberapa kurban kebenaran karena
orang-orang itu akan menghisap
kelimpahan segala laut dan mata benda
di pasir yang tersembunyi itu."
20Maka katanya pula dari hal Gad:
"Bahwa kepujianlah yang meluaskan
Gad maka kedudukkannya serta singa
betina dicariknya lengan bahkan batu
kepalapun.
21Maka dipilihnya bagi dirinya yang
pertama karena di sanalah bagian
penghulu telah tersimpan maka
datanglah ia beserta dengan kepala-
kepala kaum itu dilakukannya keadilan
Allah dan segala hukum-Nya dengan
Israel."
22Maka katanya pula dari hal Dan:
"Bahwa Dan itulah anak singa yang telah
melompat keluar dari Basan."
23Maka katanya pula dari hal Naftali:
"Hai Naftali yang puas hati oleh karunia
dan penuh dengan berkat Allah biarlah
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engkau memiliki tanah sebelah barat
dan sebelah selatan."
24Maka katanya pula dari hal Asyer:
"Dengan anak-anaknya ia berkenan
kepada saudara-saudaranya dan biarlah
ia mencelupkan kakinya dalam minyak.
25Maka sengkangmu (kancing) kelak
dari pada besi dan tembaga dan seperti
segala harimau demikianlah kelak
kuasamu.
26Hai Yesyurun satupun tiada yang
sama dengan Allah yang mengendarai
langit hendak menolong akan dikau
dengan kemuliaan di atas awan-awan.
27Bahwa Allah yang kekal ialah
tempat kediamanmu dan di bawah ada
lengan yang selama-lamanya maka
ditolakkannya musuh itu dari hadapanmu
maka firman-Nya binasakanlah.
28Maka Israelpun duduklah dengan
sejahteranya dan mata air Yakub seorang
diri di tanah gandum dan air anggur
bahkan langitnyapun menitikkan embun.
29Berbahagialah engkau, hai Israel,
siapakah yang sama dengan engkau
suatu kaum yang diselamatkan oleh
Allah ialah perisai pertolonganmu dan
Iapun pedang ketinggianmu maka
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segala musuhmu akan menaklukkan
dirinya kepadamu dan engkau akan
menjejakkan segala tempatnya yang
tinggi-tinggi."

34
1Maka Musapun naiklah dari
segala padang Moab ke gunung

Nebo, ke kemuncak Pisga, yang
bertentangan dengan Yerikho maka
ditunjukkan Allah kepadanya seluruh
tanah Gilead sampai ke Dan.
2Dan segenap tanah Naftali dan tanah
Efraim dan Manasye dan segenap tanah
Yehuda sampai ke laut sebelah barat
3dan tanah selatan dan padang lembah
Yerikho negri pohon korma itu sampai ke
Zoar.
4Maka firman Allah kepadanya: "Bahwa
inilah tanah yang telah Kujanjikan
dengan bersumpah kepada Abraham dan
kepada Ishak dan kepada Yakub firman-
Ku: Bahwa Aku hendak mengaruniakan
kepada benihmu maka Aku telah
memberi engkau melihat dia dengan
matamu tetapi tiada engkau akan
menyeberang ke sana."
5Dengan demikian maka matilah
hamba Allah Musa itu di sana di tanah
Moab seperti firman Allah.
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6Maka dikuburkan-Nya akan dia dalam
lembah di tanah Moab bertentangan
dengan Bet-Peor tetapi seorangpun
tiada mengetahui akan kuburnya sampai
kepada hari ini.
7Adapun umur Musa tatkala matinya itu
seratus dua puluh tahun maka matanya
belum kabur dan kekuatan tubuhnya
belum kurang.
8Maka Musa itu ditangisi oleh bani
Israel di padang Moab tiga puluh hari
lamanya. Dengan demikian selesailah
segala hari tangisnya tatkala meratapkan
Musa itu.
9Adapun Yosua bin Nun itu penuhlah
ia dengan ruh budi karena telah
dihantarkan Musa tangannya ke atasnya
maka segala bani Israelpun mendengar
akan dia serta diperbuatnya seperti
firman Allah kepada Musa itu.
10Maka dari pada masa itu belum terbit
lagi di antara orang Israel seorang nabi
yang seperti Musa yang dikenal oleh
Allah muka tentang muka
11dalam hal segala alamat dan ajaib
yang disuruh Allah ia mengadakan di
tanah Mesir atas Firaun dan atas segala
pegawainya dan atas segenap tanahnya
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12dan dalam hal segala kuasa yang
besar dan segala hebat yang amat
sangat yang diadakan oleh Musa pada
pemandangan segenap bani Israel.



Yosua

1
1Maka jadilah kemudian dari pada
kematian hamba Allah itu maka

firman Allah kepada Yosua bin Nun,
pelayan Musa itu, demikian:
2 "Bahwa hamba-Ku Musa itu telah
matilah sebab itu bangunlah engkau
sekarang lalu menyeberang Yordan ini
baik engkau baik segenap kaum ini
masuk ke tanah yang Kukaruniakan
kepadanya yaitu kepada bani Israel.
3Maka segala tempat yang dijejakki
oleh tapak kakimu kepadamulah
Aku telah mengaruniakan dia seperti
firman-Ku kepada Musa.
4Dari tanah belantara dan dari Libanon
ini hingga ke sungai besar yaitu sungai
Efrat segenap tanah orang Het dan
hingga sampai ke laut besar arah ke
matahari masuk itulah sempadanmu.
5Maka seorangpun tiada akan dapat
bertahan di hadapan engkau seumur
hidupmu seperti dahulu Aku telah
menyertai Musa demikianlah kelak Aku
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menyertai engkau tiada Aku akan undur
dari padamu atau meninggalkan dikau.
6Hendaklah engkau gagah dan berani
hatimu karena engkau akan memberi
kaum ini mempusakai tanah yang telah
Kujanjikan kepada nenek moyangnya
dengan bersumpah akan mengaruniakan
dia kepadanya.
7Hanya hendaklah engkau gagah dan
sangat berani hatimu supaya engkau
ingat akan melakukan seperti segenap
hukum yang dipesani kepadamu oleh
hamba-Ku Musa itu: janganlah engkau
menyimpang dari padanya ke kanan
atau ke kiri supaya engkau beroleh
untung barang kemana engkau pergi.
8Maka janganlah kitab hukum ini
bercerai dari pada mulutmu melainkan
hendaklah engkau memikirkan dia
siang malam sampai engkau ingat
akan melakukan seperti segala yang
tersurat dalamnya karena jikalau begitu
najis engkau akan memperuntungkan
segala jalanmu dan jikalau begitu
niscaya engkau akan melakukan dengan
bijaksana.
9Bukankah Aku telah berfirman
kepadamu. Hendaklah engkau gagah
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dan berani hatimu jangan engkau takut
dan jangan terkejut karena Tuhamu
Allah ada menyertai engkau barang
kemana engkau pergi."
10Setelah itu berpesanlah Yosua kepada
segala pegawai kaum itu katanya:
11 "Hendaklah kamu berjalan-jalan di
tengah tempat segala kemah itu lalu
menyuruh kaum itu demikian: Siapkan
bagi dirimu bekal karena dalam tiga hari
lagi kamu akan menyeberang Yordan
ini akan masuk memiliki tanah yang
dikaruniakan Tuhanmu Allah kepadamu
akan milikmu."
12Dan lagi kata Yosua kepada bani
Ruben dan kepada bani Gad dan kepada
setengan suku Manasye demikian:
13 "Ingatlah olehmu akan firman yang
dipesani kepadamu oleh hamba Allah
Musa itu begini: Bahwa Tuhanmu Allah
itu memberi kepadamu perhetian dan Ia
akan mengaruniakan kepadamu tanah
ini.
14Maka hendaklah segala istrimu dan
anak buahmu dan binatangmu tinggal
di tanah yang diberikan kepadamu
oleh Musa di seberang Yordan tetapi
hendaklah kamu ini menyeberang



Yosua 1.15–18 4

dengan berlengkap di hadapan segala
saudaramu yaitu segala orang yang
gagah akan perang supaya membantu
dia.
15Sehingga segala saudaramupun telah
diberi Allah perhentian sama seperti
kamu dan sehingga iapun telah memiliki
tanah yang dikaruniakan kepadanya oleh
Tuhanmu Allah baru kamu akan kembali
ke tanah milikmu itu lalu lalu memiliki
dia yang diberikan hamba Allah Musa
itu kepadamu di sungai Yordan arah ke
matahari hidup."
16Maka jawabnya kepada Yosua serta
berkata: "Segala pesananmu itu kelak
kami akan berbuat dan barang kemana
engkau suruhkan kelak kami hendak
pergi.
17Seperti kami telah menurut akan
Musa dalam segala perkara demikialah
kelak kami akan menurut engkau
hanya biarlah kiranya Tuhanmu Allah
itu menyertai engkau seperti telah
disertainya akan Musa.
18Maka barangsiapapun baik yang
mendurhaka akan perintahmu dan tiada
mau mendengar akan perkataanmu
dalam segala pesananmu kepadanya
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hendaklah ia itu dibunuh hukumnya
hanya hendaklah engkau gagah dan
berani hatimu."

2
1Maka oleh Yosua bin Nun
disuruhkannya dari Sitim dua orang

sulu (penyuluh) diam-diam, katanya:
"Pergilah kamu kedua ini mengintai
tanah itu dan negri Yerikho." Maka
pergilah keduanya lalu datang ke
rumah seorang perempuan sundal yang
bernama Rahab lalu berbaring di situ.
2Maka dikabarkan oranglah kepada
raja Yerikho sembahnya: "Bahwa adalah
beberapa orang dari bani Israel telah
masuk kemari pada malam ini hendak
diperiksanya tanah ini."
3Maka disuruh raja Yerikho orang
mendapatkan Rahab mengatakan:
"Bawalah keluar akan orang-orang yang
telah datang kepadamu yang telah
masuk ke rumahmu karena orang-orang
itu telah datang hendak memeriksa
segenap tanah ini."
4Maka oleh perempuan itu diambillah
kedua orang itu disembunyikannya
akan dia maka katanya: "Sungguhkah
orang-orang itu telah datang kepada



Yosua 2.5–9 6

saya tetapi tiada saya tahu dari mana
datangnya
5maka jadilah kira-kira pada waktu
pintu gerbang itu ditutup orang dan
haripun malamlah maka keluarlah
keduanya tiada saya tahu kemana
perginya ikutlah akan dia dengan
segeranya niscaya kamu bertemu
dengan dia."
6Tetapi dibawanya keduanya itu naik
ke atas sotoh disembunyikannya di
bawah segala batang rami yang telah
diaturkannya di atas sotoh itu.
7Maka pergilah orang-orang itu
mengejar keduanya pada jalan ke
Yordan sampai ke tempat mengarung
sungai setelah sudah keluar orang yang
mengejar dia maka pintu gerbang itu
ditutup orang.
8Sebelum keduanya itu tidur maka
naiklah perempuan itu ke atas sotoh
mendapatkan keduanya
9 lalu katanya kepada keduanya: "Aku
tahu bahwa tanah ini telah dikaruniakan
Allah kepadamu dan ketakutan akan
kamu telah datang atas kami dan segala
orang isi tanah ini hancur rasa hatinya di
hadapanmu.
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10Karena kami telah mendengar
bagaimana air laut Kolzom telah
dikeringkan Allah di hadapanmu tatkala
kamu keluar dari Mesir dan barang yang
telah kamu lakukan akan kedua raja
orang Amori yang di seberang Yordan
yaitu akan Sihon dan Og yang telah
habis kamu binasakan.
11Serta kedengaran hal itu kepada
kami maka hancurlah rasa hati kami
tiada tinggal semangat lagi pada seorang
jugapun oleh sebab kamu karena
Tuhanmu Allah itu ialah Tuhan baik pada
langit yang di atas baik pada bumi yang
di bawah.
12Sebab itu sekarang biarlah kiranya
kamu bersumpah demi Allah sedang aku
sudah berbuat kebajikan akan kamu
bahwa kamupun akan berbuat kebajikan
akan isi rumah bapaku dan berikanlah
kiranya akan daku suatu tanda
13yaitu kamu akan menghidupi bapaku
dan ibuku dan segala saudaraku laki-laki
dan perempuan dan segala sesuatu
yang ada kepadanya dan kamu akan
melepaskan nyawa kami dari pada mati."
14Maka kata keduanya itu kepadanya:
"Bahwa nyawa kami akan ganti nyawamu
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jikalau engkau tiada mengeluarkan
perkara kami ini maka akan jadi kelak
apabila dikaruniakan Allah kepada kami
tanah ini niscaya kami akan berbuat
kebajikan dan setia akan dikau."
15Setelah itu maka dihulurkannya
keduanya dengan tali dari pada tingkap
karena rumahnya itu duduknya di atas
tembok negri maka perempuan itupun
duduklah di atas tembok itu.
16Maka katanya kepada keduanya:
"Larilah kamu ke gunung supaya jangan
kamu bertemu dengan orang-orang yang
mengejar itu dan sembunyikan dirimu di
situ barang tiga hari lamanya sehingga
orang yang mengejar itu telah pulang
kemudian baru dapat kamu menurut
jalanmu."
17Maka kata keduanya itu kepadanya:
"Bahwa sucilah kami dari pada
sumpahmu yang telah engkau suruh
kami bersumpah ini.
18Adapun apabila kami telah masuk
tanah ini hendaklah engkau mengikut
tali benang merah ini pada tingkap
yang dari padanya juga kami engkau
hulurkan dan hendaklah engkau
menghimpunkan bapamu dan ibumu
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dan saudara-saudaramu dan segala isi
rumah bapamu itu kepadamu dalam
rumah ini.
19Maka akan jadi kelak barangsiapa
yang keluar dari pada pintu rumahmu
ke jalan raya niscaya darahnya itu
tertanggung atas dirinya dan kami ini
tiada bersalah dan barangsiapa yang
sertamu di dalam rumah ini jikalau
barang seorang menaikkan tangan
atasnya niscaya tertanggunglah di atas
kami.
20Tetapi jikalau engkau mengeluarkan
perkara ini niscaya sucilah kami dari
pada sumpahmu yang telah engkau
suruh kami bersumpah itu."
21Maka jawabnya: "Biarlah jadi
begini katamu." Maka dilepaskannya
keduannya itu pergi dan tali merah itu
diikatkannya pada tingkap itu.
22Maka berjalanlah keduanya lalu
sampai ke gunung maka tinggallah ia
di sana tiga hari lamanya sehingga
orang-orang yang mengejar itu sudah
pulang maka oleh orang yang mengejar
itu dicarinya pada sepanjang jalan itu
tiada juga didapatinya akan keduanya.
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23Setelah itu maka kembalilah kedua
orang itu serta turun dari gunung lalu
menyeberang datang kepada Yosua
bin Nun dan segala perkara yang
telah berlaku kepadanya itu semuanya
diceritakannya kepadanya.
24Maka kata keduanya kepada Yosua:
"Bahwa sesungguhnya segenap tanah
itu telah diserahkan Allah kepada tangan
kita dan lagi segala isi tanah itu berasa
hancur hatinya di hadapan kita."

3
1Maka bangunlah Yosua pagi-pagi
hari lalu berpindahlah sekaliannya

dari Sitim maka datanglah sekaliannya
ke Yordan baik ia baik segala bani Israel
maka duduklah ia di sana sehingga ia
menyeberang.
2Maka jadilah selang tiga hari
segala pegawai itu berjalan-jalan di
tengah-tengah tempat kemah itu
3disuruhnya kaum itu katanya: "Apabila
kamu lihat tabut perjanjian Tuhanmu
Allah dan segala imam orang Lewi
mengusung dia barulah kamu akan
berangkat dari pada tempatmu lalu pergi
mengikut dia.
4Tetapi biarlah berjarak antara kamu
dengan dia kira-kira dua ribu hasta
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jauhnya janganlah kamu menghampiri
dia supaya dapat kamu mengetahui
akan jalan yang patut kamu turut karena
belum pernah kamu menurut jalan ini
dahulunya."
5Maka kata Yosua kepada kaum itu:
"Kuduskanlah dirimu karena esok hari
Allah hendak membuat beberapa perkara
yang ajaib di antaramu."
6Maka kata Yosua kepada segala
imam itu: "Demikian angkatlah tabut
perjanjian itu lalu berjalan dahulu di
hadapan kaum itu." Maka diangkatnya
tabut perjanjian itu lalu berjalan di
hadapan kaum itu.
7Maka firman Allah kepada Yosua:
"Bahwa pada hari ini Aku hendak mulai
membesarkan dikau pada pemandangan
segenap bani Israel supaya diketahuinya
bahwa seperti dahulu Aku telah
menyertai Musa demikianlah kelak Aku
akan menyertai dikau.
8Maka hendaklah engkau berpesan
kepada imam-imam yang mengusung
tabut perjanjian itu demikian: Apabila
kamu telah sampai kepada tepi sungai
Yordan hendaklah kamu berhenti serta
berdiri dalam sungai Yordan itu."
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9Maka kata Yosua kepada bani Israel:
"Marilah kamu dengar akan firman
Tuhanmu Allah."
10Dan lagi kata Yosua: "Demikian ini
kelak kamu akan mengetahui akan
hal Tuhan yang hidup itu adalah di
antaramu dan tak dapat tiada Ia akan
menghalaukan dari hadapanmu segala
orang Kanaan dan orang Het dan orang
Hewi dan orang Feris dan orang Girgasi
dan orang Amori dan orang Yebus.
11Adapun tabut perjanjian Tuhan seru
sekalian alam itu hendak berjalan di
hadapanmu turun ke sungai Yordan.
12Sebab itu sekarang ambillah olehmu
dua belas orang dari pada segala suku
Israel yaitu seorang dari pada tiap-tiap
suku.
13Maka akan jadi kelak apabila tapak
kaki segala imam yang mengusung tabut
Allah Tuhan seru sekalian alam itu telah
berhenti dalam sungai Yordan maka air
Yordan itu akan diputuskan yaitu segala
air yang datang dari hulu maka yaitu
akan berdiri bertimbun."
14Maka jadilah tatkala kaum itu
berangkat dari pada kemahnya hendak
menyeberang Yordan sedang imam-
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imam yang mengusung tabut perjanjian
itu mendahului kaum itu
15dan tatkala orang-orang yang
mengusung tabut itu telah sampai ke
Yordan dan kaki imam yang mengusung
tabut itu dicelupkannya di tepi air itu
(karena Yordan itu sebaklah pada segala
tepinya pada musim menuai)
16maka segala air yang turun dari hulu
itu berhentilah lalu bertimbun-timbun
jauh sekali dari sana dekat negri Adam
yang di sebelah Sartan dan segala air
yang turun ke tasik Araba yaitu tasik air
masin itupun putus sekali maka kaum itu
menyeberanglah bertentangan dengan
Yerikho.
17Maka segala imam yang mengusung
tabut perjajian Allah itu berdirilah tetap
pada tanah yang kering di tengah-tengah
sungai Yordan dan segala bani Israel
itu menyeberanglah pada tanah yang
kering sehingga segenap bangsa itu
telah menyeberang Yordan itu belaka.

4
1Maka jadilah apabila segenap
bangsa itu sudah menyeberang

Yordan belaka, maka firman Allah
kepada Yosua demikian:
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2 "Ambillah olehmu dari pada kaum
itu dua belas orang seorang dari pada
tiap-tiap suku
3 lalu berpesan kepadanya: Demikian
ini ambillah olehmu dari sini dari tengah-
tengah sungai Yordan dari pada tempat
kaki imam-imam telah berdiri tetap itu
dua belas batu bawalah sertamu ke
seberang sana letakkanlah pada tempat
kedudukkan yang tempat kamu akan
duduk pada malam ini."
4Maka dipanggil Yosua kedua belas
orang yang telah disediakannya dari
antara bani Israel itu se orang dari pada
tiap-tiap suku
5maka kata Yosua kepadanya:
"Hendaklah kamu berjalan dahulu
di hadapan tabut Tuhanmu Allah ke
tengah sungai Yordan dan hendaklah
masing-masing kamu memikul sebuah
batu di atas bahunya seperti bilangan
segala suku bani Israel
6 supaya yaitu menjadi di antaramu
suatu tanda yaitu apabila anak-anakmu
bertanya pada hari kemudian serta
berkata: Apa gunanya segala batu ini
kepadamu
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7barulah kamu akan berkata kepadanya
yaitu sebab air sungai Yordan telah
putus di hadapan tabut perjanjian
Allah apabila tabut itu menyeberang
Yordan maka air sungai Yordan itu
telah putuslah maka batu-batu ini akan
menjadi peringatan bagi segala bani
Israel sampai selama-lamanya."
8Maka diperbuatlah oleh bani Israel
seperti pesan Yosua diambilnya dua
belas batu dari tengah-tengah sungai
Yordan seperti firman Allah kepada Yosua
sekadar bilangan segala suku bani Israel
dibawanya sertanya ke seberang ke
tempat ia akan duduk lalu diletakkannya
di sana.
9Maka oleh Yosua didirikannya pula
dua belas batu di tengah-tengah sungai
Yordan di tempat kaki imam-imam yang
mengusung tabut perjanjian itu telah
berdiri maka adalah batu-batu itu di
sana sampai kepada hari ini.
10Karena segala imam yang mengusung
tabut itu berdirilah di tengah-tengah
sungai Yordan sehingga habislah sudah
segala perkara yang disuruh Allah
Yosua mengatakan kepada kaum itu
seperti segala pesanan Musa kepada
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Yosua maka kaum itu bersegera-segera
menyeberang itu.
11Maka jadilah setelah sudah segenap
kaum itu menyeberang belaka lalu tabut
Allah itupun menyeberanglah dan segala
imampun di hadapan mata kaum itu.
12Maka bani Israel dan bani Gad
dan setengah suku Manasye itupun
menyeberanglah dengan berlengkap di
hadapan bani Israel seperti pesan Musa
kepadanya
13ada kira-kira empat laksa orang
yang berlengkap akan perang telah
menyeberang di hadapan hadirat Allah
ke padang Yerikho hendak berperang.
14Maka pada hari itu juga dibesarkan
Allah akan Yosua di hadapan mata
segenap bani Israel maka takutlah
orang-orang itu akan dia seumur
hidupnya seperti takutnya akan Musa
itu.
15Maka firman Allah kepada Yosua:
16 "Suruhlah segala imam yang
mengusung tabut perjanjian itu naik dari
dalam Yordan."
17Sebab itu disuruh Yosua segala imam
itu, katanya: "Naiklah kamu dari dalam
Yordan ini."
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18Maka jadilah tatkala segala imam
yang mengusung tabut perjanjian Allah
itu telah keluar dari tengah sungai
Yordan dan tapak kaki imam-imam
itu dijejakkannya ke darat maka
kembalilah segala air sungai Yordan itu
ke tempatnya maka sebaklah ia kepada
segala tepinya seperti dahulu.
19Maka kaum itupun keluarlah dari
dalam sungai Yordan itu pada sepuluh
hari bulan dalam bulan yang pertama
lalu didirikannya kemahnya di Gilgal di
sebelah timur Yerikho.
20Maka kedua belas buah batu yang
telah diambilnya dari dalam sungai
Yordan itupun didirikanlah oleh Yosua di
Gilgal.
21Maka katanya kepada bani Israel
dimikian: "Jikalau pada kemudian hari
anak-anakmu bertanya kepada bapanya
begini: Apa artinya batu-batu ini?
22maka hendaklah kamu memberitahu
anak-anakmu itu serta berkata: Bahwa
bani Israel telah menyeberang Yordan ini
pada tanah yang kering.
23Karena Tuhanmu Allah telah
mengeringkan segala air sungai Yordan
dari hadapanmu sehingga kamu telah
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menyeberang sama seperti yang
dilakukan Tuhanmu Allah akan laut
Kolzom yang dikeringkan-Nya di hadapan
kita sehingga kita telah menyeberang
24 supaya segala bangsa dunia ini
dapat mengetahui akan tangan Allah
bagaimana kuasa-Nya supaya orang
takut akan Tuhanmu Alah itu sampai
selama-lamanya."

5
1Maka jadilah setelah kedengaran
kabar kepada segala raja orang

Amori yang duduk di seberang Yordan
pada sebelah barat dan kepada segala
raja orang Kanaan yang duduk di tepi
laut mengatakan, air sungai Yordan itu
telah dikeringkan Allah dari hadapan bani
Israel sehingga kita telah menyeberang,
maka hancurlah rasa hatinya dan tiada
lagi semangat dalamnya dari sebab bani
Israel itu.
2Maka pada masa itu firman Allah
kepada Yosua: "Perbuatlah bagi
dirimu beberapa pisau dari pada batu
sunatkanlah pula segala bani Israel
kedua kalinya."
3Maka oleh Yosua diperbuatkannya
bagi dirinya beberapa pisau dari pada
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batu disunatkannya segala bani Israel di
bukit Kulup.
4Adapun inilah sebabnya disunatkan
Yosua akan dia bahwa segala orang yang
telah keluar dari Mesir yang laki-laki
itu yaitu segala yang tahu berperang
telah habis mati di tanah belantara pada
perjalanannya kemudian dari pada ia
telah keluar dari Mesir.
5Karena segala orang yang telah keluar
itu bersunat semuanya tetapi segala
orang yang diperanakkan di tanah
belantara pada jalan keluar dari Mesir
yaitu belum disunatkan.
6Karena empat puluh tahun lamannya
bani Israel berjalan di tanah belatara itu
sehingga segenap bangsa itu habislah
sudah yaitu segala orang yang tahu
berperang yang telah keluar dari Mesir
karena tiada didengarnya akan suara
Allah maka kepadanya juga Allah telah
bersumpah bahwa tiada akan diberi-Nya
orang-orang itu melihat tanah yang
dijanjikan Allah dengan bersumpah
kepada nenek moyangnya hendak
dikaruniakan-Nya kepada kita yaitu
suatu tanah yang berkelimpahan susu
dan air madu.
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7Maka anak-anak orang itu yang
diterbitkannya akan gantinya ialah
yang disunatkan oleh Yosua karena
orang-orang itu belum bersunat sebab
tiada ia disunatkan dalam perjalanan itu.
8Maka jadilah setelah sudah segenap
bangsa itu disunatkan maka tinggallah ia
dalam tempat segala kemah itu sehingga
sembuhlah sekaliannya.
9Maka firman Allah kepada Yosua:
"Bahwa pada hari ini Aku telah
menolakkan kecelaan Mesir itu dari
padamu." Maka itulah sebabnya tempat
itu dinamai Gilgal sampai kepada hari
ini.
10Maka segala bani Israel mendirikan
kemahnya di Gilgal maka sekaliannya
memegang Paskah itu pada empat belas
hari bulan pada petang hari di padang
Yerikho.
11Maka kemudian dari pada Paskah
pada esok harinya dimakannya dari pada
gandum lama di tanah itu yaitu apam
yang tiada beragi dan gandum dirandang
(dibakar) pada hari itu juga.
12Maka pada esoknya putuslah manna
itu yaitu kemudian dari pada dimakannya
dari pada gandum lama yang di tanah
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itu maka tiada lagi bani Israel beroleh
manna itu melainkan dimakannya hasil
tanah Kanaan pada tahun itu.
13Maka jadilah tatkala Yosua hampir
dengan Yerikho tiba-tiba diangkatnya
matanya akan dilihatnya ada seorang
berdiri di hadapannya dan pedangnya
terhunus pada tangannya maka
hampirlah Yosua kepadanya serta
berkata kepadanya: "Engkau dari pada
pihak kamikah atau dari pada musuh
kami?"
14Maka jawabnya: "Bukan, melainkan
aku telah datang sekarang menjadi
Penghulu Tentara Allah." Maka sujudlah
Yosua dengan mukanya ke tanah serta
menyembah maka katanya: "Apakah
pesan tuan hamba kepada diperhamba."
15Maka kata Penghulu Tentara Allah
itu kepada Yosua: "Bukakanlah kasut
dari pada kakimu karena tempat engkau
berdiri itu kudus adanya."

6
1Maka diperbuatnya demikian oleh
Yosua. (Adapun negri Yerikho itu

telah terkunci pintu gerbangnya dari
sebab bani Israel seorangpun tiada
keluar dan seorangpun tiada masuk).
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2Maka firman Allah kepada Yosua:
"Bahwa Aku telah menyerahkan Yerikho
ke tanganmu serta dengan rajanya
dan segala orang yang gagah akan
berperang.
3Maka hendaklah engkau mengelilingi
negri itu yaitu segala orang yang
berperang hendaklah ia berjalan keliling
sekali juga.
4Maka hendaklah kamu berbuat
demikian enam hari lamanya maka
hendaklah tujuh orang imam membawa
toang-toang (nafiri) dari pada tanduk
kambing tujuh batang di hadapan
tabut itu dan pada hari yang ketujuh
hendaklah kamu mengelilingi negri itu
tujuh kali dan hedaklah imam-imam itu
meniup tuang-tuang itu.
5Maka akan jadi kelak apabila tanduk
kambing itu berbunyi berturut-turut dan
apabila kamu mendengar bunyi tuang-
tuang itu hendaklah segenap kaum itu
bersorak dengan sorak yang nyaring
niscaya tembok negri itu akan rubuh
pada tempatnya dan segenap kaum itu
akan menaikinya masing-masing pada
tempat yang berbetulan di hadapannya."
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6Maka dipanggil Yosua bin Nun akan
segala imam serta berkata kepadanya:
"Angkatlah olehmu tabut perjanjian itu
dan biarlah tujuh orang imam membawa
tujuh batang tuang-tuang dari pada
tanduk kambing di hadapan tabut Allah
itu."
7Maka katanya kepada kaum itu:
"Berjalanlah kamu keliling negri itu dan
hendaklah segala orang yang berlengkap
itu berjalan di hadapan tabut Allah."
8Maka jadilah apabila Yosua telah
berkata kepada kaum itu maka
berjalanlah ketujuh orang imam yang
membawa ketujuh batang tuang-tuang
dari pada tanduk kambing di hadapan
hadirat Allah serta meniup tuang-tuang
itu maka tabut perjanjian Allah itupun
mengikut dia.
9Maka orang yang berlengkap itu
berjalanlah mendahului imam-imam
yang meniup tuang-tuang dan penutup
tentara itu mengikutlah dari belakang
tabut itu maka sambil berjalan sambil
meniup tuang-tuang itu.
10Maka Yosuapun berpesanlah kepada
kaum itu katanya: "Janganlah kamu
bersorak dan jangan kedengaran bunyi
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suaramu bahkan sepatah katapun
jangan keluar dari pada mulutmu hingga
sampai kepada hari aku suruh kamu
bersorak barulah kamu akan bersorak."
11Demikianlah disuruh bawa tabut
Allah itu keliling negri itu serta berjalan
keliling sekali juga setelah itu maka
kembalilah ia ke tempat segala kemah
lalu duduk dalam tempat kemah itu.
12Maka bangunlah Yosua pagi-pagi
hari lalu segala imampun mengambillah
tabut Allah itu.
13Maka ketujuh orang imam yang
membawa ketujuh batang tuang-tuang
dari pada tanduk kambing di hadapan
tabut Allah itupun berjalanlah senantiasa
sambil meniup tuang-tuang itu dan orang
yang berlengkap itupun berjalanlah
mendahului dia dan penutup tentara
itupun mengikut tabut Allah maka sambil
berjalan sambil meniup tuang-tuang itu.
14Maka pada hari yang kedua
dikelilinginya negri itu sekali juga lalu
kembali ke tempat segala kemah maka
demikianlah halnya enam hari lamanya.
15Maka jadilah pada hari yang ketujuh
bangunlah sekaliannya pagi-pagi pada
waktu dinihari lalu mengelilingi negri itu
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dengan demikian peri tujuh kali hanya
pada hari itu juga dikelilinginya negri itu
tujuh kali.
16Maka jadilah pada ketujuh kalinya
apabila segala imam meniup tuang-
tuang maka kata Yosua kepada kaum itu:
"Bersoraklah karena telah diserahkan
Allah negri itu ke tanganmu!
17Maka hendaklah negri itu ditentukan
akan binasa karena Allah baik negri
itu baik segala isinya hanya Rahab,
perempuan sundal itu, akan hidup baik
ia baik segala yang sertanya di dalam
rumah itu sebab disembunyikannya
kedua suruhan yang telah kita suruhkan.
18Maka akan kamu peliharakanlah
dirimu baik-baik dari pada barang
ditentukan akan binasa supaya jangan
setelah sudah kamu menentukan dia
akan binasa kemudian kamu ambil dari
pada barang yang ditentukan akan
binasa itu sehingga dengan demikian
kamu mendatangkan kebinasaan atas
tempat segala kemah Israel serta
menyusahi dia.
19Tetapi segala perak dan emas dan
segala bekas dari pada tembaga dan
besi yaitu kudus bagi Allah hendaklah
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yaitu masuk ke dalam perbendaharaan
Allah."
20Maka bersoraklah kaum itu dan
tuang-tuang itupun berbunyilah maka
jadilah setelah didengar oleh kaum
itu akan bunyi tuang-tuang maka
bersoraklah kaum itu dengan sorak
yang nyaring dan tembok itupun
robohlah pada tempatnya sehingga
kaum itu naiklah ke dalam negri
masing-masingnya kepada tempat
yang berbetulan di hadapannya lalu
diambilnya negri itu.
21Maka segala yang di dalam negri itu
ditentukannya akan binasa baik laki-laki
baik perempuan tua muda dan lembu
kambing dan keledaipun dengan mata
pedang.
22Maka kata Yosua kepada kedua
orang yang telah mengintai negri
itu: "Pergilah kamu kedua ke rumah
perempuan sundal itu bawa keluar dari
sana perempuan itu dan segala yang ada
kepadanya seperti janjimu kepadanya
dengan bersumpah."
23Maka masuklah kedua orang muda
yang jadi sulu itu dibawanya keluar akan
Rahab dengan bapanya dan ibunya dan
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saudara-saudaranya dan segala sesuatu
yang ada padanya dan segala daging
darahnyapun dibawanya keluar maka
didudukkannya di luar tempat segala
kemah Israel.
24Maka negri itu dibakarnya dengan api
serta dengan segala isinya hanya perak
dan emas dan segala bekas dari pada
tembaga dan besi itu ditaruhnya dalam
perbendaharaan rumah Allah.
25Tetapi Rahab, perempuan sundal
itu, dengan segala isi rumah bapanya
dan segala sesuatu yang ada padanya
dihidupi juga oleh Yosua maka iapun
duduklah di antara bani Israel sampai
kepada hari ini sebab disembunyikannya
kedua orang suruhan yang disuruhkan
oleh Yosua akan mengintai negri Yerikho
itu.
26Maka pada masa itu berpesanlah
Yosua kepadanya dengan bersumpah
katanya: "Terkutuklah kiranya pada
hadirat Allah barangsiapa yang
berbangkit lalu membangunkan negri
Yerikho ini maka ia akan membubuh
alasnya atas nyawa anaknya laki-laki
yang sulung dan pintu gerbangnya akan
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didirikannya atas nyawa anaknya yang
bungsu."
27Maka demikianlah firman Allah
menyertai Yosua maka pecahlah
kabarnya pada seluruh tanah itu.

7
1Tetapi bani Israel itu telah berbuat
salah dalam hal perkara yang

ditentukannya akan binasa itu karena
Akhan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah, dari
pada suku Yehuda, telah mengambil dari
pada segala perkara yang ditentukan
akan binasa itu maka bernyalalah murka
Allah atas bani Israel.
2Maka disuruhkan Yosua beberapa
orang dari Yerikho ke Ai yang dekat
dengan Bet-Awen pada sebelah timur
Betel serta berkata kepadanya: "Pergilah
kamu mengintai tanah ini." Lalu pergilah
orang-orang itu mengintai negri Ai.
3Maka kembalilah ia kepada Yosua
serta berkata kepadanya: "Tak usahlah
segenap kaum itu pergi ke sana
melainkan biarlah kira-kira dua tiga ribu
orang pergi menyerang Ai itu janganlah
segenap kaum itu diberi susah dengan
berjalan ke sana karena orang negri itu
sedikit saja."
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4Sebab itu ada kira-kira tiga ribu orang
dari pada kaum itu pergi ke sana maka
larilah ia di hadapan orang isi Ai itu.
5Maka oleh orang Ai dibunuhnya
kira-kira tiga puluh enam orang dari
padanya dan dikejarnya akan dia dari
pintu gerbangnya sampai ke Syebarim
dibunuhnya pada curamnya bukit maka
hancurlah rasa hati kaum itu mejadi
tawarlah seperti air.
6Maka oleh Yosua dikoyakkannya
pakaiannya lalu sujud dengan mukanya
ke bumi di hadapan tabut Allah sampai
petang hari baik ia baik segala ketua-
ketua Israel disiramkannya habuk pada
kepalanya.
7Maka sembah Yosua: "Aduhai
ya Allah Tuhan kami mengapakah
Engkau telah menghantarkan kaum ini
menyeberang Yordan akan menyerahkan
kami ke tangan orang Amori supaya
membinasakan kami alangkah baiknya
jikalau kami telah menyenangkan diri
kami duduk di seberang Yordan.
8Ya Tuhan apakah yang boleh saya
katakan sedang Israel nyatalah
memalingkan belakangnya di hadapan
musuhnya.
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9Karena segala orang Kanaan dan
segala orang isi tanah ini akan
mendengar hal itu maka kami akan
dikepungnya dan nama kami dihapuskan
dari atas bumi dan nama-Mu yang besar
itu kelak Engkau pengapakan."
10Maka firman Allah kepada Yosua:
"Bangunlah engkau mengapakah engkau
sujud demikian ini.
11Bahwa Israel telah berdosa bahkan
perjanjian-Ku yang telah Kupesan
kepadanya itu telah diubahkannya
bahkan diambilnya dari pada segala
perkara yang ditentukan akan binasa
itupun maka dicurinya juga dan berdusta
pula serta ditaruhnya di antara harta
bendanya sendiri.
12Sebab itu tiada boleh bani Israel
itu bertahan di hadapan musuhnya
maka dipalingkannya belakangnya di
hadapan musuhnya sebab iapun telah
menjadi biasa maka tiada lagi Aku
hendak menyertai kamu jikalau sebelum
perkara-perkara yang ditentukan
akan binasa itu telah dihapuskan dari
antaramu.
13Bangunlah engkau kuduskanlah
kaum itu serta berkata: Kuduskanlah
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dirimu sekalian akan esok hari karena
demikianlah firman Allah Tuhan bani
Israel itu: Hai Israel adalah di antaramu
suatu perkara yang telah ditentukan
akan binasa maka tiada dapat kamu
bertahan di hadapan segala musuhmu
itu sehingga perkara yang ditentukan
akan binasa itu telah diambil dari
antaramu.
14Sebab itu pada pagi hari hendaklah
kamu hampir sekadar segala sukumu
maka akan jadi kelak bahwa salah satu
suku yang dipilih oleh Allah kelak akan
hampir sekadar segala kaumnya dan
salah satu kaum yang dipilih oleh Allah
kelak akan hampir sekadar segala isi
rumahnya dan salah satu isi rumah yang
dipilih Allah kelak akan menghampir
seorang-seorang.
15Maka akan jadi kelak barangsiapa
yang didapati perkara yang ditentukan
akan binasa itu kepadanya akan dibakar
habis dengan api baik ia baik segala
yang ada padanya karena perjanjian
Allah telah diubahkannya dan sebab
diperbuatnya kebodohan di antara
Israel."



Yosua 7.16–20 32
16Maka bangunlah Yosua pagi-pagi hari
dibawanya bani Israel itu hampir sekadar
segala sukunya maka suku Yahuda yang
terkena
17maka kaum Yahuda itu dibawanya
hampir maka terkenalah kaum bani
Zerah maka kaum bani Zerah itu
dibawanya hampir seorang lepas
seorang maka Zabdilah yang terkena
18maka segala isi rumahnya itu
dibawanya hampir seorang lepas
seorang maka Akhan bin Karmi bin Zabdi
bin Zerah dari pada suku Yahuda itu
yang terkena.
19Maka kata Yosua kepada Akhan:
"Hai anakku hendaklah kiranya engkau
memberi hormat akan Allah Tuhan bani
Israel serta mengaku kesalahanmu
kepada-Nya akan sekarang katakanlah
kepadaku apakah perbuatanmu
janganlah engkau sembunyikan dari
padaku."
20Maka jawab Akhan kepada Yosua
katanya: "Bahwa sesungguhnya saya
telah berdosa kepada Allah Tuhan bani
Israel dan demikian inilah perbuatan
saya.
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21Apabila saya melihat di antara
segala rampasan itu sehelai jubah yang
indah-indah perbuatan Babel dan perak
dua ratus syikal dan emas setual yang
lima puluh syikal beratnya maka inginlah
saya akan dia lalu saya mengambil maka
adalah yaitu tersembunyi di tanah di
tengah-tengah kemah saya dan perak
itupun di bawahnya."
22Maka oleh Yosua disuruhkannya
beberapa orang suruhan maka berlarilah
orang-orang itu ke kemah itu maka
adalah yaitu tersembunyi di dalam
kemahnya dan perak itupun ada di
dalamnya.
23Maka diambilnyalah sekalian itu dari
tengah-tengah kemah itu dibawanya
kepada Yosua dan kepada segenap bani
Israel lalu diletakkannya di hadapan
hadirat Allah.
24Maka oleh Yosua dan segenap
Israelpun sertanya diambilnyalah Akhan
bin Zerah itu dengan perak dan jubah
itu dan emas setual dan anak-anaknya
laki-laki dan perempuan dan segala
lembunya dan segala keledainya dan
segala dombanya dan kemahnya dan
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segala sesuatu yang ada padanya
dibawanya sekalian itu ke lembah Akhor.
25Maka kata Yosua: "Mengapakah
engkau telah menyusahi kami maka
engkau pun akan disusahi oleh Allah
pada hari ini." Maka oleh segenap bani
Israel dirajamnya akan dia dengan batu
maka sekaliannya itu dibakarnya dengan
api dan dirajamnya dengan batu.
26Maka ditimbunkannya ke atasnya
batu-batu jadi suatu timbunan yang
besar yang ada lagi sampai kepada
hari ini maka berbaliklah Allah dari
pada kehangatan murka-Nya. Sebab itu
dinamai orang akan tempat itu lembah
Akhor sampai kepada hari ini.

8
1Maka firman Allah kepada Yosua:
"Janganlah engkau takut dan jangan

terkejut ambillah sertamu segala orang
yang tahu berperang lalu bangun pergi
ke Ai ingatlah olehnmu bahwa Aku telah
menyerahkan ke tanganmu raja Ai itu
dengan kaumnya dan negerinya dan
tanahnya,
2maka hendaklah engkau berbuat
akan Ai dan akan rajanya seperti
perbuatanmu akan Yerikho dan
akan rajanya itu melainkan segala
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rampasannya dan segala binatangnya
bolehlah kamu ambil bagi dirimu maka
hendaklah engkau tempatkan beberapa
orang akan menghadang tentang negri
itu dari belakang."
3Maka bangunlah Yosua dan segala
orang yang tahu berperang hendak pergi
ke Ai maka dipilih Yosua tiga laksa orang
segala orang yang gagah akan berperang
disuruhnya keluar pada malam hari.
4Maka berpesanlah ia kepadanya
serta berkata: "Bahwa hendaklah kamu
mengadang tentang negri itu dari
belakang negri janganlah kamu terlalu
jauh dari pada negri itu melainkan
hendaklah kamu bersedia
5maka aku dengan segala orang
yang sertaku itu akan menghampiri
negri itu maka akan jadi kelak apabila
orang-orang itu keluar mendatangi kami
seperti dahulu juga maka kami akan lari
dari hadapannya
6maka iapun akan keluar mengikut
kami sehingga kami sudah menjauhkan
dia dari pada negri itu karena pada
sangka orang-orang itu bahwa larilah
orang-orang itu dari hadapan kita seperti
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dahulu demikianlah kelak kami akan lari
dari hadapannya
7maka hedaklah kamu keluar dari
pada tempat kamu menghadang itu
lalu masuk mengambil negri itu karena
Tuhanmu Allah akan menyerahkan dia
ke tanganmu.
8Maka akan jadi kelak setelah sudah
kamu mengambil negri itu hendaklah
kamu bakar negri itu seperti firman
Allah demikianlah kelak kamu akan
berbuat ingatlah olehmu bahwa aku
telah berpesan kepadamu."
9Maka oleh Yosua disuruhkannya keluar
lalu pergilah orang-orang itu ke tempat
menghadang lalu duduk antara Betel
dengan Ai pada sebelah barat Ai tetapi
Yosua bermalamlah di antara segenap
kaum itu.
10Maka bangunlah Yosua pagi-pagi hari
diaturkannya kaum itu maka berjalanlah
ia ke Ai mendahului kaum itu baik ia baik
segala ketua-ketua Israel.
11Maka segenap kaum itu yaitu
segala orang yang sertanya yang
tahu berperang itupun berjalanlah
menghampiri negri itu lalu sampai di
hadapannya didirikannya kemahnya di
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sebelah utara Ai itu maka adalah suatu
lembah di antara Ai dengan dia.
12Maka diambilnya kira-kira lima ribu
orang ditempatkannya di antara Betel
dengan Ai akan menghadang negri itu di
sebelah barat.
13Maka demikianlah ditempatkannya
kaum itu yaitu segenap tentara yang di
sebelah utara negri itu dan orangnya
yang menghadang di sebalah barat negri
itu maka pada malam itu turunlah Yosua
ke tengah lembah itu.
14Maka jadilah setelah dilihat oleh
raja Ai akan hal itu maka bersegeralah
orang-orang itu lalu bangun pagi-pagi
maka keluarlah segala orang negri itu
hendak berperang dengan Israel baik ia
baik segala rakyatnya pada masa yang
tertentu di hadapan Araba itu tetapi
tiada diketahuinya akan hal ada orang
menghadang dia dari belakang negri itu.
15Maka oleh Yosua dan segala orang
Israel dibuat-buat seperti orang yang
kalah lakunya maka berlarilah ia menuju
jalan ke tanah belantara.
16Maka segala orang yang di dalam
negeri itu pun disuruh berhimpun hendak
mengikut dia maka diikutnyalah akan
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Yosua lalu dijauhkannya dari pada negri
itu.
17Maka seorangpun tiada tinggal
lagi dalam Ai atau Betel yang belum
keluar mengikut Israel maka negeri itu
ditinggalkannya terbuka serta diikutnya
akan Israel.
18Maka firman Allah kepada Yosua:
"Hulurkanlah lembing yang ada pada
tanganmu itu arah ke Ai karena Aku
hendak menyerahkan dia ke tanganmu."
Maka oleh Yosua dihulurkannya lembing
yang ada pada tangannya arah ke negri
itu.
19Setelah sudah dihulurkannya
tangannya maka segala orang yang
menghadang itupun bangunlah dengan
segeranya dari pada tempatnya itu
lalu berlari-lari masuk ke dalam negri
diambilnya akan dia maka bersegeralah
ia membakar negri itu.
20Maka apabila segala orang Ai itu
menoleh ke belakang dilihatnya ada asap
di negri itu naik ke langit maka tiada ia
mempunyai daya upaya lagi hendak lari
kesana atau kemari maka segala orang
kaum itu ingatlah lari menuju tanah
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belantarapun berbaliklah melawan orang
yang mengikut dia.
21Setelah dilihat oleh Yosua dan
segala orang Israel akan hal negri itu
telah diambil oleh orang-orang yang
menghadang itu dan asap di negri itupun
naiklah ke atas lalu baliklah sekaliannya
dibunuhnya segala orang Ai.
22Maka segala orang yang lain
itupun keluarlah dari negri itu hendak
melawan demikianlah orang-orang itu di
tengah-tengah orang Israel ada yang di
sebelah sini ada yang di sebelah sana
maka dibunuhnyalah akan dia sehingga
seorang jugapun tiada ditinggalkannya
dan seorangpun tiada lepas.
23Maka raja Ai itu ditangkapnya dengan
hidupnya lalu dibawanya akan dia
menghadap Yosua.
24Maka jadilah setelah sudah orang
Israel membunuh segala orang Ai yang
di padang di tanah belantara tempat
orang-orang itu telah mengikut dia
ke sana dan sekaliannya telah rebah
dimakan pedang sehingga semuanya
binasa maka kembalilah segala orang
Israel itu ke Ai dibunuhnya segala orang
isi negri itu dengan mata pedang.
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25Maka jumlah segala orang yang mati
pada hari itu dari pada laki-laki dan
perempuan ada selaksa dua ribu orang
banyaknya yaitu segala orang isi negri
Ai.
26Karena Yosua tiada mengundurkan
tangannya yang terhulur memegang
lembing itu sehingga telah habis
dibinasakannya segala orang isi Ai.
27Melainkan segala binatang dan
rampasan negri itu diambilnya oleh
Israel bagi dirinya seperti firman Allah
yang dipesani-Nya kepada Yosua.
28Maka oleh Yosua dibakarnya Ai itu
dijadikannya suatu timbunan sampai
selama-lamanya dan suatu kerusakkan
sampai kepada masa ini.
29Maka raja Ai itu digantungkannya
pada sebatang pohon kayu sampai
petang hari maka pada waktu matahari
masuk disuruh Yosua turunkan
bangkainya dari pada pohon kayu itu
lalu dicampakkan orang akan dia pada
muka pintu negri itu ditimbunkannya ke
atas batu-batu jadi suatu timbunan yang
besar yang ada sampai kepada hari ini.
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30Setelah itu dibangunkan oleh Yusa'
suatu tempat kurban bagi Allah Tuhan
bani Israel digunung Ebal
31Seperti pesan hamba Allah Musa
itu kepada bani Israel yang tersurat di
dalam kitab hukum Musa yaitu suatu
tempat kurban dari pada batu yang
belum terpahat yang tiada dikatakan
besi kepadanya oleh seorang jugapun
maka di atasnya itu dipersembahkannya
beberapa kurban bakaran bagi Allah
dan dikurbankannya beberapa kurban
perdamaian.
32Maka di sana pada batu-batu itu
disuratkannyalah suatu salinan hukum
Musa yang telah disuratkannya itu di
hadapan segala bani Israel.
33Maka segala orang Israel serta
dengan ketua-ketuanya dan pegawai-
pegawainya dan segala hakimnya itupun
berdirilah pada sebelah kiri kanan
tabut itu di hadapan segala imam
orang Lewi yang mengusung tabut
perjanjian Allah baik orang dagang baik
anak negri separuhnya bertentangan
dengan gunung Gerizim dan separuhnya
bertentangan dengan gunung Ebal yaitu
seperti pesan hamba Allah Musa itu
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supaya kaum bani Israel diberkatinya
mula-mula.
34Kemudian dari pada itu dibacakannya
segala perkataan hukum itu dengan
berkatnya dan kutuknya seperti segala
yang tersurat di dalam kitab hukum itu.
35Maka dari pada segala yang dipesani
oleh Musa sepatah katapun tiada yang
tiada dibacakan oleh Yosua di hadapan
segenap perhimpunan Israel dan segala
perempuan dan anak buahnya dan orang
dagang yang berdamping dengan dia.

9
1Maka jadilah apabila kedengaran
hal itu kepada segala raja yang di

seberang Yordan baik di tanah bukit baik
di tanah datar baik pada tepi laut besar
yang bertentangan dengan Libanon yaitu
orang Het dan orang Amori dan orang
Kanaan dan orang Feris dan orang Hewi
dan orang Yebus
2maka berhimpunlah sekaliannya
bersama-sama hendak berperang
dengan Yosua dan dengan Israel dengan
satu hati.
3Tetapi setelah didengar oleh segala
orang isi Gibeon barang yang telah
diperbuat oleh Yosua akan Yerikho dan
Ai
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4maka iapun membuat suatu akal maka
pergilah ia membuat-buat dirinya orang
utusan ditanggungkannya karung yang
buruk-buruk pada keledainya dan kirbat
bekas air anggur yang buruk-buruk lagi
koyak dan terikat
5dan kasut buruk yang bertampal ada
pada kakinya dan sekaliannya memakai
pakaian buruk dan segala roti dari pada
bakulnya itupun kering dan berlapuk.
6Maka datanglah sekaliannya kepada
Yosua ke tempat segala kemah yang
di Gilgal serta berkata kepadanya dan
kepada segala orang Israel: "Bahwa
kami ini telah datang dari negri yang
jauh sebab itu sekarang hendaklah
kiranya kamu berjanji-janji dengan
kami."
7Maka kata segala orang Israel kepada
orang Hewi itu: "Kalau-kalau kamu duduk
di antara kami maka bagaimanakah kami
akan berjanji-janjian dengan kamu?"
8Maka katanya kepada Yosua: "Kami
ini menjadi hamba-hamba kepada tuan."
Maka kata Yosua kepadanya: "Siapakah
kamu ini dan dari manakah kamu
datang?"
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9Maka kata orang-orang itu kepadanya
hamba-hamba tuan telah datang dari
negri yang amat jauh dari sebab
nama Tuhanmu Allah karena hamba
telah mendengar kabarnya dan segala
perbuatan-Nya di Mesir
10dan segala perbuatan-Nya akan
kedua raja orang Amori yang di seberang
Yordan yaitu akan Sihon, raja Hesybon,
dan akan Og, raja Basan, yang ada di
Asytarot.
11Maka segala ketua-ketua hamba dan
segala isi negri hamba telah berkata
kepada hamba demikian: Ambillah
olehmu bakul pada perjalananmu dalam
tanganmu lalu pergi bertemu dengan
dia serta berkata kepadanya: Bahwa
kami sekalian ini menjadi hambamu
akan sekarang hendaklah kiranya kamu
berjanji-janjian dengan kami.
12Adapun roti hamba ini yang telah
hamba ambil dari rumah hamba akan
bekal lagi panas pada hari hamba keluar
hendak datang kepada tuan tetapi
sekarang lihatlah sudah menjadi kering
dan berlapuk
13dan segala kirbat bekas air anggur
yang telah hamba isikan ini lagi baru-
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baru lihatlah sudah koyak dan segala
pakaian dan kasut hamba telah buruk
dari sebab perjalanan yang amat jauh."
14Maka diambil oleh orang-orang
itu dari pada bekalnya padahal tiada
ditanyanya akan firman Allah.
15Maka Yosuapunmembuat perdamaian
dengan orang-orang itu serta berjanji-
janjian dengan dia sehingga menghidupi
sekaliannya maka segala penghulu
perhimpunan itu bersumpahlah setia
dengan dia.
16Maka jadilah selang tiga hari
kemudian dari pada berjanji-janjian
dengan orang-orang itu maka
kedengaranlah kabar kepadanya
mengatakan, orang-orang itu orang
senegrinya dan duduk di antaranya.
17Maka berjalanlah bani Israel itu
lalu sampai kepada segala negri orang
itu pada hari yang ketiga. Adapun
nama-nama segala negrinya itu Gibeon
dan Kefira dan Beerot dan Kiryat-Yearim.
18Maka sebab segala penghulu
perhimpunan itu telah bersumpah setia
dengan orang-orang itu demi Allah
Tuhan bani Israel jadi tiada dibunuh
oleh orang Israel akan dia. Maka
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bersungutlah segenap perhimpunan itu
akan penghulu-penghulu itu.
19Tetapi kata segala penghulu kepada
segenap perhimpunan itu: "Bahwa
kita telah bersumpah setia dengan
orang-orang itu demi Allah Tuhan bani
Israel itu sebab itu sekarang tiada boleh
kita menyentuh dia.
20Maka demikianlah kelak kita akan
melakukan padanya serta menghidupi
dia supaya jangan kita ditempa
murka sebab sumpah yang telah kita
persumpahkan itu."
21Maka kata segala penghulu itu
kepadanya: "Biarlah ia hidup." Maka
demikianlah segala orang itu telah
menjadi orang yang telah membelah
kayu dan orang yang menciduk air akan
segenap perhimpunan itu seperti kata
segala penghulu itu kepadanya.
22Maka dipanggil Yosua akan
dia serta berkata kepadanya
demikian: "Mengapakah kamu telah
memperdayakan kami serta mengatakan
dirimu terlalu jauh dari pada kami
padahal kamu duduk di antara kami?
23Sebab itu sekarang terkutuklah kamu
maka segala orangmu akan menjadi
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hamba dengan tiada berkeputusan
yaitu jadi orang yang membelah kayu
dan yang menciduk air akan rumah
Tuhanku."
24Maka jawabnya kepada Yosua serta
berkata: "Karena telah dinyatakan
pada hamba-hamba tuan bagaimana
Tuhanmu Allah telah berfirman kepada
hamba-Nya Musa itu menyuruh serahkan
segenap tanah ini kepadamu dan
binasakan segala orang isi tanah ini
dari hadapanmu sebab itu takutlah
hamba ini akan tuan dari hal nyawa
hamba sehingga hamba melakukan yang
demikian.
25Akan sekarang hamba sekalian ini
adalah di dalam kuasa tuan hendaklah
tuan berbuat barang yang baik dan yang
benar pada pemandangan tuan."
26Maka demikianlah diperbuatnya akan
dia dilepaskannya akan dia dari pada
tangan bani Israel itu sehingga tiada
dibunuhnya akan dia.
27Maka pada hari itu juga dijadikan
Yosua akan sekaliannya itu orang
yang membelah kayu dan orang yang
menciduk air akan perhimpunan itu
dan akan tempat kurban Allah sampai
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kepada hari ini pada tempat yang akan
dipilih-Nya.

10
1Maka jadilah setelah kedengaran
kepada Adoni-Zedek, raja

Yerusalem, bagaimana Yosua telah
mengambil Ai dan habis dibinasakannya
akan dia yaitu seperti yang telah
diperbuatnya akan Yeriko serta dengan
rajanya demikian juga diperbuatnya
akan Ai dan akan rajanyapun dan
bagaimana segala orang bani Gibeon
telah membuat perdamaian dengan
Israel lalu duduk di antaranya.
2Maka takutlah orang-orang itu terlalu
sangat karena Gibeon itulah negri besar
seperti salah satu dari pada segala negri
yang beraja dan sebab yaitu lebih besar
dari pada Ai dan segala orangnyapun
orang perkasa.
3Sebab itu Adoni-Zedek, raja Yerusalem
itu, mengutuslah kepada Hoham, raja
Hebron, dan kepada Piream, raja
Yarmut, dan kepada Yafia, raja
Lakhis, dan kepada Debir, raja Eglon,
mengatakan:
4 "Marilah kamu membantu akan daku
biarlah kita mendatangi Gibeon karena
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negri itu telah berdamai dengan Yosua
dan dengan bani Israel."
5Sebab itu maka berhimpunlah kelima
raja Amori itu yaitu raja Yerusalem dan
raja Hebron dan raja Yarmut dan raja
Lakhis dan raja Eglon maka berjalanlah
ia serta dengan segala tentaranya
lalu mendirikan kemahnya di hadapan
Gibeon hendak menyerang akan dia.
6Maka segala orang Gibeon itupun
mengutuslah kepada Yosua ke
tempat segala kemah yang di Gilgal
mengatakan: "Janganlah tuan undurkan
tangan tuan dari pada hamba-hamba
tuan marilah dengan segeranya
menyelamatkan hamba serta membantu
hamba karena segala raja-raja orang
Amori yang duduk di tanah bukit telah
berhimpun melawan kita."
7Lalu berangkatlah Yosua dari Gilgal
baik ia baik segala orang yang tahu
berperang itupun sertanya yaitu segala
orang yang gagah akan perang.
8Maka firman Allah kepada Yosua:
"Janganlah engkau takut akan dia
karena Aku telah menyerahkan dia ke
tanganmu dan seorangnyapun tiada
akan dapat bertahan di hadapanmu."
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9Maka Yosuapun berjalanlah dari Gilgal
semalam-malaman itu lalu mendatangi
orang-orang itu dengan serta merta.
10Maka dikacaukan Allah akan
orang-orang itu di hadapan Israel
sehingga dibunuhnya akan dia di Gibeon
dengan bunuhan yang besar dikejarnya
sepanjang jalan naik ke Bet-Horon
diparangnya sampai ke Azeka dan ke
Makeda.
11Maka jadilah sementara orang-orang
itu lari dari hadapan bani Israel pada
jalan turun dari Bet-Horon maka
ditimpakan Allah kepadanya beberapa
batu yang besar-besar dari langit datang
ke Azeka sehingga matilah ia maka
terlebih banyak orang yang mati ditimpa
hujan batu itu dari pada orang yang
dibunuh oleh bani Israel dengan mata
pedang.
12Maka pada masa itu sembah Yosua
kepada Allah yaitu pada hari segala
orang Amori itu diserahkan Allah di
hadapan bani Israel itu maka sembahnya
dalam pendengaran bani Israel: "Hai
matahari, diamlah engkau di atas Gibeon
dan engkaupun hai bulan di lembah
Ayalon."
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13Maka mataharipun berdiamlah dan
bulanpun berhentilah sehingga kaum
itu telah menuntut bela atas segala
musuhnya. Bukankah hal ini tersurat
dalam kitab Yasyar (al Mustaqim) maka
mataharipun berhentilah di tengah langit
dan tiada menyegarkan dirinya hendak
masuk ada kira-kira sehari lamanya.
14Maka belum pernah telah jadi sesuatu
hari yang demikian dan kemudianpun
tiada sehingga didengar Allah akan suara
manusia karena Allah berperanglah
karena Israel.
15Maka kembalilah Yosua dan segala
orang Israelpun sertanya ke tempat
segala kemah di Gilgal itu.
16Maka raja-raja kelima itu telah lari
menyembunyikan dirinya dalam gua
yang di Makeda.
17Maka dikabarkan oranglah kepada
Yosua mengatakan: "Bahwa raja-raja
kelima itu telah didapati bersembunyi di
dalam gua yang di Makeda."
18Maka kata Yosua: "Gulingkanlah
beberapa batu yang besar-besar ke pintu
gua itu tentukanlah beberapa orang di
hadapannya akan menunggui dia
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19 tetapi kaum ini jangan berhenti
ikutlah akan musuh-musuhmu
dan bunuhlah segala orang yang
terkemudian jangan diberi masuk ke
dalam negrinya karena Tuhanmu Allah
telah menyerahkan dia ke tanganmu."
20Maka jadilah setelah selesai Yosua
dan segala bani Israel dari pada
membunuh orang-orang itu dengan
bunuhan yang besar sehingga ia binasa
dan sisanya yang lagi tinggal itu telah
masuk ke dalam negri-negri yang
berkuat
21barulah segala orang kaum itu
kembali kepada Yosua ke tempat
segala kemah yang di Makeda dengan
sejahteranya maka seorangpun tiada
membuka mulutnya atas barang seorang
dari pada segala bani Israel.
22Kemudian kata Yosua: "Bukakanlah
pintu gua itu bawalah raja-raja kelima
itu keluar dari gua kepadaku."
23Maka diperbuatnya demikian
dibawanya raja-raja kelima itu keluar
dari dalam gua yaitu raja Yerusalem dan
raja Hebron dan raja Yarmut dan raja
Lakhis dan raja Eglon.
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24Maka jadilah apabila raja-raja itu
telah dibawa orang keluar kepada
Yosua akan segala orang Israel serta
berkata kepada segala kepala orang
yang berperang yang telah menyertai
dia: "Marilah kamu hampir tumpukanlah
kakimu pada batang leher raja-raja
ini." Maka hampirlah sekaliannya lalu
ditumpukannya kakinya pada batang
lehernya itu.
25Maka kata Yosua kepadanya:
"Janganlah kamu takut dan janganlah
kamu terkejut hedaklah kamu gagah dan
berani hatimu karena demikianlah kelak
dilakukan Allah atas segala musuhmu
yang akan kamu perangi."
26Setelah itu diperangi Yosua akan
kelimanya dibunuhnya akan dia lalu
digantungkannya pada lima batang
pohon kayu maka tinggallah ia
tergantung pada pohon kayu itu sampai
petang hari.
27Maka jadilah pada waktu matahari
masuk dengan perintah Yosua itu
diturunkan orang akan kelimanya
dari atas segala pohon kayu itu
dicampakkannya ke dalam gua tempat
kelimanya itu telah menyembunyikan
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dirinya lalu dibubuh orang beberapa
batu yang besar-besar pada pintu gua
itu yang ada sampai kepada hari ini.
28Maka pada hari itu juga diambil Yosua
negri Makeda dibunuhnya segala orang
isi negri itu dengan mata pedang serta
dengan rajanya maka ditentukannya
orang-orang itu akan binasa serta
dengan segala nyawa orang yang
di dalam negri itu seorangpun tiada
ditinggalkannya maka raja Makeda itu
diperlakukannya sama seperti yang telah
dilakukannya akan raja Yerikho.
29Maka Yosuapun langsung berjalan
dari Makeda dan segala orang Israelpun
sertanya hingga sampai ke Libna lalu
diserangnya Libna itu
30maka negri itupun diserahkan
Allah ke tangan orang Israel serta
dengan rajanya maka dibinasakannya
dengan mata pedang serta dengan
segala orang isinya seorangnyapun
tiada ditiggalkannya dan rajanyapun
diperlakukannya sama seperti yang telah
dilakukannya akan raja Yerikho.
31Maka Yosuapun langsung berjalan
dari Libna dan segala orang Israelpun
sertanya hingga sampai ke Lakhis maka
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dikepungnya negri itu lalu diserangnya
akan dia.
32Maka Lakhis itu diserahkan Allah ke
tangan orang Israel lalu diambilnya pada
hari yang kedua dibinasakannya dengan
mata pedang serta dengan segala orang
isinya menurut seperti segala yang
diperlakukannya akan Libna itu.
33Maka pada masa itu Horam raja Gezer
itupun datanglah hendak membantu
Lakhis, maka oleh Yosua dibinasakan
akan dia serta segala rakyatnya sehingga
seorangnyapun tiada tinggal lagi.
34Maka Yosuapun langsung berjalan
dari Lakhis dan segala orang Israelpun
sertanya hingga sampai ke Eglon maka
dikepungnya negri itu lalu diserangnya
akan dia.
35Maka diambilnya akan dia pada hari
itu juga dibinasakannya dengan mata
pedang dan segala orang isinya itupun
ditentukannya akan binasa pada hari
itu menurut seperti segala yang telah
dilakukannya akan Lakhis.
36Maka Yosuapun naiklah dari Eglon
sampai ke Hebron dan segala orang
Israelpun sertanya maka diserangnya
akan dia
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37 lalu diambilnya dan dibinasakannya
dengan mata pedang serta dengan
rajanya dan segala negrinya dan segala
orang isinya maka seorangpun tiada
ditinggalkannya menurut seperti segala
yang telah dilakukannya akan Eglon
melainkan ditentukannya akan binasa
serta dengan segala orang isinya.
38Maka kembalilah Yosua ke Debir dan
segala orang Israelpun sertanya maka
diserangnya akan dia
39 lalu diambilnya serta dengan
rajanya dan segala negrinya maka
dibinasakannya akan dia dengan mata
pedang dan segala orang isinya itupun
ditentukannya akan binasa seorangpun
tiada ditinggalkannya seperti yang
diperlakukannya akan Hebron demikian
juga diperlakukannya akan Debir dan
akan rajanya dan seperti yang telah
diperlakukannya akan Libnapun dan
akan rajanya itu.
40Maka demikianlah dibinasakan Yosua
segenap tanah itu baik tanah bukit
dan tanah selatan dan tanah rendah
dan segala curaman gunung serta
dengan segala rajanya seorangpun
tiada ditinggalkannya melainkan
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ditentukannya segala yang bernyawa itu
akan binasa serta firman Allah Tuhan
bani Israel itu.
41Maka oleh Yosua dibinasakannya
akan dia dari Kadesy-Barnea hingga
sampai ke Gaza dan segenap tanah
Gosyen sampai ke Gibeon.
42Maka segala raja-raja itu serta
dengan tanahnyapun diambil Yosua
sekaligus karena Allah Tuhan bani Israel
ada berperang karena Israel.
43Maka kembalilah Yosua dan segala
orang Israelpun sertanya ke tempat
segala kemah itu di Gilgal.

11
1Maka jadilah setelah didengar
oleh Yabin, raja Hazor, akan hal

itu maka iapun mengutus kepada Yobab,
raja Madon, dan kepada raja Simron dan
kepada raja Akhsaf
2dan kepada segala raja yang di
sebelah utara baik yang di tanah bukit
dan yang di Araba di sebelah selatan
Kinerot dan yang di tanah rendah dan
yang dipergunangan (jajahan) Dor di
sebelah barat
3kepada orang Kanaan di sebelah timur
dan di sebelah barat dan kepada orang
Amori dan orang Het dan orang Feris
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dan orang Yebus yang di tanah bukit dan
orang Hewi yang di kaki gunung Hermon
di tanah Mizpa.
4Maka keluarlah sekaliannya itu dengan
segala tentaranyapun sertanya terlalu
banyak orang seperti pasir yang di tepi
laut banyaknya dengan terlalu banyak
kudanya dan kenaikkannya.
5Maka berhimpunlah segala raja-raja
itu lalu datang mendirikan kemahnya
bersama-sama di air Merom hendak
berperang dengan Israel.
6Maka firman Allah kepada Yosua:
"Janganlah engkau takut akan orang-
orang itu karena esok pada waktu
begini hari kelak Aku akan menyerahkan
sekaliannya terbunuh di hadapan Israel
maka segala kudanya akan engkau
keting dan segala kenaikkannya kelak
engkau akan membakar dengan api."
7Maka oleh Yosua dan segala
orang yang berperang itu tiba-tiba
didatanginya akan dia dekat air Merom
itu ditempuhnya akan dia.
8Maka sekaliannya itu diserahkan Allah
ke tangan orang Israel diparangnya akan
dia dikejarnya hingga sampai ke Sidon-
Besar dan sampai Misrefot-Maim dan
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sampai ke lembah Mizpa arah ke timur
maka diparangnya akan dia sehingga
seorangpun tiada ditinggalkannya.
9Maka oleh Yosua dilakukannya akan
dia seperti firman Allah kepadanya
yaitu diketingnya segala kudanya dan
dibakarnya segala kenaikkannya dengan
api.
10Maka pada masa itu kembalilah
Yosua lalu mengambil Hazor dan rajanya
itu dibunuhnya dengan pedang karena
dahulu Hazor itu menjadi kepala segala
kerajaan itu.
11Maka segala orang isi negri itu
dibunuhnya dengan mata pedang
serta ditentukannya akan binasa
maka seorangpun yang bernyawa
tiada ditinggalkannya dan Hazor itu
dibakarnya dengan api.
12Maka segala negri raja-raja itu
dengan segala rajanya itupun diambillah
oleh Yosua dibunuhnya dengan mata
pedang serta ditentukannya akan binasa
seperti pesan hamba Allah Musa itu.
13Melainkan segala negri yang duduk di
atas bukitnya satupun tiada dibakar oleh
Israel hanya Hazor itu saja yang dibakar
oleh Yosua.
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14Maka segala rampasan negri-negri itu
dan segala binatangnyapun diambillah
oleh bani Israel bagi dirinya tetapi segala
manusia dibunuhnya dengan mata
pedang sehingga dibinasakannya akan
dia dan dari pada segala yang bernyawa
seorangpun tiada ditinggalkannya.
15Maka seperti firman Allah kepada
hamba-Nya Musa itu demikian juga
dipesani oleh Musa kepada Yosua dan
demikianlah diperlakukan oleh Yosua
maka satupun tiada ditinggalkannya dari
pada segala firman Allah kepada Musa
itu.
16Maka demikianlah perinya diambil
Yosua segenap tanah itu baik tanah
bukit dan segenap tanah selatan dan
segenap tanah Gosyen dan tanah rendah
dan Araba dan tanah bukit Israel serta
dengan tanah rendahnya
17dari gunung Halak yang membawa
naik ke Seir hingga sampai ke Baal-Gad
yang di lembah Libanon pada kaki
gunung Hermon maka ditangkapnya
segala rajanya diparangnya akan dia dan
dibunuhnya.
18Maka ada beberapa lamanya Yosua
berperang dengan segala raja-raja itu.
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19Maka sebuah negripun tiada yang
berdamai dengan segala bani Israel
hanya orang Hewi yang duduk di Gibeon
maka sekaliannya itu ditawannya dalam
peperangan.
20Karena dengan kehendak Allah
juga dikeraskan hatinya sehingga
orang-orang itu mendatangi bani Israel
dalam perang supaya sekaliannya
itu ditentukannya akan binasa dan
jangan orang-orang itu beroleh karunia
melainkan supaya dibinasakannya akan
dia seperti firman Allah kepada Musa.
21Maka pada masa itu datanglah Yosua
membinasakan segala orang Enak dari
pada tanah bukit yaitu dari Hebron
dan dari Debir dan dari Anab dan dari
segenap tanah bukit Yehuda dan dari
tanah bukit Israel maka sekaliannya
itu ditentukan Yosua akan binasa serta
dengan segala negrinya.
22Maka di tanah bani Israel seorangpun
tiada tinggal lagi dari pada segala orang
Enak melainkan di Gaza dan di Gat dan
di Asdod ada lagi sisanya.
23Maka demikianlah segenap tanah
itu diambillah oleh Yosua seperti
segala firman Allah kepada Musa maka
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dibagikan Yosua tanah itu kepada Israel
akan pusakanya sekadar segala bagian
suku bangsanya maka berhentilah tanah
itu dari pada perang.

12
1Adapun inilah raja-raja tanah itu
yang dibinasakan oleh bani Israel

sehingga dimilikinya tanahnya itu di
seberang Yordan arah ke matahari hidup
dari lembah Arnon sampai ke gunung
Hermon dan segenap Araba itu arah ke
timur
2yaitu Sihon, raja orang Amori,
yang telah duduk di Hesybon serta
berkerajaan dari Aroer yang di tepi
lembah Arnon serta dengan negri yang
di tengah lembah itu dan separuh Gilead
hingga sampai ke sungai Yabok yaitu
sempadan bani Amon.
3Dan Araba itu sampai ke tasik Kinerot
arah ke timur dan sampai ke tasik Araba
itu yaitu tasik air masin arah ke timur
pada jalan ke Bet-Yesimot dan sebelah
selatan di kaki gunung Pisga
4dan lagi sempadan Og, raja Basan,
yang dari pada sisa-sisa orang Refaim
yang telah duduk di Asytarot dan di Edrei
5 serta berkerajaan di gunung Hermon
dan di Salkha dan dalam segenap tanah
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Basan sampai ke sempadan orang Gesur
dan orang Maakha dan separuh dari
pada Gilead yaitu sempadan Sihon, raja
Hesybon.
6Maka sekaliannya itu dibinasakan oleh
hamba Allah Musa itu dan oleh bani
Israel maka yaitu diberikan oleh hamba
Allah Musa itu kepada bani Ruben dan
bani Gad dan separuh bani Manasye
akan miliknya.
7Adapun inilah raja-raja tanah itu yang
dibinasakan oleh Yosua dan bani Israel
di seberang Yordan arah ke Barat dari
Baal-Gad di lembah Libanon hingga
sampai ke gunug Halak yang membawa
naik ke Seir maka yaitu dibagikan oleh
Yosua kepada segala suku Israel akan
miliknya sekadar segala bagiannya
8baik di tanah bukit baik di tanah
rendah baik dalam Araba baik di curaman
gunung baik di tanah belantara baik di
tanah selatan baik orang Het dan orang
Amor dan orang Kanaan dan orang Feris
dan orang Hewi dan orang Yebus.
9Raja Yerikho seorang dan raja Ai yang
di sebelah Betel seorang
10dan raja Yerusalem seorang dan raja
Hebron seorang
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11dan raja Yarmut seorang dan raja
Lakhis seorang
12dan raja Eglon seorang dan raja
Gezer seorang
13dan raja Debir seorang dan raja
Geder seorang
14dan raja Horma seorang dan raja
Arad seorang
15dan raja Libna seorang dan raja
Adulam seorang
16dan raja Makeda seorang dan raja
Betel seorang
17dan raja Tapuah seorang dan raja
Hefer seorang
18dan raja Afek seorang dan raja
Lasaron seorang
19dan raja Madon seorang dan raja
Hazor seorang
20dan raja Simron Meron seorang dan
raja Akhsaf seorang
21dan raja Taanakh seorang dan raja
Megido seorang
22dan raja Kadesy seorang dan raja
Yokneam dekat Karmel seorang
23dan raja Dor yang di gunung Dor
seorang dan raja Goyim yang di Galilea
seorang
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24dan raja Tirza seorang; maka jumlah
segala raja-raja itu tiga puluh satu
orang.

13
1Maka Yosuapun telah tualah
dan jauh sangat umurnya maka

firman Allah kepadanya: "Bahwa engkau
telah tua dan jauh sangat umurmu maka
tinggal lagi terlalu banyak tanah yang
patut dimiliki.
2Adapun inilah tanah yang lagi tinggal
yaitu segala jajahan orang Filistin dan
segala bani Gesur
3dari Sikhor yang bertentangan dengan
Mesir hingga sampai ke sempadan Ekron
arah ke utara yang dibilangkan tanah
orang Kanaan kelima penghulu orang
Filistin yaitu orang Gazah dan orang
Asdod dan orang Askelon dan orang Gat
dan orang Ekron
4dan lagi segala orang Awi di sebelah
selatan segenap tanah orang Kanaan
dan Meara yang dimiliki oleh orang Sidon
sampai ke Afek ke sempadan orang
Amori
5dan tanah orang Gebal dan segenap
Libanon arah ke matahari hidup dari
Baal-Gad yang di kaki gunung Hermon
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sampai ke tempat orang masuk ke
Hamat
6yaitu segala orang isi tanah bukit
dari Libanon sampai ke Misrefot-Maim
yaitu segala orang Sidon ialah yang
akan Kuhalaukan dari hadapan bani
Israel melainkan hendaklah engkau
menentukan dia akan pusaka bani
Israel dengan membuang undi seperti
firman-Ku kepadamu.
7Sebab itu sekarang hendaklah
engkau membagikan tanah ini kepada
kesembilan suku dan separuh suku
Manasye akan pusakanya."
8Maka dengannya itu bani Ruben
dan bani Gad itupun telah menerima
pusakanya yang diberikan kepadanya
oleh Musa di seberang Yordan arah ke
timur seperti yang diberikan kepadanya
oleh hamba Allah Musa itu
9dari Aroer yang di tepi lembah Arnon
dan negri yang di tengah lembah itu
dan segenap padang Medeba sampai ke
Dibon
10dan segala negri Sihon, raja Amori,
yang telah berkerajaan di Hesybon
sampai ke sempadan bani Amon
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11dan Gilead dan ke sempadan orang
Gesur dan orang Maakha dan segenap
gunung Hermon dan segenap tanah
Basan sampai ke Salkha
12 segenap kerajaan Og di Basan yang
telah berkerajaan di Asytarot dan di
Edrei (ialah yang tertinggal dari pada
sisa-sisa orang Refaim) karena yainilah
yang dikalahkan dan dihalaukan oleh
Musa.
13Akan tetapi tiada dihalaukan oleh
bani Israel akan orang-orang Gesur dan
orang Maakha melainkan orang Gesur
dan orang Maakha lagi duduk di antara
orang Israel sampai kepada hari ini.
14Hanya kepada suku Lewi tiada
diberikannya sesuatu pusakapun maka
segala persembahan kepada Allah
Tuhan bani Israel yang dinyalakan itu
ialah pusakanya seperti firman-Nya
kepadanya.
15Maka Musa telah memberikan pusaka
kepada suku bani Ruben sekadar segala
kaumnya.
16Adapun sempadannya itu dari Aroer
yang di tepi lembah Arnon dan negri
yang di tengah lembah itu dan segenap
padang dekat Medeba
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17dan Hesybon dengan segala
negrinya yang di padang dan Dibon dan
Bamot-Baal dan Bet-Baal-Meon
18dan Yahas dan Kedemot dan Mefaat
19dan Kiryataim dan Sibma dan
Zeret-Hasahar yang di bukit dalam
lembah itu
20dan Bet-Peor dan kaki gunung Pisga
dan Bet Yesimot
21dan segala negri yang di padang
itu dan segenap kerajaan Sihon, raja
orang Amori, yang telah berkerajaan di
Hesybon dan yang dikalahkan oleh Musa
serta dengan segala peghulu Midian
yaitu Ewi dan Rekem dan Zur dan Hur
dan Reba yang takluk kepada Sihon
semuanya duduk di tanah itu.
22Maka Bileam bin Beor, orang penilik
itupun, telah dibunuh dengan pedang
oleh bani Israel beserta dengan segala
orang yang dibunuhnya itu.
23Adapun sempadan bani Ruben itu
Yordan dengan tepi sungai itu. Sekalian
inilah pusaka bani Ruben sekadar segala
kaumnya dengan segala negrinya dan
kampungnya.
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24Maka Musa telah memberikan kepada
suku Gad yaitu kepada bani Gad sekadar
segala kaumnya.
25Adapun sempadannya itu Yaezer
dan segala negri Gilead dan separuh
tanah bani Amon sampai ke Aroer yang
bertentangan dengan Raba
26dan dari Hesybon sampai ke Ramat-
Mizpa dan Betonim dan dari Mahanaim
sampai ke sempadan tanah Debir
27dan lagi dalam lembah itu Bet-Haram
dan Bet-Nimra dan Sukot dan Zafon
yaitu sisa-sisa raja Hesybon dan Yordan
dengan tanah yang di tepinya sampai ke
ujung tasik Kineret di seberang Yordan
arah ke timur.
28Maka sekalian inilah pusaka bani Gad
sekadar segala kaumnya dengan segala
negrinya dan kampungnya.
29Maka Musa telah memberikan pusaka
kepada separuh suku Manasye maka
yaitu akan separuh bani Manasye
sekadar segala kaumnya.
30Adapun sempadannya itu dari
Mahanaim segenap tanah Basan
segenap kerajaan Og, raja Basan itu,
dan segala negri Yair yang di Basan itu
enam puluh buah negri banyaknya
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31dan separuh Gilead dan Asytarot dan
Edrei, negri-negri kerajaan Og di Basan,
akan segala bani Makhir bin Manasye
yaitu akan separuh dari pada bani Makhir
sekadar segala kaumnya.
32Maka sekalian inilah segala pusaka
yang dibagikan oleh Musa di padang
Moab di seberang Yordan dekat Yerikho
arah ke timur.
33Tetapi kepada suku Lewi tiadalah
diberikan oleh Musa suatu pusakapun
bahwa Allah Tuhan bani Israel itu ialah
mejadi pusakanya seperti firman-Nya
kepadanya.

14
1Maka inilah segala pusaka yang
dimiliki oleh bani Israel di tanah

Kanaan yang dibagikan kepadanya oleh
imam Eleazar itu dan Yosua bin Nun dan
segala kepala isi rumah segala bapa dari
pada suku-suku bani Israel,
2dengan membuang undi akan
pusakanya seperti firman Allah kepada
Musa akan kesembilan suku dan akan
setengah suku itu.
3Karena Musa telah memberikan
pusaka kedua suku dan setengah suku
itu di seberang Yordan hanya kepada
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bani Lewi tiada diberikannya sesuatu
pusakapun di antara orang-orang itu.
4Karena bani Yusuf telah menjadi
dua suku yaitu Manasye dan Efraim
maka tiada diberikannya sesuatu
bagianpun kepada bani Lewi di tanah itu
melainkan beberapa negri akan tempat
kediamannya serta dengan segala
padangnya akan lembu-lembunya dan
akan segala binatangnya.
5Maka seperti firman Allah kepada
Musa demikianlah dilakukan oleh bani
Israel lalu dibagikannya tanah itu.
6Maka pada masa itu segala bani
Yehuda menghampiri Yosua di Gilgal lalu
kata Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu,
kepadanya: "Bahwa maklumlah engkau
akan firman Allah kepada hamba Allah
Musa itu akan hal aku dan akan hal
engkaupun di Kadesy-Barnea.
7Maka adalah empat puluh tahun
umurku pada masa aku disuruhkan
oleh hamba Allah Musa itu dari Kadesy-
Barnea hendak mengintai tanah itu
maka kembalilah aku membawa kabar
seperti perasaan hatiku.
8Tetapi segala saudaraku yang telah
berjalan sertaku itu telah mentawarkan
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hati kaum itu tetapi aku ini semata-mata
telah menurut Tuhanku Allah.
9Maka pada hari itu juga berjanjilah
Musa dengan bersumpah katanya:
Bahwa sesungguhnya segenap tanah
yang dijanjikan oleh kakekmu akan
menjadi pusaka bagimu dan bagi segala
benihmu sampai selama-lamanya sebab
engkau semata-mata telah menurut
Tuhanku Allah.
10Akan sekarang lihatlah olehmu bahwa
aku ini telah dihidupi oleh Allah seperti
firman-Nya itu telah empat puluh lima
tahun lamanya dari pada masa Allah
telah berfirman demikian kepada Musa
tatkala bani Israel lagi berjalan-jalan di
tanah belantara maka sekarang pada
hari ini umurku ini telah delapan puluh
lima tahun.
11Maka pada hari ini samalah
kekuatanku seperti pada hari aku
disuruhkan oleh Musa maka seperti
kekuatanku pada masa itu demikian juga
kekuatanku sekarang baik akan perang
baik akan keluar masuk.
12Sebab itu sekarang berikanlah
kiranya kepadaku gunung ini yang telah
Allah berfirman akan halnya pada hari
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itu karena engkaupun telah mendengar
pada masa itu bagaimana orang Enak
ada di situ dan beberapa negri yang
besar lagi berkuat kalau-kalau Allah
akan menyertai aku sehingga aku
menghalaukan dia seperti firman Allah."
13Maka oleh Yosua diberikannya akan
dia maka diberikannya Hebron kepada
Kaleb bin Yefune akan pusakanya.
14Maka sebab itu Hebron telah menjadi
pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas,
sampai kepada hari ini sebab ia semata-
mata telah menurut akan Allah Tuhan
bani Israel.
15Adapun Hebron itu dahulu dinamai
Kiryat-Arba maka Arba itulah orang
yang terlebih besar di antara segala bani
Enak. Maka berhentilah tanah itu dari
pada perang.

15
1Maka suku bani Yehuda terkena
undi sekadar segala kaumnya

demikian yaitu sampai ke sempadan
tanah Edom ke tanah belantara Zin arah
ke selatan kepada ujung tanah selatan
itu.
2Adapun sempadannya pada sebelah
selatan dari ujung tasik air masin dari
teluk yang menghadap ke selatan,
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3maka keluarlah sempadan itu ke
sebelah selatan curaman Akrabim
langsung ke Zin lalu naik di sebelah
selatan Kadesy-Barnea langsung dekat
Hezron lalu naik ke Adar dan berbalik ke
Karka
4 langsung ke Azmon dan ujungnya di
anak sungai Mesir dan ujung sempadan
itu di laut maka inilah sempadanmu di
sebelah selatan.
5Adapun sempadan yang di sebelah
timur itu tasik air masin sampai ke kuala
Yordan. Dan sempadan pada pihak utara
itu mulai dari teluk tasik itu di kuala
Yordan
6maka naiklah sempadan itu ke
Bet-Hogla langsung di sebelah utara
Bet-Araba maka naiklah sempadan itu
sampai ke batu Bohan bin Ruben
7maka naik pula sempadan itu ke
Debir dari lembah Akhor langsung
ke sebelah utara menuju Gilgal yang
bertentangan dengan curaman Adumim
yang di sebelah selatan sungai itu maka
sempadan itu langsung ke air En-Semes
dan keluar dekat En-Rogel
8maka naiklah sempadan itu mengikut
lembah anak Hinom sampai ke sebelah
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selatan orang Yebus (yaitu Yerusalem)
maka naiklah sempadan itu ke kemuncak
gunung yang menghadap lembah Hinom
di sebelah barat yang di ujung lembah
Refaim di sebelah utara
9maka sempadan itu terus dari
kemuncak gunung itu sampai ke mata
air Neftoah lalu keluar ke segala negri di
gunung Efron maka sempadan itu terus
ke Baala (yaitu Kiryat-Yearim)
10maka sempadan itu berbalik dari
Baala ke sebelah barat sampai ke
gunung Seir langsung ke kaki gunung
Yearim di sebelah utara (yaitu Kesalon)
lalu turun ke Bet-semes langsung dari
Timna
11maka keluarlah sempadan itu ke
sebelah Ekron di sebelah utara maka
sempadan itu terus ke Sikron langsung
ke gunung Baala lalu keluar di Yabneel
dan ujung sempadan itu di laut.
12Maka sempadan yang di sebelah
barat sampai ke laut besar dan tepi
laut itu. Maka sekalian inilah sempadan
bani Yehuda keliling menurut segala
kaumnya.
13Maka kepada Kaleb bin Yefune
diberikannya suatu bagian di antara
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bani Yehuda seperti firman Allah kepada
Yosua yaitu Kiryat-Arba itu bapa Enak
yaitu Hebron.
14Maka dari sana dihalaukanlah oleh
Kaleb ketiga anak Enak yaitu Sesai dan
Ahiman dan Talmai, itulah anak-anak
Enak.
15Maka dari sana berjalanlah ia
mendatangi segala orang isi Debir
adapun Debir itu dahulu dinamai
Kiryat-Sefer.
16Maka kata Kaleb: "Barangsiapa yang
menyerang Kiryat-Sefer lalu mengambil
negri itu kepadanyalah kelak aku akan
memberikan anakku Akhsah akan
istrinya."
17Maka diambillah akan dia oleh
Otniel bin Kenas saudara Kaleb itu
lalu diberikannya anaknya Akhsa itu
kepadanya akan istrinya.
18Maka jadilah apabila perempuan
itu telah berdamping dengan dia
lalu dipujuknya disuruh pinta kepada
bapanya suatu ladang maka turunlah
perempuan itu dari atas keledainya
maka kata Kaleb kepadanya: "Apakah
kehendakmu?"
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19Maka jawabnya berikanlah kiranya
kepadaku suatu berkat karena bapa
telah menentukan aku di tanah selatan
sebab itu berikanlah kiranya beberapa
mata air pula. Maka diberikannyalah
kepadanya segala mata air yang di hulu
dan yang di hilirpun.
20Maka inilah pusaka bani Yehuda itu
sekadar segala kaumnya.
21Maka segala negri suku Yehuda yang
di ujung sekali arah ke sempadan Edom
di tanah selatan yaitu Kabzeel dan Eder
dan Yagur
22dan Kina dan Dimona dan Adada
23dan Kedesy dan Hazor dan Yitnan
24dan Zif dan Telem dan Bealot
25dan Hazor-Hadata dan Keriot-Hezron
yaitu Hazor
26dan Amam dan Sema dan Molada
27dan Hazar-Gada dan Hesmon dan
Bet-Pelet
28dan Hazar-Sual dan Bersyeba dan
Bizsoteya
29dan Baala dan Iyim dan Ezem
30dan Eltolad dan Kesil dan Horma
31dan Ziklag dan Madmana dan
Sansana
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32dan Lebaot dan Silhim dan Ain dan
Rimon maka jumlah segala negri itu
dua puluh sembilan serta dengan segala
kampungnya.
33Dan di tanah rendah Esytaol dan Zora
dan Asna
34dan Zanoah dan En-Ganim dan
Tapuah dan Enam
35dan Yarmut dan Adulam dan Sokho
dan Azeka
36dan Saaraim dan Aditaim dan Gedera
dan Gederotaim semuanya empat
belas buah negri serta dengan segala
kampungnya.
37Dan Zenan dan Hadasa dan
Migdal-Gad
38dan Dilean dan Mizpa dan Yokteel
39dan Lakhis dan Bozkat dan Eglon
40dan Kabon dan Lahmas dan Kitlis
41dan Gederot dan Bet-Dagon dan
Naama dan Makeda semuanya enam
belas buah negri serta dengan segala
kampungnya.
42Dan Libna dan Eter dan Asan
43dan Yiftah dan Asna dan Nezib
44dan Kehila dan Akhzib dan Maresa
semuanya sembilan buah negri serta
dengan segala kampungnya.
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45Dan Ekron serta dengan daerahnya
dan segala kampungnya
46dari Ekron hingga sampai ke laut
segala yang di sisi Asdod serta dengan
segala kampungnya.
47Dan Asdod dengan segala daerahnya
dan segala kampungnya dan Gaza
dengan segala daerahnya dan segala
kampungnya sampai ke anak sungai
Mesir dan laut besar dan tepi laut itu.
48Dan di tanah bukit Samir dan Yatir
dan Sokho
49dan Dana dan Kiryat-Sana (yaitu
Debir)
50dan Anab dan Estemo dan Anim
51dan Gosyen dan Holon dan Gilo
semuanya sembilan buah negri serta
dengan segala kampungnya. (TB=11
kota?)
52Dan Arab dan Duma dan Esan
53dan Yanum dan Bet-Tapuah dan
Afeka
54dan Humta dan Kiryat-Arba (yaitu
Hebron) dan Zior semuanya sembilan
buah negri dengan segala kampungnya.
55Dan Maon dan Karmel dan Zif dan
Yuta
56dan Yizreel dan Yokdeam dan Zanoah
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57dan Kain dan Gibea dan Timna
semuanya sepuluh buah negri serta
dengan segala kampungnya.
58Dan Halhul dan Bet-Zur dan Gedor
59dan Maarat dan Bet-Anot dan Eltekon
semuanya enam buah negri serta
dengan segala kampungnya.
60Dan Kiryat-Baal (yaitu Kiryat-Yearim)
dan Raba yaitu dua buah negri serta
dengan segala kampungnya.
61Dan di tanah belantara Bet-Araba
dan Midin dan Sekhakha
62dan Nibsan dan negri Masin dan
En-Gedi semuanya enam buah negri
serta dengan segala kampungnya.
63Maka akan segala orang Yebus orang
isi Yerusalem itu tiada dapat bani Yehuda
menghalaukan dia melainkan orang
Yebus itu duduklah beserta dengan
segala bani Yehuda di Yerusalem sampai
kepada hari ini.

16
1Maka bani Yusuf terkena undi
yaitu bagiannya mulai dari Yordan

dekat Yerikho di air Yerikho pada sebelah
timur yaitu tanah belantara pada jalan
naik dari Yerikho menerusi tanah bukit
ke Betel
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2yaitu keluar dari Betel sampai ke Lus
langsung ke sempadan orang Arki ke
Atarot
3 lalu turun ke sebelah barat ke
sempadan orang Yaflet sampai ke
sempadan Bet-Horon Hilir yaitu sampai
ke Gezer dan ujungnya di laut.
4Maka oleh bani Yusuf yaitu Manasye
dan Efraim itu diambilnya pusakanya itu.
5Adapun sempadan bani Efraim
sekadar segala kaumnya itu demikianlah
yaitu sempadan pusakanya pada
sebelah timur itu Atarot-Adar sampai ke
Bet-Horon Hulu.
6Maka keluarlah sempadan itu arah
ke barat di Mikhmetat di sebelah utara
maka berbaliklah sempadan itu ke
sebelah timur sampai ke tanah Silo
langsung mengikut dia di sebelah timur
Yanoah.
7Maka yaitu turun dari Yanoah ke Atarot
dan ke Naharat lalu sampai hingga ke
Yerikho dan ujung di Yordan.
8Maka dari Tapuah sempadan itu
langsung ke sebelah barat anak sungai
Kana dan ujungnya sampai ke laut.
Maka inilah pusaka suku bani Efraim itu
sekadar segala kaumnya
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9 serta dengan segala negri yang
telah diasingkan bagi bani Efraim di
tengah-tengah pusaka bani Manasye itu
yaitu segala negri serta dengan segala
kampungnya.
10Maka tiada dihalaukannya segala
orang Kanaan yang telah duduk di Gezer
melainkan orang Kanaan itu duduklah di
antara bani Efraim sampai kepada hari
ini menjadi hamba kerahan

17
1Maka suku Manasye itu terkena
undi demikianlah bagiannya

karena ialah anak sulung Yusuf. Adapun
akan Makhir, anak sulung Manasye, dan
bapa Gilead karena ia seorang yang tahu
berperang itulah sebabnya Gilead dan
Basan menjadi bagiannya.
2Adapun demikian inilah bagian segala
bani Manasye yang lain itu sekadar
segala kaumnya yaitu bagi segala bani
Abiezer dan bagi segala bani Helek dan
bagi segala bani Asriel dan bagi segala
bani Sekhem dan bagi segala bani Hefer
dan bagi segala bani Semida bahwa
inilah segala anak laki-laki Manasye bin
Yusuf sekadar segala kaumnya.
3Tetapi Zelafehad bin Hefer bin Gilead
bin Makhir bin Manasye ialah tiada
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beranak laki-laki melainkan perempuan
saja maka inilah nama-nama segala
anaknya yang perempuan yaitu Mahla
dan Noa dan Hogla dan Milka dan Tirza.
4Maka hampirlah sekaliannya
menghadap imam Eleazar itu dan
menghadap Yosua bin Nun dan
menghadap segala penghulu maka
katanya: "Bahwa firman Allah kepada
Musa menyuruh berikan kepada kami
suatu pusaka di antara segala saudara
kami." Sebab itu diberikannyalah
kepadanya suatu pusaka antara segala
saudara bapanya seperti firman Allah itu.
5Maka kepada Manasye terkenalah
sepuluh bagian lain dari pada tanah
Gilead dan Basan yang di seberang
Yordan
6karena segala anak perempuan
Manasye itupun telah beroleh pusaka
di antara segala anaknya laki-laki dan
tanah Gilead itu segala anak Manasye
yang lain itulah yang empunya dia.
7Adapun sempadan Manasye itu
dari Asyer sampai ke Mikhmetat yang
bertentangan dengan Sikhem dan
sempadan itu langsung ke kanan sampai
kepada orang isi En-Tapuah.
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8Maka tanah Tapuah itu Manasyelah
yang empunya dia tetapi Tapuah yang di
tepi tanah Manasye itu bani Efraim juga
yang empunya dia.
9Maka turunlah sempadan itu ke anak
sungai Kana pada sebelah selatan anak
sungai itu maka Efraimlah yang empunya
segala negri ini di antara segala negri
Manasye maka sempadan Manasye itu
di sebelah utara anak sungai itu dan
ujungnya sampai ke laut
10maka di sebelah selatan Efraim
yang empunya dia dan di sebelah utara
Manasyelah yang empunya dia dan laut
itu menjadi sempadannya maka yaitu
sampailah hingga ke Asyer di sebelah
utara dan hingga ke Isakhar di sebelah
timur.
11Maka dalam Isakhar dan dalam Asyer
itu Manasyelah yang empunya Bet-Sean
dengan segala negrinya dan Yibleam
dengan segala negrinya dan segala
orang isi Dor dengan segala negrinya
dan segala orang isi En-Dor dengan
segala negrinya dan segala orang isi
Taanakh dengan segala negrinya dan
segala orang isi Megido dengan segala
negrinya yaitu ketiga gunung itu.
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12Tetapi tiada dapat bani Manasye
itu menghalaukan segala orang isi
negri-negri itu melainkan orang Kanaan
mau juga tinggal dalam tanah itu.
13Maka jadilah apabila bani Israel telah
menjadi kuat dipaksanya orang Kanaan
itu membuat kerja kerahan tiada juga
dihalaukannya sekali akan dia.
14Maka kata bani Yusuf kepada Yosua
demikian: "Mengapakah tuan telah
memberikan kami hanya satu bagian
dan satu antuk akan pusaka kami sedang
kami ini suatu kaum yang besar pada
hal kami telah diberkati Allah sampai
sekarang ini."
15Maka kata Yosua kepadanya: "Jikalau
sungguh engkau suatu kaum besar
hendaklah engkau naik ke hutan rimba
lalu menerangkan suatu tempat bagi
dirimu di tanah orang Feris dan orang
Refaim sedang tanah bukit Efraim itu
terlalu sempit bagimu."
16Maka kata bani Yusuf: "Bahwa tanah
bukit itu tiada cukup bagi kami dan
segala orang Kanaan yang duduk di
tanah lembah itu ada menaruh beberapa
kenaikkan dari pada besi baik orang
yang duduk dalam Bet-Sean dan segala
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negrinya baik orang yang duduk di
lembah Yizreel."
17Maka kata Yosua kepada segala isi
rumah Yusuf yaitu kepada Efraim dan
kepada Manasye: "Sungguhlah engkau
suatu kaum yang besar dan sangat
kuasamu bukannya satu bagian saja
yang kamu akan beroleh
18melainkan tanah bukit itu engkau
jugalah yang empunya dia karena
sungguhpun yaitu suatu hutan rimba
tetapi hendaklah engkau menebang
akan dia dan engkau akan memiliki dia
sampai ke ujungnya karena engkau
akan menghalaukan segala orang
Kanaan jikalau orang-orang itu menaruh
beberapa kenaikkan dari pada besi dan
jikalau ia kuat sekalipun."

18
1Maka segenap perhimpunan
bani Israel itu berkumpullah

bersama-sama ke Silo lalu didirikannya
kemah perhimpunan itu di sana dan
tanah itu tertakluklah kepadanya.
2Maka tinggal lagi di antara bani
Israel tujuh suku yang belum dibagikan
pusakanya itu kepadanya.
3Maka kata Yosua kepada bani Israel:
"Berapa lama lagi kamu lengah dari
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pada mengambil tanah yang telah
dikaruniakan kepadamu oleh Allah Tuhan
segala nenek moyangmu itu.
4Hendaklah kamu menentukan bagi
dirimu tiga orang dari pada tiap-tiap suku
maka aku hendak menyerahkan orang-
orang itu maka iapun akan berbangkit
menjalani tanah itu lalu menyuratkan dia
sekadar pusakanya kemudian hendaklah
ia kembali kepadaku.
5Maka hendaklah dibagikannya
akan dia menjadi tujuh bagian maka
hendaklah Yehuda itu tinggal dalam
daerahnya di sebelah selatan dan
hendaklah segala isi rumah Yusuf itu
tinggal dalam daerahnya di sebelah
utara.
6Maka hendaklah tanah itu kamu
suratkan menjadi tujuh bagian dan
hendaklah surat daftar itu dibawa kemari
kepadaku maka aku akan membuang
undi karena kamu di sini di hadapan
hadirat Tuhan kita Allah.
7Karena orang Lewi itu tiada beroleh
bagian di antaramu karena pangkat
imam bagi Allah itulah pusakanya maka
Gad dan Ruben dan setengah suku
Manasye telah menerima pusakanya di
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seberang Yordan arah ke timur yang
diberikan kepadanya oleh hamba Allah
Musa itu."
8Maka bangunlah orang-orang itu lalu
pergi maka berpesanlah Yosua kepada
orang yang pergi akan menyuratkan
tanah itu katanya: "Pergilah kamu
menjalani tanah itu serta menyuratkan
dia lalu kembalilah kamu kepadaku maka
aku hendak membuang undi karena
kamu di sini di hadapan hadirat Allah di
Silo ini."
9Maka pergilah orang-orang itu
menjalani tanah itu serta disuratkannya
di dalam kitab sekadar segala negrinya
menjadi tujuh bagian dan kembalilah ia
kepada Yosua ke Silo ke tempat segala
kemah itu.
10Maka oleh Yosua dibuangnya undi
karena orang-orang itu di Silo di hadapan
hadirat Allah maka di sanalah tanah itu
dibagikan oleh Yosua kepada segala bani
Israel sekadar segala bagiannya itu.
11Maka suku bani Benyamin terkena
undi sekadar segala kaumnya maka
sempadan bagiannya itu adalah di antara
bani Yehuda dengan bani Yusuf.
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12Dan sempadannya pada pihak utara
mulai dari Yordan lalu naiklah sempadan
itu ke sebelah utara negri Yerikho lalu
naik pula menerusi tanah bukit arah
ke barat dan keluar ke tanah belantara
Bet-Awen.
13Maka dari sana sempadan itu
langsung ke Lus ke sebelah selatan Lus
(yaitu Betel) lalu turunlah sempadan itu
ke Atarot-Adar dekat gunung yang pada
sebelah selatan Bet-Horon Hilir.
14Maka sempadan itu ditentukan
berbalik pada pihak barat arah ke
selatan dari gunung yang bertentangan
dengan Bet-Horon di sebelah selatan
dan ujungnya ke Kiryat-Baal (yaitu
Kiryat-Yearim) sebuah negri bani Yehuda
itulah pada pihak barat.
15Dan pihak selatan itu dari ujung
Kiryat-Yearim maka sempadan itu
keluarlah arah ke barat lalu keluar
kepada mata air Neftoah
16maka turunlah sempadan itu ke
ujung gunung yang bertentangan
dengan lembah anak Hinom yang dalam
lembah orang Refaim arah ke utara
lalu turun pula ke lembah Hinom ke
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sebelah selatan orang Yebus lalu turun
ke En-Rogel
17maka yaitu ditentukan pada sebelah
utara dan keluar di En-Semes lalu
keluar pula ke Gelilot yang bertentangan
dengan curaman Adumim lalu turun pula
ke batu Bohan bin Ruben
18 langsung ke sebelah utara
bertentangan dengan Araba itu
kemudian turun ke Araba itu
19maka sempadan itu langsung ke
sebelah utara Bet-Hogla dan ujung
sempadan itu di teluk tasik air masin
di sebelah utara dekat kuala Yordan di
sebelah selatan maka inilah sempadan
di sebelah selatan.
20Adapun Yordan itulah sempadannya
pada pihak timur maka demikianlah
pusaka bani Benyamin dengan
sempadannya berkeliling sekadar segala
kaumnya.
21Adapun segala negri suku bani
Benyamin sekadar segala kaumnya yaitu
Yerikho dan Bet-Hogla dan lembah Kezis
22dan Bet-Araba dan Zemaraim dan
Betel
23dan Haawim dan Para dan Ofra
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24dan Kefar-Haamonai dan Ofni dan
Geba semuanya dua belas buah negri
serta dengan segala kampungnya
25dan Gibeon dan Rama dan Beerot
26dan Mizpa dan Kefira dan Moza
27dan Rekem dan Yirpeel dan Tarala
28dan Zela dan Elef dan Yebus (yaitu
Yerusalem) dan Gibeat dan Kiryat
semuanya empat belas buah negri serta
dengan segala kampungnya. Maka inilah
pusaka bani Benyamin sekadar segala
kaumnya.

19
1Maka Simeonlah terkena undi
yang kedua yaitu akan suku bani

Simeon sekadar segala kaumnya maka
pusakanya itu di tengah-tengah pusaka
bani Yehuda.
2Adapun pusakanya itu Bersyeba atau
Syeba dan Molada
3dan Hazar-Sual dan Bala dan Ezem
4dan Eltolad dan Betul dan Horma
5dan Ziklag dan Bet-Hamarkabot dan
Hazar-Susa
6dan Bet-Lebaot dan Saruhen
semuanya tiga belas buah negri serta
dengan segala kampungnya
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7dan En-Rimon dan Eter dan Asan
semuanya empat buah negri serta
dengan segala kampungnya
8dan lagi segala kampung yang
berkeliling segala negri itu sampai ke
Baalat-Beer, Rama di tanah selatan.
Maka inilah pusaka suku bani Simeon
sekadar segala kaumnya.
9Maka pusaka bani Simeon itu masuk
bagian bani Yehuda karena bagian
bani Yehuda itu terlalu besar sebab
itu bani Simeon mendapat pusaka di
tengah-tengah pusakanya itu.
10Maka bani Zebulon terkena undi yang
ketiga sekadar segala kaumnya dan
sempadan pusakanya hingga sampai ke
Sarid.
11Maka naiklah sempadannya itu arah
ke barat hingga ke Marala lalu sampai ke
Dabeset maka yaitu sampailah ke anak
sungai yang di hadapan Yokneam
12 lalu berbalik dari Sarid ke sebelah
timur arah ke matahari hidup sampai
ke sempadan Kislot-Tabor lalu keluar ke
Dobrat dan naik ke Yafia
13maka dari situ langsung ke sebelah
timur sampai ke Gat-Hefer dan sampai
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ke Et-Kazin maka ujungnya di Rimon
yang sampai ke Nea.
14Maka sempadan itu berbaliklah di
sebelah utara menuju Hanaton dan
ujungnya di lembah Yiftah-El
15dan Katat dan Nahalal dan Simron
dan Yidala dan Betlehem semuanya dua
belas buah negri serta dengan segala
kampungnya.
16Maka inilah pusaka bani Zebulon
sekadar segala kaumnya yaitu
segala negri ini serta dengan segala
kampungnya.
17Maka Isakhar yang terkena undi yang
keempat yaitu akan segala bani Isakhar
sekadar segala kaumnya.
18Adapun sempadannya sampai ke
Yizreel dan Kesulot dan Sunem
19dan Hafaraim dan Sion dan Anaharat
20dan Rabit dan Kisyon dan Ebes
21dan Remet dan En-Ganim dan
En-Hada dan Bet Pazes
22maka sampailah sempadan itu ke
Tabor dan Sahazima dan Bet-Semes
dan ujung sempadannya itu di Yordan
semuanya enam belas buah negri serta
dengan segala kampungnya.
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23Maka inilah pusaka suku bani
Isakhar sekadar segala kaumnya yaitu
segala negri ini serta dengan segala
kampungnya.
24Maka yang terkena undi yang kelima
yaitu suku bani Asyer sekadar segala
kaumnya.
25Adapun sempadannya itu Helkat dan
Hali dan Beten dan Akhsaf
26dan Alamelekh dan Amad dan Misal
maka sampailah sempadan itu ke Karmel
di sebelah barat dan ke Sahur Libnat
27 lalu berbaliklah arah ke matahari
hidup ke Bet-Dagon lalu sampai ke
Zebulon dan ke lembah Yiftah-El ke
sebelah utara sampai ke Bet-Emek
dan Nehiel lalu keluarlah ia ke Kabul di
sebelah kiri
28dan Ebron Rehob dan Hamon dan
Kana hingga sampai ke Sidon Besar.
29Maka berbaliklah sempadan itu
menuju Rama dan negri Tirus yang
berkota maka berbaliklah sempadan itu
menuju Hosa dan ujungnya di tepi laut
dekat jajahan Akhzib
30dan lagi Uma dan Afek dan Rehob
semuanya dua puluh dua buah negri
serta dengan segala kampungnya.
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31Maka inilah pusaka suku bani
Asyer sekadar segala kaumnya yaitu
segala negri ini serta dengan segala
kampungnya.
32Maka bani Naftali yang terkena undi
yang keenam yaitu akan segala bani
Naftali sekadar segala kaumnya.
33Adapun sempadannya dari Helef dari
pohon beringin babi di Zaananim dan
Adami-Nekeb dan Yabneel sampai ke
Lakum dan ujungnya ke Yordan
34maka berbaliklah sempadan itu
ke sebelah barat ke Aznot-Tabor lalu
keluar dari situ ke Hukok maka yaitu
sampailah ke Zebulon di sebelah selatan
dan sampailah ke Asyer di sebelah barat
dan ke Yehuda di tepi Yordan arah ke
matahari hidup.
35Adapun segala negri yang berkuat
yaitu Zidim dan Zer dan Hamat dan
Rakat dan Kineret
36dan Adama dan Rama dan Hazor
37dan Kedesy dan Edrei dan En-Hazor
38dan Yiron dan Migdal-El dan Horem
dan Bet-Anat dan Bet-Semes semuanya
sembilan belas buah negri serta dengan
segala kampungnya.
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39Maka inilah pusaka suku bani
Naftali sekadar segala kaumnya yaitu
segala negri ini serta dengan segala
kampungnya.
40Maka yang terkena undi yang ketujuh
yaitu suku bani Dan sekadar segala
kaumnya.
41Maka sempadan pusakanya itu Zora
dan Esytaol dan Ir-Semes
42dan Saalabin dan Ayalon dan Yitla
43dan Elon dan Timna dan Ekron
44dan Elteke dan Gibeton dan Baalat
45dan Yehud dan Bene-Berak dan
Gat-Rimon
46dan Me-Yarkon dan Rakon serta
dengan jajahan yang bertentangan
dengan Yafo.
47Maka sempadan bani Dan itu
keluarlah ke sebelah sana orang-orang
itu karena bani Dan itu keluarlah hendak
berperang dengan Lesem diambilnya
akan dia lalu dibinasakannya dengan
mata pedang maka negri itu menjadi
miliknya maka iapun duduklah dalamnya
maka Lesem itu dinamainya Dan
menurut nama bapanya Dan itu.
48Maka inilah pusaka suku bani
Dan sekadar segala kaumnya yaitu
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segala negri ini serta dengan segala
kampungnya.
49Maka dengan demikian ini selesailah
orang-orang itu dari pada membagikan
tanah itu akan pusakanya sekadar
segala sempadannya maka oleh bani
Israel diberikannya suatu pusaka kepada
Yosua bin Nun di tengah-tengahnya
50maka seperti firman Allah juga
diberikannya kepadanya akan negri
yang telah dipintanya yaitu Timnat-
Serah di tanah bukit Efraim maka
dibangunkannya negri itu lalu duduk di
dalamnya.
51Maka inilah segala pusaka yang
dibagikan oleh iman Eleazar itu dan oleh
Yosua bin Nun dan oleh segala kepala
isi rumah segala bapa dari pada segala
suku bani Israel dengan membuang
undi di Silo di hadapan hadirat Allah di
muka pintu kemah perhimpunan. Maka
dengan demikian selesailah ia dari pada
membagikan tanah itu.

20
1Maka firman Allah kepada Yosua
demikian:

2 "Katakanlah kepada bani Israel begini:
Hendaklah kamu menentukan bagi
dirimu beberapa negri lindungan yang
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telah Aku berfirman kepadamu akan
halnya dengan lidah Musa
3 supaya orang pembunuh dapat lari ke
sana jikalau dibunuhnya seorang dengan
silapnya bukan dengan sengaja maka
segala negri itu akan menjadi bagimu
tempat lindungan dari pada orang yang
menuntut bela.
4Maka hendaklah orang itu lari kepada
salah satu dari pada segala negri itu
lalu berdiri di muka pintu negri serta
menyatakan segala halnya ke telinga
ketua-ketua negri itu maka hendaklah
orang-orang itu membawa dia masuk
sertanya ke dalam negri itu serta
memberi kepadanya suatu tempat
supaya ia duduk di antaranya.
5Maka jikalau orang yang menuntut
bela itu telah mengejar akan dia
janganlah orang-orang itu menyerahkan
pembunuh itu ke tangannya karena
dibunuhnya kawannya itu bukan dengan
sengaja dan tiada dibencinya akan dia
terdahulu.
6Maka hendaklah orang itu duduk
dalam negri itu sehingga ia telah berdiri
menghadap majelis supaya diputuskan
bicaranya dan sehingga mati imam besar
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yang ada pada masa itu barulah dapat
orang pembunuh itu kembali lalu pulang
ke negrinya sendiri dan ke rumahnya
sendiri di negri yang telah ia lari dari
sana."
7Maka oleh orang-orang itu
dikuduskannya negri Kedesy di
tanah Galilea di tanah bukit Naftali
dan Sikhem di tanah bukit Efraim dan
Kiryat-Arba (yaitu Hebron) di tanah bukit
Yehuda.
8Dan di seberang Yordan pada sebelah
timur Yerikho ditentukannya Bezer di
tanah belantara dalam padang dari pada
suku Ruben dan Ramot dalam Gilead
dari pada suku Gad dan Golan dalam
Basan dari pada suku Manasye.
9Maka inilah segala negri yang
ditentukan bagi segala bani Israel dan
bagi orang dagang yang menumpang
di antaranya supaya barangsiapa yang
membunuh seseorang bukan dengan
sengaja bolehlah ia lari ke sana dan
jangan ia dapat dibunuh oleh tangan
orang yang menuntut bela sehingga ia
telah menghadap manjelis itu.

21
1Maka segala kepala isi rumah
segala bapa orang Lewi hampirlah
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kepada imam Eleazar itu dan kepada
Yosua bin Nun dan kepada segala kepala
isi rumah segala bapa dari pada segala
suku bani Israel.
2Lalu berkata kepadanya di Silo di
tanah Kanaan demikian: "Bahwa Allah
telah berfirman kepada Musa disuruhnya
berikan kepada kami beberapa negri
akan tempat kediaman kami serta
dengan padangnya akan segala binatang
kami."
3Lalu diberikanlah oleh bani Israel
kepada orang Lewi dari pada pusakanya
seperti firman Allah yaitu segala negri ini
serta dengan padangnya.
4Maka segala kaum bani Kehat terkena
undi maka segala bani imam Harun itu
yang dari pada orang Lewi berolehlah
dengan membuang undi tiga belas buah
negri yaitu dari pada suku Yehuda dan
dari pada suku bani Simeon dan dari
pada suku bani Benyamin.
5Dan segala bani Kehat yang lain
itu beroleh sepuluh buah negri yaitu
dari pada kaum suku Efraim dari pada
suku Dan dan dari pada separuh suku
Manasye.
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6Dan bani Gerson berolehlah dengan
membuang undi tiga belas buah negri
yaitu dari pada segala kaum suku
Isakhar dan dari pada suku Asyer dan
dari pada suku Naftali dan dari pada
setengah suku Manasye dalam Basan.
7Dan segala bani Merari sekadar segala
kaumnya berolehlah dua belas buah
negri yaitu dari pada suku Ruben dan
dari pada suku Gad dan dari pada suku
Zebulon.
8Maka oleh bani Israel diberikannya
segala negri ini serta dengan segala
padangnya kepada orang Lewi itu
dengan membuang undi seperti firman
Allah kepada Musa.
9Maka dari pada suku bani Yehuda
dan dari pada suku bani Simeon
diberikannyalah segala negri yang
tersebut namanya di bawah ini
10yaitu kepada bani Harun dari pada
segala kaum bani Kehat yang dari pada
bani Lewi karena ialah yang terkena undi
yang pertama.
11Maka diberikannyalah kepadanya
Kiryat-Arba itulah bapa Enak (yaitu
Hebron) di tanah bukit Yehuda serta
dengan segala padangnya berkeliling.
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12Tetapi segala ladang negri itu
serta dengan segala kampungnya
diberikannyalah kepada Kaleb bin Yefune
akan miliknya.
13Maka diberikannyalah kepada bani
imam Harun itu Hebron serta dengan
padangnya yaitu negri lindungan bagi
orang pembunuh dan Libna serta dengan
segala padangnya
14dan Yatir dengan segala padangnya
dan Estemoa dengan segala padangnya
15dan Holon dengan segala padangnya
dan Debir dengan segala padangnya
16dan Ain dengan segala padangnya
dan Yuta dengan segala padangnya dan
Bet-Semes dengan segala padangnya
semuanya sembilan buah negri dari pada
kedua suku itu.
17Dan dari pada suku Benyamin Gibeon
dengan segala padangnya dan Geba
dengan segala padangnya
18dan Anatot dengan segala padangnya
dan Almon dengan segala padangnya
jadi empat buah negri.
19Maka jumlah segala negri imam-
imam bani Harun itu yaitu tiga belas buah
negri serta dengan segala padangnya.
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20Maka segala kaum bani Kehat orang
Lewi itu yaitu segala bani Kehat yang
lain itu ialah beroleh segala negrinya dari
pada suku Efraim.
21Maka diberikannyalah kepada Sikhem
serta dengan segala padangnya di tanah
bukit Efraim yaitu negri lindungan bagi
orang pembunuh dan Gezer dengan
segala padangnya
22dan Kibzaim dengan segala
padangnya dan Bet-Horon dengan
segala padangnya jadi empat buah
negri.
23Dan dari pada suku Dan: Elteke
dengan segala padangnya dan Gibeton
dengan segala padangnya
24dan Ayalon dengan segala padangnya
dan Gat-Rimon dengan segala
padangnya jadi empat buah negri.
25Dan dari setengah suku Manasye:
Taanakh dengan segala padangnya dan
Gat-Rimon dengan segala padangnya
jadi dua buah negri.
26Maka jumlah segala negri segala
kaum bani Kehat yang lain itu jadi
sepuluh buah serta dengan segala
padangnya.
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27Maka kepada bani Gerson dari pada
segala kaum orang Lewi diberikannyalah
dari pada setengah suku Manasye Golan
di Basan dengan segala padangnya yaitu
negri lindungan bagi orang pembunuh
dan Beestera dengan segala padangnya
jadi dua buah negri.
28Dan dari pada suku Isakhar: Kisyon
dengan segala padangnya dan Dobrat
dengan segala padangnya
29dan Yarmut dengan segala padangnya
dan En-Ganim dengan segala padangnya
jadi empat buah negri.
30Dan dari pada suku Asyer: Misal
dengan segala padangnya dan Abdon
dengan segala padangnya
31dan Helkat dengan seala padangnya
dan Rehob dengan segala padangnya
jadi empat buah negri.
32Dan dari pada suku Naftali: Kedesy
di Galilea dengan segala padangnya
yaitu negri lindungan bagi orang
pembunuh dan Hamot-Dor dengan
segala padangnya dan Kartan dengan
segala padangnya jadi tiga buah negri.
33Maka jumlah segala negri bani
Gerson sekadar segala kaumnya yaitu
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tiga belas buah negri serta dengan
segala padangnya.
34Dan kepada segala kaum bani Merari
yaitu segala orang Lewi yang lagi tinggal
diberikannya dari pada suku Zebulon:
Yokneam dengan segala padangnya dan
Karta dengan segala padangnya
35dan Dimna dengan seala padangnya
dan Nahalal dengan segala padangnya
jadi empat buah negri.
36Dan dari pada suku Ruben: Bezer
dengan segala padangnya dan Yahas
dengan segala padangnya
37dan Kedemot dengan segala
padangnya dan Mefaat dengan segala
padangnya jadi empat buah negri.
38Dan dari suku Gad: Ramot di Gilead
dengan segala padangnya yaitu negri
lindungan bagi orang pembunuh dan
Mahanaim dengan segala padangnya
39dan Hesybon dengan segala
padangnya dan Yaezer dengan segala
padangnya jadi empat buah negri.
40Maka sekalian inilah negri-negri bani
Merari sekadar segala kaumnya yaitu
segala kaum orang Lewi yang lagi tinggal
adapun bagiannya itu dua belas buah
negri.
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41Maka jumlah segala negri orang Lewi
di tengah-tengah milik bani Israel itu
jadi empat puluh delapan buah negri
serta dengan segala padangnya.
42Maka tiap-tiap negri itu adalah
dengan segala padangnya berkeliling
demikianlah hal segala negri itu.
43Maka demikianlah dikaruniakan Allah
kepada bani Israel segenap tanah yang
telah dijanjikannya dengan bersumpah
hendak mengaruniakan dia kepada
nenek moyangnya maka dimilikinya
tanah itu lalu duduk di dalamnya.
44Maka Allahpun memberi perhentian
kepadanya berkeliling seperti segala
perjanjian kepada nenek moyangnya
dengan bersumpah itu maka seorangpun
dari pada segala musuhnya tiada dapat
bertahan di hadapannya maka segala
musuhnya itu diserahkan Allah kepada
tangannya.
45Maka satupun tiada kurang dari pada
segala perkara yang baik yang telah
difirmankan Allah kepada isi rumah
Israel maka sekaliannya itu jadi juga.

22
1Setelah itu maka dipanggil Yosua
akan segala bani Ruben dan bani

Gad dan setengah suku Manasye
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2 lalu katanya kepadanya: "Bahwa kamu
telah melakukan segala yang dipesani
kepadamu oleh hamba Allah Musa itu
dan kamu telah menurut kataku dalam
segala perkara yang kusuruh kepadamu
3 tiada juga kamu meninggalkan
saudara-saudaramu sekian lama sampai
kepada masa ini melainkan kamu telah
memeliharakan peganganmu seperti
firman Tuhan Allah.
4Maka sekarang Tuhanmu Allah itu
telah memberi perhentian kepada
saudara-saudaramu seperti firman-Nya
kepadanya sebab itu biarlah kamu
berbalik sekarang lalu pulang ke
kemahmu dan ke tanah milikmu yang
telah diberikan kepadamu di seberang
Yordan oleh hamba Allah Musa itu.
5Hanya ingatlah kamu baik-baik akan
melakukan pesanan dan hukum yang
dipesani kepadamu oleh hamba Allah
Musa itu sehingga kamu mengasihi akan
Tuhanmu Allah serta menurut segala
jalan-Nya dan memeliharakan segala
firman-Nya dan tetap kepada-Nya serta
berbuat ibadah kepada-Nya dengan
sebulat-bulat hatimu dan dengan
segenap jiwamu."
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6Maka Yosuapun memberkatilah akan
dia serta dilepaskannya akan dia lalu
pulanglah orang-orang itu ke kemahnya.
7Maka setengah suku Manasye itu telah
diberi Musa pusakanya dalam Basan
tetapi setengahnya telah diberi Yosua
tempatnya di antara segala saudaranya
di seberang Yordan arah ke barat dan lagi
tatkala orang-orang itu dilepaskan oleh
Yosua pergi ke kemah maka diberkatinya
pula akan dia
8 serta berkata kepadanya: "Pulanglah
kamu ke kemahmu dengan banyak
perolehanmu dan dengan terlalu banyak
binatang dengan perak dan emas
dan tembaga dan besi dan dengan
terlalu banyak pakaian dan bagikanlah
rampasan musuhmu itu dengan segala
saudaramu."
9Maka segala bani Ruben dan bani
Gad dan setengah bani Manasye itu
pulanglah lalu undurlah ia dari pada bani
Israel dari Silo yang di tanah Kanaan
hendak pergi ke tanah Gilead ke tanah
miliknya yang telah dimilikinya seperti
firman Allah kepada Musa.
10Maka setelah sampailah ia kejajahan
dekat Yordan yang di tanah Kanaan
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maka oleh bani Ruben dan bani Gad dan
setengah suku Manasye dibangunkannya
di situ suatu tempat kurban dekat Yordan
yaitu suatu tempat kurban yang dapat
dilihat.
11Maka kedengaranlah kabar kepada
bani Israel mengatakan: "Bahwa bani
Ruben dan bani Gad dan setengah suku
Manasye telah membangunkan suatu
tempat kurban berbetulan dengan tanah
Kanaan dalam jajahan dekat Yordan di
sebelah sini di tanah bani Israel."
12Setelah didengar oleh bani Israel
akan hal itu maka berkumpullah segenap
perhimpunan bani Israel di Silo hendak
pergi memerangi dia.
13Maka oleh bani Israel disuruhkannya
kepada bani Ruben dan kepada bani
Gad dan kepada setengah suku Manasye
ke tanah Gilead itu imam Pinehas bin
Eleazar
14dan lagi sepuluh orang penghulupun
sertanya yaitu seorang penghulu rumah
bapanya akan tiap-tiap suku bani Israel
masing-masingnya itu menjadi kepala
isi rumah bapanya di antara segala ribu
orang Israel.



Yosua 22.15–19 110
15Maka sampailah sekaliannya itu
kepada bani Ruben dan kepada bani Gad
dan kepada setengah suku Manasye ke
tanah Gilead lalu berkata kepadanya:
16 "Demikian inilah yang dikatakan oleh
segenap perhimpunan Allah: Apakah
kesalahanmu ini yang telah kamu
melakukan akan Tuhan bani Israel
sehingga pada hari ini kamu berbalik
dari pada menurut Allah padahal kamu
telah membangunkan bagi dirimu suatu
tempat kurban hendak mendurhaka
kepada Allah pada hari ini.
17Adapun kesalahan Peor itu tiadakah
cukup bagi kita yang belum kita
menyucikan diri kita dari padanya
sampai kepada hari ini sungguhpun
suatu bala telah datang ke atas
perhimpunan Allah
18 sehingga pada hari ini kamu hendak
berbalik dari pada menurut Allah maka
akan jadi kelak sedang pada hari ini
kamu mendurhaka kepada Allah niscaya
pada esok hari murkalah ia kepada
segenap perhimpunan Israel.
19Akan tetapi jikalau tanah milikmu itu
telah najis marilah kamu menyeberang
ke tanah milik Allah tempat kedudukkan
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kemah Allah ambillah milikmu di
antara kami tetapi janganlah kamu
mendurhaka kepada Allah dan jangalah
kamu mendurhaka kepada kami dengan
membangunkan suatu tempat kurban
lain dari pada tempat kurban Tuhan kita
Allah.
20Bukankah Akhan bin Zerah telah
melakukan suatu kesalahan dalam hal
perkara yang ditentukan akan binasa itu
sehingga segenap perhimpuan Israelpun
ditimpa murka bala dan bukannya ia
binasa seorang dirinya dalam kejahatan
itu."
21Maka jawab bani Ruben dan bani
Gad dan setengah suku Manasye serta
berkata kepada segala kepala ribu-ribu
Israel itu:
22 "Bahwa Allah Tuhan atas segala
tuhan bahkan Allah Tuhan atas segala
Tuhan Ialah yang mengetahuinya dan
Israelpun akan mengetahui jikalau
sungguh perkara ini durhaka atau
jikalau menjadi kesalahan kepada Allah
(jangalah engkau sayang akan kami
pada hari ini)
23padahal kami telah membangunkan
bagi diri kami suatu tempat kurban
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hendak berbalik dari pada menurut Allah
atau jikalau kiranya yaitu supaya kami
mempersembahkan di atasnya kurban
bakaran atau persembahan makanan
atau jikalau kiranya yaitu supaya kami
mempersembahkan beberapa kurban
perdamaian di atasnya biarlah Alah
sendiri menuntut dia
24dan jikalau kiranya perkara ini bukan
kami perbuat dengan beringat-ingat
dan dengan sengaja maka kata kami:
Kalau-kalau pada kemudian hari kelak
anak-anakmu akan berkata kepada
anak-anak kami demikian: Apabila
sangkutanmu dengan Allah Tuhan bani
Israel?
25Karena Yordan ini telah ditentukan
Allah menjadi sempadan di antara kami
dengan kamu hai bani Ruben dan bani
Gad sebab itu kamu tiada mempunyai
bagian dengan Allah maka demikianlah
kelak anak-anakmu akan memutuskan
anak-anak kami dari pada takut akan
Allah.
26Sebab itu kata kami: Biarlah kita
bersedia akan membangunkan bagi
diri kita suatu tempat kurban tetapi



Yosua 22.27–29 113

bukannya akan kurban bakaran dan
bukannya karena persembahan
27melainkan hendaklah yaitu menjadi
saksi di antara kami dengan kamu
dan di antara segala keturunan kita
yang kemudian dari pada kita supaya
dapat kami berbuat ibadat kepada
Allah di hadapan hadirat-Nya dengan
kurban bakaran kami dan dengan
segala persembahan dan segala kurban
perdamaian kami supaya jangan
anak-anakmu berkata kepada anak-anak
kami pada kemudian hari kamu tiada
mempunyai bagian dengan Allah.
28Sebab itu kata kami: Bahwa akan
jadi kelak jikalau kiranya pada kemudian
hari dikatakannya demikian kepada kita
atau kepada segala keturunan kita maka
kita akan menjawab lihatlah olehmu
tuladan tempat kurban Allah yang telah
diperbuat oleh nenek moyang kami
tetapi bukannya akan kurban bakaran
dan bukannya akan persembahan
melainkan yaitu menjadi saksi di antara
kami dengan kamu.
29 Jauhlah kami dari pada mendurhaka
kepada Allah atau berbalik pada hari
ini dari pada menurut Allah sehingga



Yosua 22.30–32 114

kami membangunkan suatu tempat
kurban akan kurban bakaran atau
akan persembahan makanan atau akan
persembahan lain dari pada tempat
kurban Tuhan kita Allah yang di hadapan
kemahnya itu."
30Setelah didengar oleh imam
Pinehas itu dan oleh segala penghulu
perhimpunan yaitu segala kepala beribu-
ribu orang Israel yang sertanya itu
akan segala perkataan yang dikatakan
oleh bani Ruben dan bani Gad dan
bani Manasye itu maka berkatalah juga
kepadanya.
31Lalu kata imam Pinehas bin Eleazar
itu kepada bani Ruben dan kepada bani
Gad dan kepada bani Manasye: "Bahwa
kepada hari ini kami mengetahui bahwa
sungguhlah Allah ada di tengah-tengah
kita karena bukannya kamu telah
membuat kesalahan ini akan Allah akan
sekarang kamu telah melepaskan bani
Israel dari pada tangan Allah."
32Maka kembalilah imam Pinehas bin
Eleazar itu dan segala penghulupun dari
pada bani Ruben dan dari pada bani
Gad dan dari tanah Gilead ke tanah
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Kanaan kepada segala bani Israel lalu
disampaikannyalah kabar itu kepadanya.
33Maka berkenanlah perkara itu kepada
bani Israel maka segala bani Israelpun
memujilah akan Allah dan tiada lagi ia
bercerai hendak pergi berperang dengan
dia atau hendak membinasakan tanah
tempat kedudukkan bani Ruben dan bani
Gad itu.
34Maka oleh bani Ruben dan bani Gad
dinamai tempat kurban itu Ed katanya
karena yaitu menjadi saksi di antara kita
bahwa sesungguhnya Allah ialah Tuhan.

23
1Maka jadilah selang beberapa
hari lamanya setelah sudah Allah

memberi perhentian kepada Israel dari
pada segala musuhnya berkeliling dan
Yosuapun telah tualah dan jauh sangat
umurnya
2maka dipanggil Yosua akan segala
bani Israel dan segala ketuanya dan
segala kepalanya dan segala pegawainya
lalu berkata kepadanya: "Aku telah
tualah dan jauh sangat umurku,
3maka kamu telah melihat segala
sesuatu yang telah dilakukan Tuhanmu
Alah atas segala bangsa ini oleh karena
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kamu karena Tuhanmu Allah itu Ialah
yang telah berperang karena kamu.
4 Ingatlah olehmu akan telah
membagikan kepadamu segala bangsa
yang telah aku binasakan itu hingga
sampai ke laut besar arah ke matahari
masuk.
5Maka Tuhanmu Allah itu Ialah yang
akan menolakkan dia keluar dari
hadapanmu serta menghalaukan dia
dari pada pemandanganmu maka kamu
akan beroleh tanahnya seperti firman
Tuhanmu Allah itu kepadamu.
6Sebab itu hendaklah sangat berani
hatimu dalam hal memeliharakan serta
melakukan segala sesuatu yang tersurat
dalam kitab hukum Musa supaya
jangan kamu menyimpang dari padanya
kekanan atau kekiri
7 supaya jangan kamu beramah-
ramahan dengan segala bangsa yang
lagi tinggal di antaramu ini dan
jangan kamu menyebut nama-nama
segala dewanya atau menyuruh orang
bersumpah demi namanya dan jangan
kamu berbuat ibadat kepadanya atau
menundukkan dirimu kepadanya
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8melainkan hendaklah kamu tetap
kepada Tuhanmu Allah seperti yang telah
kamu perbuat sampai hari ini.
9Karena Allah telah menghalaukan
dari hadapanmu beberapa bangsa yang
besar lagi kuat tetapi akan kamu ini
seorangpun belum dapat bertahan di
hadapanmu sampai kepada hari ini.
10Maka seorang juga dari pada kamu
akan mengejar seribu orang karena
Tuhanmu Allah itu Ialah yang berperang
karena kamu seperti firman-Nya
kepadamu.
11Sebab itu ingatlah baik-baik akan
dirimu supaya kamu mengasihi akan
Tuhanmu Allah.
12Melainkan jikalau kiranya kamu
undur barang sedikitpun dan berdamping
dengan segala sisa bangsa-bangsa ini
yang lagi tinggal di antaramu atau
kawin mawin dengan dia dan beramah-
ramahan dengan dia dan iapun dengan
kamu
13ketahuilah olehmu dengan
sesungguhnya bahwa tiada lagi Tuhanmu
Allah itu akan menghalaukan segala
bangsa ini dari pada pandanganmu
melainkan yaitu akan menjadi bagimu
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suatu jerat dan suatu perangkap dan
suatu penyucuk pada rusukmu dan duri
pada matamu sehingga kamu binasa dari
tanah yang baik ini yang dikaruniakan
kepadamu oleh Tuhanmu Allah.
14Adapun pada hari ini aku hendak
pulang pada jalan segala isi dunia dan
kamu ketahui dengan segenap hatimu
dan dengan segenap jiwamu bahwa
barang sesuatupun tiada kurang dari
pada segala perkara yang baik yang
telah difirmankan akan halmu oleh
Tuhanmu Allah maka semuanya telah
berlaku atasmu suatu jiwapun tiada
kurang.
15Maka akan jadi kelak seperti telah
berlaku atasmu segala perkara yang
baik seperti firman Tuhanmu Allah itu
kepadamu demikian juga segala perkara
yang jahat itupun akan didatangkan Allah
atasmu sehingga kamu dibinasakan dari
tanah yang baik yang telah dikaruniakan
Tuhanmu Allah itu kepadamu.
16Maka apabila kamu mengubahkan
perjanjian Tuhanmu Allah yang dipesani-
Nya kepadamu dan kamu pergi berbuat
ibadat kepada dewa-dewa orang serta
menundukkan dirimu kepadanya maka



Yosua 24.1–4 119

pada masa itu niscaya murka Allah
akan bernyala atasmu dan dengan
segeranya kamu akan binasa dari tanah
yang baik yang telah dikaruniakan-Nya
kepadamu."

24
1Maka oleh Yosua
dihimpunkannya segala suku bani

Israel ke Sikhem lalu dipanggilkannya
segala ketua Israel dan segala kepalanya
dan segala hakimnya dan segala
pegawainya maka sekaliannya itu
menghadap hadirat Allah.
2Maka kata Yosua kepada segenap
kaum itu: "Demikianlah firman Allah
Tuhan bani Israel: Bahwa pada zaman
dahulu kala nenek moyangmu telah
duduk di seberang sungai yaitu Terah,
bapa Abraham dan bapa Nahor, maka
sekalian itu telah berbuat ibadat kepada
dewa-dewa orang.
3Maka Kuambillah bapamu Abraham
itu dari seberang sungai itu lalu
Kuhantarkan dia pada seluruh tanah
Kanaan ini serta Kuperbanyakkanlah
benihnya dan Kukaruniakan kepadanya
Ishak.
4Dan kepada Ishak Kukaruniakan
Yakub dan Esau maka kepada Esau
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Kukaruniakan gunung Seir akan miliknya
tetapi Yakub dan segala anaknya
turunlah ke Mesir.
5Maka Kusuruhkanlah Musa dan Harun
serta Kupalu akan Mesir seperti segala
perbuatan-Ku di antaranya itu kemudian
dari pada itu Aku telah membawa kamu
keluar.
6Maka Aku telah membawa nenek
moyangmu keluar dari Mesir maka
sampailah kamu ke laut dan segala
orang Mesir itu telah mengikut nenek
moyangmu itu dengan kenaikkannya
dan orang yang berkuda sampai ke laut
Kolzom.
7Maka apabila orang-orang itu berseru
kepada Allah maka dibawa-Nya kelam
kabut antara kamu dengan orang Mesir
itu didatangkannya laut itu ke atasnya
serta diliputinya akan dia maka matamu
telah melihat perbuatan-Ku di Mesir itu
dan kamu duduk di tanah belantara
beberapa hari lamanya.
8Lalu Kubawa kamu ke tanah orang
Amori yang duduk di seberang Yordan
maka iapun telah berperang dengan
kamu maka diserahkanlah orang-orang
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itu ke tanganmu memiliki tanahnya lalu
Kubinasakan dia dari hadapanmu.
9Setelah itu maka berbangkitlah Balak
bin Zipor, raja Moab, lalu berperang
dengan Israel maka disuruhnya panggil
Bileam bin Beor supaya dikutukinya akan
kamu
10 tetapi tiada Aku mau dengar akan
Bileam itu sebab itu diberkatinya juga
akan kamu maka demikianlah Aku
melepaskan kamu dari pada tangannya.
11Maka kamu telah menyeberang
Yordan lalu sampai ke Yerikho maka
orang Yerikhopun telah berperang
dengan kami yaitu orang Amori dan
orang Feris dan orang Kanaan dan orang
Het dan orang Girgasi dan orang Hewi
dan orang Yebus maka sekaliannya itu
Kuserahkanlah ke tanganmu.
12Maka Kusuruhkanlah tabuhan di
hadapanmu yang menghalaukan dia
di hadapanmu yaitu kedua orang raja
Amori bukannya dengan pedangmu dan
bukannya dengan panahmu.
13Maka Kukaruniakanlah kepadamu
suatu tanah yang belum kamu kerjakan
dan beberapa negri yang bukan kamu
membangunkan dia dan kamu duduk di
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dalamnya dan kamu makan dari pada
hasil kebun anggur dan pohon Zaitun
yang bukan kamu menanam dia.
14Akan sekarang hendaklah kamu
takut akan Allah serta berbuat ibadat
kepada-Nya dengan tulus ikhlas hatimu
dan jauhkan dari pada dirimu segala
berhala yang telah disembah oleh nenek
moyangmu di seberang sungai dan di
Mesir dan hendaklah kamu berbuat
ibadat kepada Allah.
15Dan jikalau tak baik pada sangkamu
berbuat ibadat kepada Allah hendaklah
kamu memilih pada hari ini siapakah
yang hendak kamu berbuat ibadat
kepadanya entah dewa-dewa yang
segala nenek moyangmu yang di
seberang sungai itu telah berbuat ibadat
kepadanya atau dewa-dewa orang Amori
yang sekarang kamu mendudukkan
tanahnya tetapi akan aku ini dan segala
isi rumahku kami hendak berbuat ibadat
kepada Allah."
16Maka jawab kaum itu serta berkata:
"Jauhlah kami dari pada meninggalkan
Allah supaya berbuat ibadat kepada
dewa-dewa orang
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17karena Tuhan kita Allah itu ialah
yang telah membawa kita dan nenek
moyang kita keluar dari tanah Mesir
dari tempat perhambaan itu dan yang
telah mengadakan segala alamat yang
besar itu pada pemandangan kita
serta dipeliharakan-Nya akan kita pada
masing-masing jalan yang kita pergi itu
dan di antara segala bangsa yang telah
kita melalui di antaranya itu
18dan Allah juga yang menghalaukan
dari hadapan kita segala bangsa itu
yaitu orang Amori yang sekarang kami
mendudukki tanahnya sebab itu kami
itupun hendak berbuat ibadat kepada
Allah karena Ialah Tuhan kami."
19Maka kata Yosua kepada kaum
itu: "Tiada boleh kamu berbuat ibadat
kepada Allah karena ialah Tuhan yang
kudus Ialah Tuhan yang cemburuan
tiada Ia akan mengampuni kesalahanmu
atau dosa-dosamu.
20 Jikalau kamu meninggalkan Allah
serta berbuat ibadat kepada dewa-dewa
orang niscaya ia akan berbalik serta
mendatangkan jahat atas kamu dan
membinasakan kamu yaitu kemudian
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dari pada ia telah membuat kebajikan
kepadamu."
21Maka kata kaum itu kepada Yosua:
"Bukannya demikian melainkan kami
hendak berbuat ibadat kepada Allah."
22Maka kata Yosua kepada kaum itu:
"Bahwa kamu ini menjadi saksi atas
dirimu sendiri akan hal kamu telah
memilih Allah supaya kamu berbuat
ibadat kepada-Nya." Maka jawabnya:
"Bahkan kami ini menjadi saksi."
23Maka kata Yosua: "Akan sekarang
jauhkanlah olehmu segala dewa-dewa
orang yang ada di antaramu dan
cenderungkanlah hatimu kepada Allah
Tuhan bani Israel."
24Maka kata kaum itu kepada Yosua:
"Bahwa akan Tuhan kita Allah itu kami
hendak berbuat ibadat dan kami hendak
mendengar akan suara-Nya."
25Maka demikianlah Yosua janji-janjian
dengan kaum itu pada hari itu serta
ditentukannya bagi orang-orang itu
suatu hukum dan undang-undang di
Sikhem.
26Maka oleh Yosua disuratkannya
segala perkataan ini di dalam kitab
hukum Allah dan diambilnya sebuah
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batu yang besar didirikannya di situ di
bawah pohon beringin babi yang di sisi
tempat kudus Allah.
27Maka kata Yosua kepada segenap
kaum itu: "Bahwa batu inilah menjadi
saksi atas kita karena telah didengarnya
segala firman Allah yang telah
disampaikan-Nya kepada kita sebab
itu yaini akan menjadi saksi atas kamu
supaya jangan kamu menakar akan
Tuhanmu."
28Maka dilepaskan Yosua akan kaum
itu masing-masing kepada pusakanya
sendiri.
29Maka jadilah kemudian dari pada
segala perkara itu maka matilah Yosua
bin Nun, hamba Allah itu, tatkala
umurnya seratus sepuluh tahun.
30Maka dikuburkan oranglah akan dia
di dalam daerah pusakanya sendiri di
Timnat-Serah yang di tanah bukit Efraim
di sebelah utara gunung Gaas.
31Maka Israelpun berbuat ibadatlah
kepada Allah sepanjang umur Yosua
dan sepanjang umur segala ketua-ketua
yang telah hidup kemudian dari pada
kematian Yosua yang telah mengetahui
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akan segala perbuatan Allah yang telah
dilakukan-Nya karena Israel.
32Maka tulang-tulang Yusuf yang telah
dibawa keluar dari Mesir oleh bani Israel
itu dikuburkannyalah di Sikhem dalam
sekeping tanah yang telah dibeli oleh
Yakub dari pada segala bani Hemor,
bapa Sikhem itu, dengan harga seratus
keping uang perak maka yaitu menjadi
pusaka bani Yusuf.
33Dan Eleazar bin Harun itupun matilah
lalu dikuburkan orang akan dia di
bukit anaknya, Pinehas, yang telah
diberikannya kepadanya di tanah bukit
Efraim.



Hakim-hakim

1
1Maka jadilah kemudian dari pada
kematian Yosua maka bertanyalah

bani Israel kepada Allah, sembahnya:
"Siapakah akan pergi mula-mula
memerangi orang Kanaan karena kami
hendak berperang dengannya?"
2Maka firman Allah: "Hendaklah Yehuda
pergi bahwa Aku telah menyerahkan
tanah itu ke tanganmu."
3Maka kata Yehuda kepada saudaranya,
Simeon: "Marilah engkaupun sertaku
kepada bagianku supaya kita berperang
dengan orang Kanaan dan akupun akan
menyertai engkau kepada bagianmu."
Maka Simeonpun menyertai akan dia.
4Maka Yehudapun pergilah lalu
diserahkan Allah orang Kanaan dan
orang Feris ke tangannya dan dibunuhnya
selaksa dari pada orang-orang itu di
Bezek.
5Dan di Bezek itu didapatinya Adoni-
Bezek maka berperanglah orang-orang
itu dengan dia dibunuhnyalah orang-
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orang Kanaan dan orang-orang Feris
itu.
6Tetapi Adoni-Bezek itu larilah maka
dikejarnya akan dia dan ditanggungnya
dan dikeratnya segala ibu jari kaki
tangannya.
7Maka kata Adoni-Bezek: "Bahwa
tujuh puluh orang raja yang kudung ibu
jari kaki tangannya telah memungut
sisa-sisa di bawah mejaku bagaimana
perbuatanku itu demikianlah dibalas
Allah kepadaku." Maka dibawa oranglah
akan dia ke Yerusalem lalu matilah di
sana.
8Maka bani Yehudapun menyerang
negri Yerusalem lalu diambilnya dan
dibinasakannya dengan mata pedang
dan negri itu dibakarnya dengan api.
9Setelah itu maka turunlah bani Yehuda
hendak berperang dengan segala orang
Kanaan yang duduk di tanah bukit dan di
tanah selatan dan di tanah rendah.
10Maka oleh Yehuda itu didatanginya
segala orang Kanaan yang duduk
di Hebron (adapun Hebron itu
dahulu dinamai Kiryat-Arba) maka
dibunuhnyalah Sesai dan Ahiman dan
Talmai.
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11Maka dari sana berjalanlah ia
mendatangi segala isi negri Debir
(adapun Debir itu dahulu dinamai
Kiryat-Sefer).
12Maka kata Kaleb: "Barangsiapa yang
menyerang Kiryat-Sefer lalu mengambil
negri itu kepadanyalah kelak aku akan
memberikan anakku, Akhsa, akan
istrinya."
13Maka diambilnyalah akan dia oleh
Otniel bin Kenas, adik Kaleb itu, lalu
diberikannya anaknya, Akhsa itu,
kepadanya akan istrinya.
14Maka jadilah apabila perempuan
itu telah berdamping dengan dia
lalu dipujuknya disuruh pinta kepada
bapanya suatu ladang maka turunlah
perempuan itu dari pada keledainya,
maka kata Kaleb kepadanya: "Apakah
kehendakmu?"
15Maka katanya kepadanya:
"Berikanlah kiranya kepadaku suatu
berkat karena bapa telah menentukan
aku di tanah selatan sebab itu berikanlah
kiranya beberapa mata air pula." Maka
diberikannyalah kepadanya segala mata
air yang di hulu dan yang di hilir pun.
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16Maka segala bani Keni, ipar Musa itu,
keluarlah dari negri segala pohon korma
beserta dengan segala bani Yehuda akan
tanah belantara Yehuda yang di sebelah
selatan Arad lalu pergilah orang-orang
itu duduk serta dengan kaum itu.
17Maka Yehudapun pergilah serta
dengan saudaranya, Simeon,
dikalahkannya segala orang Kanaan
yang duduk di Zefat lalu ditentukannya
negrinya itu akan binasa. Maka dinamai
oranglah akan negri itu Horma.
18Maka oleh Yehuda diambilnya pula
negri Gaza serta dengan daerahnya dan
Askelon serta dengan daerahnya dan
Ekron serta dengan daerahnya.
19Maka Tuhanpun adalah menyertai
Yehuda maka dihalaukannya segala
orang isi tanah bukit karena tiada dapat
dihalaukannya segala orang isi lembah
itu sebab pada orang itu ada beberapa
kenaikkan dari pada besi.
20Maka Hebron itu diberikannya
kepada Kaleb seperti kata Musa lalu
dihalaukannya dari sana ketiga orang
anak Enak.
21Adapun bani Benyamin tiadalah
menghalaukan orang-orang Yebus yang
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duduk di Yerusalem melainkan orang
Yebus itu duduklah beserta dengan bani
Benyamin di Yerusalem sampai kepada
hari ini.
22Maka segala isi rumah Yusuf itupun
pergilah menyerang Betel maka Allahpun
menyertai dia.
23Maka segala isi rumah Yusuf itu
menyerahkanlah beberapa orang akan
mengintai Betel itu (adapun negri itu
dahulu dinamai Lus).
24Maka terlihatlah orang-orang
pengintai itu akan seorang laki-laki
keluar dari dalam negri itu lalu katanya
kepada orang itu: "Tunjukkanlah kiranya
kepada kami tempat orang dapat masuk
negri ini maka kami akan mengasihani
engkau."
25Maka ditunjukkannya tempat orang
masuk negri itu lalu orang-orang itu
membinasakanlah negri itu dengan mata
pedang tetapi akan orang itu dan segala
kaum keluarganya itu dilepaskannya.
26Maka pergilah orang-orang itu ke
tanah orang Het dibangunkannya sebuah
negri dan dinamai akan dia Lus maka
demikianlah nama negri itu sampai
kepada hari ini.
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27Maka Manasye itu tiadalah
menghalaukan segala orang isi Bet-
Sean dan segala kampungnya atau
segala orang isi Taanakh dan segala
kampungnya atau segala orang isi
Dor dan segala kampungnya atau
segala orang isi Yibleam dan segala
kampungnya atau segala orang isi
Megido dan segala kampungnya
melainkan orang-orang Kanaan itu mau
juga duduk di tanah itu.
28Maka jadilah apabila Israel telah
menjadi kuat dipaksanya orang Kanaan
itu membuat kerja kerahan tiada juga
dihalaukannya sekali akan dia.
29Maka Efraimpun tiadalah
menghalaukan orang Kanaan yang
duduk di Gezer melainkan orang Kanaan
itu duduklah di antaranya di negri Gezer
itu.
30Maka Zebulonpun tiadalah
menghalaukan segala orang isi
Kitron atau segala orang isi Nahalol
melainkan orang Kanaan itu duduklah di
antaranya lalu takluk kepadanya.
31Maka Asyerpun tiadalah
menghalaukan segala orang isi
Ako atau segala orang isi Sidon atau
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Ahlab atau Akhzib atau Helba atau Afek
atau Rehob,
32melainkan orang Asyer itu duduklah
di antara segala orang Kanaan yaitu
orang isi tanah itu karena tiadalah
dihalaukannya akan dia.
33Maka Naftalipun tiada menghalaukan
segala orang isi Bet-Semes atau segala
orang isi Bet-Anat melainkan iapun
duduklah di antara orang-orang Kanaan
yaitu orang isi tanah itu tetapi segala
orang isi Bet-Semes dan Bet-Anat itu
tertakluklah kepadanya.
34Maka orang Amoripun mengesakkan
bani Dan ke tanah bukit karena tiada
diberinya orang-orang itu turun ke
lembah
35melainkan mau juga orang Amori itu
duduk di gunung Heres dan di Ayalon
dan di Saalbim tetapi tangan orang isi
rumah Yusuf itu menanglah sehingga
ditaklukkannya segala orang-orang itu.
36Adapun sempadan orang Amori itu
dari curaman Akrabim dari batu gunung
itu sampai ke atas.

2
1Maka datanglah Malaikat Allah dari
Gilgal ke Bokhim. Maka firman-Nya:

"Bahwa Aku telah membawa kamu
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keluar dari Mesir lalu menghantarkan
kamu ke tanah yang telah Kujanjikan
dengan bersumpah kepada nenek
moyangmu, maka firman-Ku: Tiada
Aku akan mengubahkan perjanjian-Ku
dengan kamu sampai selama-lamanya.
2Dan janganlah kamu berjanji-janjian
dengan segala orang isi tanah ini dan
hendaklah kamu merobohkan segala
tempat kurbannya tetapi tiada juga kamu
mendengar akan suara-Ku, mengapakah
kamu telah berbuat demikian?
3Maka sebab itu Aku berfirman pula:
Bahwa tiada Aku akan menghalaukan
dia dari hadapanmu melainkan ia akan
menjadi seperti duri pada rusukmu dan
segala dewanya akan menjadi suatu
jerat padamu."
4Maka jadilah setelah sudah Malaikat
Allah itu berfirman demikian pada
segala bani Israel maka kaum itu
menyaringkanlah suaranya serta
menangis.
5Maka tempat itu dinamainya Bokhim
maka di sanalah orang-orang itu
membuat kurban kepada Allah.
6Setelah kaum itu dilepaskan oleh
Yosua maka pergilah segala bani Israel
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itu masing-masing kepada pusakanya
supaya memiliki tanah itu.
7Maka kaum itu berbuat ibadatlah
kepada Allah sepanjang umur Yosua
dan sepanjang umur segala ketua-ketua
yang telah hidup kemudian dari pada
kematian Yosua yang telah melihat
segala pekerjaan Allah yang besar yang
telah dilakukan-Nya karena Israel itu.
8Maka matilah hamba Allah, Yosua
bin Nun itu, tatkala umurnya seratus
sepuluh tahun.
9Maka dikuburkan oranglah akan dia di
daerah pusakanya di Timnat-Heres yang
di tanah bukit Efraim di sebelah utaran
gunung Gaas.
10Dan segala orang zaman itupun telah
dikumpulkan dengan nenek moyangnya
maka kemudian dari padanya itu
berbangkitlah pula orang zaman yang
lain yang tiada mengetahui akan Allah
atau akan segala pekerjaan yang telah
dilakukan-Nya karena Israel.
11Maka bani Israel itu membuat
perkara yang jahat pada pemandangan
Allah serta berbuat ibadat kepada Baal
12dan ditinggalkannya Allah Tuhan
segala nenek moyangnya yang telah
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membawa dia keluar dari tanah Mesir
diikutnyalah dewa-dewa orang yaitu
dewa-dewa segala bangsa yang keliling
serta ditundukkannya dirinya kepadanya
maka dibangkitkannya murka Allah.
13Maka Allah itu ditinggalkannya
diperbuatnya ibadat kepada Baal dan
Asytoret.
14Lalu berbangkitlah murka Allah atas
Israel diserahkan-Nya orang-orang itu
ke tangan orang-orang penyamun yang
menyamun akan dia dan dijualkannya
ke tangan segala musuhnya yang
berkeliling sehingga tiada dapat lagi
orang-orang itu bertahan di hadapan
segala musuhnya.
15Maka berangkuman orang-orang
itu pergi di sanapun tangan Allah ada
melawan dia mendatangkan celaka
seperti firman Allah dan seperti Allah
telah bersumpah maka sekaliannya
terlalu susah hati.
16Maka diterbitkan Allah beberapa
hakim yang melepaskan dia dari pada
tangan orang yang menyamun itu.
17Tetapi tiada juga didengarnya akan
hakim-hakimnya itu karena ia pergi
mengikut dewa-dewa orang dengan
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zinahnya serta menundukkan dirinya
kepadanya maka segeralah orang-orang
itu menyimpang dari pada jalan yang
diikut oleh nenek moyangnya yang
telah menurut segala firman Allah
maka orang-orang itu tiadalah berbuat
demikian.
18Maka apabila Allah menerbitkan
beberapa hakim maka Allahpun
menyertai hakim itu diselamatkan-Nya
orang-orang itu dari pada tangan segala
musuhnya sepanjang umur hakim-hakim
itu karena Allahpun menyesallah dari
karena orang-orang itu meraung sebab
segala yang menganiayakan serta
menyusahi dia.
19Tetapi apabila hakim itu telah mati
jadi berbaliklah orang-orang itu serta
merusakkan halnya lebih dari pada
nenek moyangnya pada hal diturutnya
dewa-dewa orang sehingga berbuat
ibadat kepadanya dan menundukkan
dirinya kepadanya maka tiada ia berhenti
dari pada segala pekerjaan dan dari
pada jalannya yang degil itu.
20Maka berbangkitlah murka Allah atas
Israel maka firman-Nya: "Karena bangsa
ini telah mengubahkan perjanjian-Ku
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yang telah Kupesan kepada nenek
moyangnya dan tiada ia mendengar
akan suara-Ku
21 sebab itu Akupun tiada mau lagi
menghalaukan dari hadapan barang
sesuatu dari pada segala bangsa yang
telah ditinggalkannya oleh Yosua tatkala
matinya
22 supaya dengannya itu Aku mencoba
Israel kalau-kalau ia memeliharakan
jalan Allah supaya diturutnya akan
dia seperti nenek moyangnya telah
memeliharakan dia atau tiada."
23Maka demikianlah segala bangsa
itu dibiarkan Allah dengan tiada
dihalaukannya dengan bersegera-segera
maka tiada pula diserahkannya akan dia
ke tangan Yosua.

3
1Adapun inilah segala bangsa yang
dibiarkan oleh Allah supaya dengan

dia itu dicobainya akan Israel seberapa
orang yang belum mengetahui akan
perang Kanaan itu.
2Hanya supaya diketahui oleh segala
keturunan bani Israel supaya ia belajar
perang seberapa orang yang belum
mengetahui akan dia
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3yaitu kelima orang penghulu orang
Filistin dan segala orang Kanaan dan
orang Sidon dan orang Hewi yang telah
duduk di gunung Libanon dan gunung
Baal-Hermon sampai ke tempat orang
masuk ke Hamat.
4Adapun yaitu supaya menjawab Israel
dengan dia hendak mengetahui kalau
orang-orang itu mau menurut firman
Allah yang telah dipesani-Nya kepada
nenek moyangnya dengan tangan Musa.
5Maka bani Israel itu duduklah di
antara orang Kanaan itu dan orang Het
dan orang Amori dan orang Feris dan
orang Hewi dan orang Yebus
6maka diambilnya anak-anak orang
itu akan istrinya dan anak-anaknya
sendiri yang perempuan itupun
diberikannya kepada anak-anak orang
itu serta diperbuatnya ibadat kepada
dewa-dewanya.
7Maka bani Israel itu membuat perkara
yang jahat pada pemandangan Allah
dilupakannya Tuhannya Allah itu serta
diperbuatnya ibadat kepada Baal dan
Asyera.
8Sebab itu berbangkitlah murka
Allah atas Israel lalu dijualkannya
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ke tangan Kusyan-Risyataim, raja
Aram-Mesopotamia, maka takluklah bani
Israel kepada Kusyan-Risyataim delapan
tahun lamanya.
9Maka apabila bani Israel berseru
kepada Allah lalu diterbitkan Allah
seorang penolong bagi bani Israel yang
menyelamatkan dia yaitu Otniel bin
Kenas, adik Kaleb.
10Maka Ruh Allah turunlah ke atasnya
lalu ia menjadi hakim Israel maka
iapun keluarlah hendak berperang lalu
dilepaskan Allah Kusyan-Risyataim, raja
Aram-Mesopotamia itu, ke tangannya
maka dikalahkannya Kusyan-Risyataim
itu.
11Maka sejahteralah tanah itu empat
puluh tahun lamanya. Maka matilah
Otniel bin Kenas itu.
12Maka kembalilah bani Israel itu
membuat perkara yang jahat kepada
pemandangan Allah maka Eglon raja
Moabpun dikuatkan Allah akan melawan
Israel sebab orang-orang itu sudah
membuat perkara yang jahat pada
pemandangan Allah.
13Maka dihimpunkan segala bani Amon
dan Amalek bersama-sama lalu pergilah
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ia mendatangi Israel diambilnya negri
Pohon Korma itu.
14Maka takluklah bani Israel kepada
Eglon, raja Moab itu, delapan belas
tahun lamanya.
15Tetapi apabila bani Israel itu berseru
kepada Allah maka diterbitkan Allah
baginya seorang penolong yaitu Ehud
bin Gera dari pada suku Benyamin yaitu
seorang yang kidal tangannya maka
dengan tangan orang itu dikirimkan bani
Israel suatu persembahan kepada Eglon,
raja Moab.
16Maka Ehud itu membuatlah bagi
dirinya sebilah pedang yang bermata
dua sehasta panjangnya disandangnya
di dalam jubahnya pada paha kanannya.
17Maka dipersembahkannya
persembahan itu kepada Eglon,
raja Moab, adapun Eglon itu seorang
yang terlalu gemuk.
18Setelah sudah dipersembahkannya
persembahan itu lalu disuruhnya
segala orang yang telah membawa
persembahan itu pulang.
19Tetapi Ehud sendiri kembalilah dari
pada galian batu yang dekat dengan
Gilgal maka katanya: "Ada suatu rahasia
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patik hendak persembahkan kepada
tuanku." Maka titahnya: "Diamlah
dahulu." Maka keluarlah segala orang
yang berdiri di sisinya.
20Maka hampirlah Ehud kepadanya
maka adalah raja itu duduk seorang
dirinya di dalam peranginannya. Maka
kata Ehud: "Ada suatu perkara dari pada
Allah patik bawa kepada tuanku." Maka
bangunlah raja itu dari pada kursinya.
21Maka oleh Ehud diulurkannya
tangannya kiri dihunusnya pedangnya
dari paha kanannya ditikamkannya
kepada perutnya.
22Maka hulu pedang itupun masuklah
serta dengan matanya sehingga mata
pedang itu diliputi oleh lemak perut
karena tiada dicabutkannya pedang itu
dari pada perutnya maka pedang itu
terus ke belakangnya.
23Setelah itu keluarlah Ehud ke serambi
lalu ditutupkannya pintu peranginannya
itu dikuncikannya akan dia.
24Apabila ia sudah keluar lalu datanglah
hamba-hamba raja itu dilihatnya pintu
peranginannya itu telah terkunci maka
katanya: "Tak dapat tiada tuanku ke
sungai dalam bilik peranginannya ini."
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25Maka dinanti-nantinya sehingga
kemalu-maluanlah ia maka tiada juga
dibukakannya pintu peranginannya itu
sebab itu diambilnya orang-orang itu
anak kuncinya lalu dibukakannya maka
adalah tuannya itu tersungkur mati di
tanah.
26Maka Ehudpun larilah sementara
orang-orang itu ternanti-nanti lepas ke
sebelah galian batu itu lalu ke Seira.
27Maka jadilah setelah sampai ke sana
maka ditiupkannya tuang-tuang di tanah
bukit Efraim maka turunlah segala bani
Israel itu sertanya dari tanah bukit itu
maka iapun mengepalakan dia.
28Maka katanya kepadanya: "Ikutlah
aku karena Allah telah menyerahkan
musuhmu, orang Moab itu, ke
tanganmu." Maka turunlah orang-orang
itu mengikut dia diambilnya pangkalan
Yordan yang arah ke Moab tiada diberinya
seorang jugapun menyeberang.
29Maka pada masa itu dibunuhnyalah
dari pada orang Moab ada kira-kira
selaksa orang yaitu segala orang yang
tegap dan segala orang yang gagah
seorangpun tiada terlepas.
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30Maka demikianlah perinya Moab
itu ditaklukan pada hari itu ke bawah
tangan Israel. Maka sejahteralah tanah
itu delapan puluh tahun lamanya.
31Maka kemudian dari padanya itu ada
pula Samgar bin Anat yang membunuh
dari pada orang Filistin enam ratus
orang dengan kuasa lembu maka iapun
menyelamatkan Israel itu.

4
1Setelah matilah Ehud itu maka
kembalilah bani Israel membuat

perkara yang jahat pada pemandangan
Allah.
2Maka dijualkan Allah akan dia ke
tangan Yabin, raja Kanaan, yang
berkerajaan di Hazor adapun panglima
tentaranya itu Sisera yang duduk di
Haroset di tanah orang asing.
3Maka bani Israelpun berserulah
kepada Allah karena pada raja itu ada
kenaikan besi sembilan ratus buah maka
dianiayakannya bani Israel terlalu sangat
ada dua puluh tahun lamanya.
4Adapun Debora, seorang nabiah, istri
Lapidot, ialah yang menjadi hakim orang
Israel pada masa itu.
5Maka iapun duduklah di bawah pohon
korma Debora antara Rama dengan
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Betel di tanah bukit Efraim maka segala
bani Israelpun datanglah menghadap dia
bagi perhakiman.
6Maka disuruhnya panggil Barak bin
Abinoam dari Kedesy Naftali lalu katanya
kepadanya: "Bukankah Allah Tuhan bani
Israel telah berfirman demikian: Pergilah
engkau hampir ke gunung Tabor biarlah
sertamu selaksa orang dari pada bani
Naftali dan dari pada bani Zebulon.
7Maka aku hendak menghampirkan
kepadamu di sungai Kison, Sisera,
panglima tentara Yabin, dengan segala
kenaikkannya dan segala rakyatnya
maka aku hendak menyerahkan dia ke
tanganmu.
8Maka kata Barak kepadanya: "Jikalau
engkau hendak berjalan sertaku mau
juga aku pergi tetapi jikalau engkau
tiada mau berjalan sertaku tiada juga
aku mau pergi."
9Maka jawabnya: "Tak dapat
tiada aku berjalan sertamu akan
tetapi perjalananmu itu bukannya
mendatangkan kemuliaan padamu
karena Allah akan menjualkan Sisera
ke tangan seorang perempuan." Maka
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bangunlah Debora lalu berjalan serta
dengan Barak ke Kedesy.
10Maka oleh Barak dikerahkannya
Zebulon dan Naftali berhimpun ke
Kadesy maka ada selaksa orang berjalan
mengikut dia dan Deborapun adalah
berjalan sertanya.
11Adapun Heber, orang Keni, telah
mengasingkan dirinya dari pada segala
orang Keni itu yaitu dari pada bani
Hobab, ipar Musa itu, telah didirikannya
kemahnya hingga ke pohon beringin babi
di Zaanaim dekat Kedesy.
12Maka dikabarkan oranglah kepada
Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah
naik ke gunung Tabor.
13Maka dihimpunkan Sisera segala
kenaikkannya yaitu sembilan ratus buah
kenaikan dari pada besi dan segala
orang yang sertanya dari Haroset di
tanah orang asing di sungai Kison.
14Maka kata Debora kepada Barak:
"Bangunlah engkau karena pada hari
inilah Allah hendak menyerahkan Sisera
kepada tanganmu. Bukankah Allah
telah keluar mendahului engkau?" Lalu
turunlah Barak dari gunung Tabor dan
selaksa orang mengikut dia.
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15Maka dikacaukan Allah akan Sisera
dan segala kenaikkannya dan segenap
tentaranya di hadapan Barak dengan
mata pedang maka turunlah Sisera dari
atas kenaikannya lalu lari berjalan kaki.
16Tetapi dikejar Barak segala
kenaikkannya dan tentaranya itu hingga
sampai ke Haroset di tanah bangsa
asing maka segala tentara Sisera itu
dibunuhnyalah dengan mata pedang
seorangpun tiada tertinggal.
17Akan tetapi Sisera telah lari berjalan
kaki ke kemah Yael, istri Heber, orang
Keni itu, karena Yabin, raja Hazor,
berdiamlah dengan segala isi rumah
Heber, orang Keni itu.
18Maka keluarlah Yael menyambut
Sisera serta berkata kepadanya:
"Singgahlah tuanku singgahlah
kepadaku jangan takut." Maka
singgahlah ia kepadanya ke kemah itu
lalu ditudunginya akan dia dengan tikar.
19Maka katanya kepada perempuan itu:
"Berilah kiranya aku minum sedikit air
karena aku dahaga." Maka dibukakannya
suatu kiryat yang berisi air susu
diberinya minum lalu ditudunginya pula.
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20Maka katanya pula kepada
perempuan itu: "Berdirilah engkau di
pintu kemah maka akan jadi kelak
jikalau barang seorang datang bertanya
kepadamu serta berkata: Adakah orang
di sini?, hendaklah engkau katakan:
Tidak."
21Kemudian diambillah oleh Yael,
istri Heber itu, sebatang pancang
kemah dan diambilnya suatu pengatuk
di tangannya lalu menghampiri dia
perlahan-lahan dipukulkannya pancang
itu ke pelipisannya termakan terus ke
tanah karena tidurnya sangat lelap maka
pingsanlah ia lalu mati.
22Maka adalah sementara dikejar
Barak akan Sisera maka keluarlah
Yael hendak bertemu dengan dia serta
berkata kepadanya: "Marilah aku hendak
menunjukkan kepadamu orang yang
engkau cari itu." Maka masuklah ia maka
adalah Sisera mati terhantar di situ dan
pancang kemah itu pada pelipisnya.
23Maka demikianlah pada hari itu
ditaklukkan Allah akan Yabin, raja
Kanaan itu, di hadapan bani Israel.
24Maka makin lama makin lebih bani
Israel itu menang atas Yabin, raja
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Kanaan, sehingga dibinasakannya Yabin,
raja Kanaan itu.

5
1Maka pada hari itu Debora dan
Barak bin Abinoam itu, bernyanyilah

demikian:
2Bahwa dari sebab segala kepala sudah
mengepalakan Israel sebab kaum itu
telah mempersembahkan dirinya dengan
rido hati segala puji bagi Allah.
3Hai segala raja dengarlah olehmu hai
segala penghulu pasanglah telingamu
aku bahkan aku hendak bernyanyi
kepada Allah aku hendak menyanyi
puji-pujian bagi Allah Tuhan bani Israel.
4Ya Allah tatkala engkau telah keluar
dari Seir tatkala engkau telah berjalan
keluar dari padang Edom bumipun
gempalah dan langitpun bertitiklah
bahkan awan-awan menitikkan air.
5Maka gunung-gunungpun hancurlah
pada hadirat Allah bahkan Sinai itu juga
pada hadirat Allah Tuhan bani Israel.
6Maka pada zaman Samgar bin Anat
pada zaman Yael segala jalan raya
telah sunyilah dan segala orang dagang
berjalanlah pada jalan bengkok.
7Maka putuslah segala penghulu dalam
Israel bahkan telah putuslah sehingga
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aku, Debora ini, terbitlah sehingga aku
terbit seorang ibu di antara Israel.
8Maka dipilihnya dewa-dewa yang baru
tatkala itu ada perang di pintu gerbang
adakah kelihatan perisai atau tombak di
antara empat laksa orang Israel.
9Bahwa hatiku cenderung kepada
segala pemerintah orang Israel yang
telah mempersembahkan dirinya dengan
rido hati di antara kaum itu segala puji
bagi Allah.
10Ceriterakanlah hai kamu yang
menunggang keledai putih hai kamu
yang duduk atas permadani yang
indah-indah dan kamu yang berjalan
pada jalan itu.
11Maka jauh dari pada bunyi segala
pemanah di tempat menciduk air di sana
kelak orang akan menyebutkan segala
kebajikan Allah yaitu segala kebajikan
pemerintahannya dalam Israel. Tatkala
itu kaum Allah itu turunlah ke pintu
gerbang.
12Berjaga-jagalah hai Debora berjaga-
jagalah bunyikanlah nyanyianmu
bangunlah hai Barak dan tawanilah
segala tawananmu hai anak Abinoam.
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13Tatkala itu turunlah sisa-sisa orang
bangsawan dalam kaum itu maka
Allahpun turunlah karenaku melawan
orang gagah.
14Maka dari Efraim juga telah datang
segala yang berakar dalam Amalek dan
Benyaminpun telah mengikut engkau
antara segala kaummu maka dari Makhir
telah datang beberapa pemerintah
dan dari Zebulon segala orang yang
memegang tongkat orang pengarah.
15Maka segala penghulu Isakhar
telah menyertai Debora seperti Isakhar
itu demikian juga Barak sekaliannya
menempuhlah ke lembah itu mengikut
dia. Maka di tepi segala anak air Ruben
itu adalah beberapa niat hati yang besar.
16Mengapakah engkau telah duduk di
antara segala kandang domba hendak
mendengar orang meniup suling akan
kambingnyakah maka dekat segala anak
sungai Ruben adalah beberapa sangka
hati yang besar.
17Maka Gilead telah duduk di seberang
Yordan akan Dan mengapakah ia telah
tinggal dalam segala kapalnya maka
Asyer duduk di labuhan pada laut serta
diam dalam teluk rantaunya.
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18Maka Zebulon itulah suatu kaum
yang membuangkan nyawanya sehingga
matipun dan Naftalipun di atas segala
tempat tinggi di padang.
19Maka raja-rajapun datanglah lalu
berperang tatkala itu segala raja Kanaan
berperanglah ditaklukkan di tepi segala
air Megido tiadalah diambilnya sesuatu
laba uang.
20Lalu dari langitpun peperangannya itu
dan segala bintang dalam peredarannya
telah berperang dengan Sisera.
21Maka sungai Kison telah
menghanyutkan dia bahkan sungai
yang dahulu kala itu yaitu sungai Kison
hai jiwaku berjalanlah engkau dengan
kekuatan.
22Maka pada masa itu segala kuda
mengentakkan kakinya dari sebab
lompatannya yaitu lompatan segala yang
kuat.
23 "Hendaklah kamu mengutuki Meros!"
demikianlah perkataan Malaikat Allah,
"hendaklah kamu mengutuki segala
orang isinya dengan keras karena tiada
ia datang membantu Allah yaitu akan
membantu Allah melawan orang yang
gagah.
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24Maka lebih dari pada segala
perempuan berbahagialah Yael, istri
Heber, orang Keni, berbahagialah ia
kelak dari pada segala perempuan yang
duduk dalam kemah.
25Maka dipintanya air lalu diberinya air
susu dibawanya air dadih dalah cawan
yang mulia.
26Maka dengan tangannya diambilnya
pancang dan pengatuk tukang itu
dengan tangan kanannya dikutuknya
Sisera dihancurkannya kepalanya
ditikamnya dan dipukulkannya terus
pelipisnya.
27Maka iapun tunduklah pada kakinya
lalu rebah terhantar di situ maka
tunduklah ia pada kakinya lalu rebah
maka di tempat ia telah tunduk di sana
juga ia rebah mati.
28Maka dari pada tingkap perempuan
itu telah menengok serta berteriak
yaitu ibu Sisera dari pada kisi-kisi itu:
"Mengapakah kenaikkannya lambat
datang? Mengapakah roda segala
kenaikkannya ternanti?"
29Maka jawab segala dayang-
dayangnya yang bijaksana bahkan ia
sendiri membalaskan jawabnya:
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30 "Bukankah didapatinya bukankah
dibagikannya rampasan itu dayang-
dayang seorang dua kepada masing-
masingnya dan kepada Sisera
rampasan yang berbagi-bagi warnanya
yaitu rampasan yang bersuji yang
berbagi-bagi warnanya bersuji sebelah
menyebelah berbagi-bagi warnanya
pada leher orang yang merampas."
31Hendaklah kiranya segala musuhmu
binasa demikianlah ya Allah tetapi
biarlah kiranya segala yang mengasihi
Dia seperti matahari terbit dengan
kuatnya.

6
1Maka bani Israel itu membuat
perkara yang jahat pada

pemandangan Allah maka diserahkan
Allah akan dia ke tangan orang Midian
tujuh tahun lamanya.
2Maka tangan Midian itu menanglah
atas Israel dan sebab orang Midian
itu segala bani Israel membuat bagi
dirinya beberapa lubang-lubang yang
di gunung-gunung dan segala gua dan
segala kubu.
3Maka jadilah apabila orang Israel telah
menabur benih maka datanglah orang
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Midian dan orang Amalek dan segala
anak negri timur mendatangi dia
4maka diberikannya kemahnya
bertentangan dengan dia lalu
dibinasakannya hasil tanah itu hingga
sampai ke Gaza tiada ditinggalkannya
dalam Israel barang makanan atau
kambing atau lembu atau keledai.
5Karena kedatangannya itu dengan
segala binatangnya dan segala
kemahnya maka datanglah ia seperti
belalang banyaknya tiada tepermanai
lagi banyak orangnya dan untanya
maka iapun datanglah ke tanah itu
membinasakan dia.
6Maka orang Israelpun sangat
direndahkan oleh sebab Midian lalu
berserulah bani Israel itu kepada Allah.
7Maka jadilah apabila bani Israel
itu berseru kepada Allah sebab orang
Midian.
8Maka disuruhkan Allah seorang
nabi kepada bani Israel maka katanya
kepadanya: "Demikianlah firman Allah
Tuhan bani Israel: Bahwa Aku telah
membawa kamu naik dari Mesir dan
Aku telah membawa kamu keluar dari
tempat perhambaan itu
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9dan Aku telah melepaskan kamu dari
pada tangan orang Mesir dan dari pada
tangan segala yang menganiayakan
kamu serta Kuhalaukan dia dari
hadapanmu lalu Kukaruniakan tanahnya
itu kepadamu.
10Maka firman-Ku kepadamu: Bahwa
Akulah Tuhanmu Allah janganlah kamu
takut akan segala dewa orang Amori
yang kamu menduduki tanahnya
itu tetapi tiada juga kamu menurut
firman-Ku itu."
11Maka datanglah Malaikat Allah lalu
duduk di bawah pohon beringin babi
yang di Ofra yang ada kepada Yoas,
orang Abiezer, adapun anaknya, Gideon
itu, telah membanting gandum di tempat
irikan anggur hendak disembunyikannya
dari pada orang Midian.
12Maka kelihatanlah Malaikat Allah itu
kepadanya serta berkata kepadanya:
"Bahwa Allah ada menyertai engkau hai
engkau yang gagah akan berperang."
13Maka sembah Gideon kepadanya:
"Ya tuan, jikalau kiranya Allah menyertai
kami mengapa gerangan segala
perkara ini telah berlaku atas kami dan
demikianlah segala pekerjaan yang ajaib



Hakim-hakim 6.14–17 31

yang telah di ceritakannya kepada kami
oleh nenek moyang kami mengatakan
bukankah Allah telah membawa kita
dari Mesir tetapi sekarang kita telah
dibuangkan oleh Allah lalu diserahkannya
kami ke tangan orang Amalek."
14Maka berpalinglah Allah kepadanya
lalu firman-Nya: "Pergilah engkau
dengan kekuatanmu ini dan
selamatkanlah Israel dari pada
tangan orang Midian bukankah Aku
menyuruhkan dikau."
15Maka jawabnya kepadanya: "Ya
Tuhan dengan apa gerangan dapat aku
menyelamatkan Israel? Bahwa kaumku
yang terkecil dalam Manasye dan akupun
yang terkecil di dalam rumah bapaku."
16Maka firman Allah kepadanya: "Tak
dapat tiada Aku akan menyertai engkau
dan engkau akan membunuh orang
Midian itu seperti seorang saja adanya."
17Maka sembahnya kepada-Nya: "Jika
sekiranya aku telah beroleh anugerah
pada pemandangan-Mu unjukanlah
kiranya kepadaku suatu tanda akan
alamat, Engkau juga yang berfirman
kepadaku.
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18 Janganlah kiranya Engkau undur
dari sini sebelum aku datang kepadamu
serta mengulurkan persembahanku
dan menghidupkan dia kepadamu."
Maka firman-Nya: "Aku hendak menanti
sehingga engkau kembali."
19Maka masuklah Gideon lalu
disediakannya seekor anak kambing dan
apam yang tiada beragi dari pada tepung
seefa maka daging itu dibubuhnya dalam
bakul dan kuahnya dibubuhnya dalam
periuk dibawannya keluar kepada-Nya
ke bawah pohon beringin babi itu
dipersembahkannya.
20Maka kata Malaikat Allah kepadanya:
"Ambillah daging dan apam yang tiada
beragi itu letakkanlah di atas batu ini
dan curahkanlah kuah itu kepadanya."
Maka diperbuatnyalah demikian.
21Maka oleh Malaikat Allah diulurkannya
tongkat yang ada ditangan-Nya dan
dengan ujung tongkat itu disentuh-Nya
daging dan apam yang tiada beragi itu
lalu keluarlah api dari dalam batu itu
dihanguskannya daging dan apam yang
tiada beragi itu maka lenyaplah Malaikat
Allah itu dari pada matanya.
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22Maka pada hati Gideon nyatalah yaitu
Malaikat Allah maka sembah Gideon:
"Aduhai ya Allah ya Tuhanku pada hal
aku telah melihat Malaikat Allah muka
tentang muka."
23Maka firman Allah kepadanya:
"Sejahtera padamu janganlah engkau
takut tiada juga engkau akan mati."
24Maka dibangunkanlah oleh Gideon
di sana suatu tempat kurban bagi Allah
dinamainya akan dia Yahweh Salom
maka ada lagi yaitu di Ofra di tanah
orang Abiezer sampai kepada hari ini.
25Maka jadilah pada malam itu juga
berfirmanlah Allah kepadanya: "Ambillah
olehmu lembu bapamu yaitu lembu
yang kedua yang tujuh tahun umurnya
lalu dirubuhkanlah tempat kurban Baal
yang ada kepada bapamu dan tebanglah
Aserah yang di sisinya
26dan bangunkanlah suatu tempat
kurban bagi Tuhanmu Allah di atas kubu
ini dengan peraturannya dan ambillah
lembu yang kedua lalu kurbankan suatu
kurban bakaran dengan kayu Aser yang
telah engkau tebang itu."
27Maka oleh Gideon diambilnya sepuluh
orang hambanya diperbuatnya seperti
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firman Allah kepadanya maka jadilah
sebab takut akan isi rumah bapanya
dan orang isi negri itu tiada dapat
diperbuatnya pada siang hari melainkan
diperbuatnya pada malam hari.
28Setelah segala isi negri itu bangun
pagi-pagi hari maka adalah tempat
kurban Baal itu telah dirubuhkan dan
Aser yang di sisinya telah ditebang dan
lembu yang keduapun telah dikurbankan
di atas tempat kurban yang baru
dibangunkan itu.
29Maka katanya seorang akan seorang:
"Siapa gerangan yang telah membuat
demikian?" Setelah sudah diselidiknya
dan ditanyanya maka kata orang:
"Bahwa Gideon bin Yoaslah yang
membuat perkara ini."
30Lalu kata orang isi negri itu kepada
Yoas: "Bawalah anakmu itu keluar
supaya ia dihukum bunuh karena tempat
kurban Baal itu dirubuhkannya dan
sebab datangnya Aser yang di sisinya
itu."
31Maka kata Yoas kepada segala orang
yang berdiri melawan dia: "Kamukah
yang hendak berbantah karena Baal atau
kamukah yang hendak menyelamatkan
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dia? Barangsiapa yang hendak berbantah
karena dia biarlah ia dihukum bunuh
sebelum hari siang maka jikalau sungguh
ia seorang dewa biarlah ia berbantah
karena dirinya sendiri sebab tempat
kurbannya telah dirubuhkan orang."
32Sebab itu pada hari itu dinamai akan
dia Yerubaal serta berkata: "Biarlah Baal
berbantah dengan dia sebab tempat
kurban itu telah dirubuhkannya."
33Maka segala orang Midian dan
orang Amalek dan segala anak negri
sebelah timur itupun berhimpunlah
bersama-sama lalu menyeberang serta
mendirikan kemahnya di lembah Yizreel.
34Tetapi Ruh Allah turunlah ke atas
Gideon maka ditiupnya tuang-tuang lalu
berhimpunlah Abiezer mengikut dia.
35Maka disuruhkannya beberapa
suruhan pada seluruh tanah Manasye
maka orang itupun berhimpunlah
mengikut dia dan disuruhkannya
beberapa orang suruhan kepada Asyer
dan kepada Zebulon dan kepada Naftali
maka sekaliannya itu datang hendak
bertemu dengan orang-orang itu.
36Maka sembah Gideon kepada Allah:
"Jikalau sungguh Engkau hendak
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menyelamatkan Israel oleh tanganku
seperti firman-Mu itu
37bahwa aku hendak membentangkan
belalang yang berbulu di tempat
mengirik gandum dan jikalau ada embun
pada belalang itu saja dan segala tanah
itu kering niscaya kuketahui bahwa
Engkau hendak menyelamatkan Israel
oleh tanganku seperti firman-Mu itu."
38Maka jadilah demikian karena pada
esoknya bangunlah ia pagi-pagi hari
lalu diperahnya belalang itu dipulasnya
sampai keluar air embun dari pada
belalang itu semangkok penuh.
39Maka sembah Gideon pula kepada
Allah: "Janganlah kiranya murka-Mu
berbangkit atas aku sekali ini juga
aku hendak berdatang sembah biarlah
kiranya aku mencobanya sekali ini juga
dengan belalang itu sekarang biarlah
kiranya belalang itu saja menjadi kering
melainkan di atas segala tanah biarlah
berembun."
40Maka pada malam itu diperbuat Allah
demikian karena pada belalang itu saja
menjadi kering dan pada segala tanah
itu ada embun.
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7
1Maka Yerubaal yaitu Gideon dan
segala orang yang sertanya itupun

bangunlah pagi-pagi didirikannya segala
kemahnya di sisi mata air Harod adapun
tempat kemah Midian itu di sebelah
utara dekat bukit More dalam lembah
itu.
2Maka firman Allah kepada Gideon:
"Bahwa segala orang yang sertamu itu
terlebih banyak dari pada yang boleh
Aku menyerahkan orang Midian itu ke
tangannya supaya jangan orang Israel
memegahkan dirinya atas-Ku serta
berkata: Bahwa tanganku sediri telah
menyelamatkan aku.
3Akan sekarang pergilah engkau
kabarkan kepada kaum itu katakanlah:
Barangsiapa yang takut atau gemetar
biarlah ia pulang lalu undur dari gunung
Gilead ini." Maka ada dua laksa dua
ribu orang kaum itu yang pulang tinggal
selaksa orang.
4Maka firman Allah kepada Gideon:
"Bahwa terlalu banyak juga kaum itu
bawalah orang-orang itu turun ke air
itu maka di sana Aku hendak mencoba
dia karena engkau maka akan jadi
kelak barangsiapa yang Kufirmankan
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kepadamu akan halnya bahwa yaini akan
berjalan sertamu ialah juga yang akan
berjalan sertamu dan barangsiapa yang
Kufirmankan kepadamuu akan halnya
bahwa janganlah yaini berjalan sertamu
ialah tiada akan berjalan sertamu."
5Maka dibawanya segala orang kaum
itu ke air lalu firman Allah kepada
Gideon: "Barangsiapa yang menjilat
air itu dengan lidahnya seperti anjing
menjilat yaitu hendaklah engkau
asingkan begitu juga barangsiapa yang
tunduk bertelut meminum air itu."
6Adapun bilangan segala orang yang
telah menjilat dengan membawa
tangannya ke mulut yaitu tiga ratus
orang banyaknya tetapi segala orang
yang lain itu menundukkan dirinya
bertelut meminum air.
7Maka firman Allah kepada Gideon:
"Bahwa oleh tiga ratus orang
yang telah menjilat ini kelak aku
akan menyelamatkan kamu serta
menyerahkan orang Midian itu ke
tanganmu biarlah segala orang yang
lain itu pulang masing-masing ke
tempatnya."
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8Maka diambilnya bekal orang kaum
itu pada tangannya serta dengan
tuang-tuangnya maka disuruh Gideon
segala orang Israel masing-masing
pulang ke kemahnya tetapi ketiga ratus
orang itu ditahankan adapun tempat
kemah Midian itu di bawahnya dalam
lembah itu.
9Maka jadilah pada malam itu juga
firman Allah kepadanya: "Bangunlah
engkau turun ke tempat kemah itu
karena Aku telah menyerahkan dia ke
tanganmu
10 tetapi jikalau kiranya engkau lagi
takut turun pergilah engkau bersama-
sama hambamu, Pura itu, turun ke
tempat kemah itu.
11Maka engkau akan mendengar
barang yang dikatakannya barulah
dikuatkan tanganmu akan turun ke
tempat kemah itu." Lalu turunlah ia
serta dengan membawa Pura itu kepada
orang yang bersenjata di dalam tempat
kemah itu yang di luar sekali.
12Maka segala orang Midian dan orang
Amalek dan segala anak negri timur
itu berkeparanlah pada sepanjang
lembah itu seperti belalang banyaknya
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dan segala untanya tiada tepermanai
banyaknya seperti pasir yang di tepi laut.
13Serta sampai Gideon itu ada seorang
yang tengah menceritakan mimpinya
kepada kawannya maka katanya:
"Bahwa aku telah bermimpi yaitu ada
sebiji roti seir terguling-guling masuk
ke tempat kemah Midian lalu sampai ke
sebuah kemah ditempuhnya sehingga
rubuh dan dibalikkannya sehingga
kemah itu terjerembab."
14Maka jawab kawannya serta berkata:
"Yaini tiada lain melainkan pedang
Gideon bin Yoas, seorang Israel, maka
kepada tangannya juga telah diserahkan
Allah Midian dengan segenap tentaranya
ini."
15Maka jadilah setelah didengar oleh
Gideon akan cerita mimpi itu serta
dengan tabirnya maka iapun sujud
menyembah maka kembalilah ia ke
tempat kemah Israel serta berkata:
"Bangunlah kamu karena Allah telah
menyerahkan tentara Midian itu ke
tanganmu."
16Maka dibagikannya ketigaratus
orang itu menjadi tiga pasukkan lalu
diberikannya kepada tangan masing-
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masingnya sebatang tuang-tuang dan
sebuah buyung kosong dan sebatang
suluh di dalam buyung itu.
17Maka katanya kepadanya: "Lihatlah
akan daku dan turunlah seperti
perbuatanku adapun apabila aku telah
sampai ke tempat kemah yang ujung
sekali tak dapat tiada kamu berbuat
seperti perbuatanku.
18Apabila aku meniup tuang-tuang
yaitu aku dan segala orang yang
sertaku barulah kamupun akan meniup
tuang-tuang keliling tempat kemah itu
sebelah menyebelah serta berkata:
'Karena Allah dan karena Gideon.'"
19Maka sampailah Gideon dan
seratus orang yang sertanya itu ke
tempat kemah yang ujung sekali pada
waktu mulai kawalan tengah malam
tatkala kawalan itu baru diatur maka
ditiupnyalah tuang-tuang itu serta
dipecahkannya buyung-buyung yang
ada pada tangannya.
20Maka ketiga-tiga pasukan itupun
meniup tuang-tuangnya belaka serta
memecahkan buyungnya maka suluhnya
itu dipegangnya dengan tangan kirinya
dan tuang-tuang itu dengan tangan
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kanannya supaya ditiup lalu berteriaklah
sekaliannya mengatakan: "Pedang
karena Allah karena Gideon."
21Maka masing-masingnya berdirilah
tetapi pada tempatnya keliling tempat
kemah itu maka larilah segenap tentara
itu maka berteriaklah sekaliannya
sehingga menjadikan segala orang itu
lari.
22Maka ditiupnya tuang-tuang yang
ketigaratus itu dan pedang masing-
masingnya didatangkan Allah atas
kawannya dan atas segenap tentara itu
maka larilah tentara itu hingga sampai
ke Bet-Sita arah ke Zerera sampai ke
tepi Abel-Mehola dekat Tabat.
23Maka berhimpunlah orang Israel dari
Naftali dan dari Asyer dan dari seluruh
Manasye dikejarnya Midian itu.
24Maka disuruh Gideon beberapa
suruhan keseluruh tanah bukit Efraim
mengatakan: "Marilah kamu mendatangi
orang Midian ambillah segala sungai di
hadapannya sampai ke Bet-Bara yaitu
Yordan." Sehingga berhimpunlah segala
orang Efraim diambilnya segala sungai
sampai ke Bet-Bara yaitu Yordan.
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25Maka ditangkapnyalah dua orang
raja Midian yaitu Oreb dan Zeeb lalu
dibunuhnyalah Oreb itu dekat batu Oreb
dan Zeeb itu dibunuhnya dekat irikan
anggur Zeeb serta dikejarnya Midian itu
maka dibawanyalah kepada Oreb dan
Zeeb itu ke seberang Yordan kepada
Gideon.

8
1Maka kata orang Efraim itu
kepadanya: "Mengapakah engkau

telah melakukan kami selaku ini
sehingga engkau tiada memanggil
kami tatkala engkau keluar hendak
berperang dengan Midian." Maka
berbantah-bantahlah orang-orang itu
dengan dia dengan kasarnya.
2Maka katanya kepadanya: "Apakah
perbuatanku itu kalau dibandingkan
dengan perbuatanmu? Bukankah
taring-taring buah anggur Efraim itu
terlebih baik dari pada segala buah
anggur Abiezer?
3Maka diserahkan Allah ke tanganmu
kedua raja Midian yaitu Oreb dan Zeeb
maka apa gerangan yang aku telah dapat
berbuat kalau dibandingkan dengan
kamu." Setelah ia berkata demikian
barulah reda marah orang-orang itu.
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4Maka sampailah Gideon ke Yordan lalu
menyeberang baik ia baik ketiga ratus
orang yang sertanya sungguh penat
tetapi mengejar juga.
5Maka katanya kepada orang isi negri
Sukot: "Berikanlah kiranya beberapa biji
roti akan segala orang yang mengikut
aku karena sekaliannya telah penat dan
aku lagi mengejar Zebah dan Salmuna,
raja-raja Midian itu."
6Maka kata segala penghulu Sukot
itu: "Sungguhkah tangan Zebah dan
Salmuna memang di dalam genggaman
engkau sehingga kami memberi roti
akan tentaramu."
7Maka kata Gideon: "Sebab yang
demikianlah setelah sudah diserahkan
Allah Zebah dan Salmuna ke tanganku
niscaya kusesah tubuhmu dengan onak
pokok hutan dan dengan pohon duri."
8Maka berjalanlah ia dari sana ke Pnuel
lalu berkata kepadanya begitu juga maka
orang isi Pnuelpun menjawab kepadanya
sama seperti jawab orang Sukot.
9Maka katanya pula kepada orang
Pnuel itu demikian: "Apabila aku kembali
dengan sejahtera niscaya kurubuhkan
kota ini."
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10Adapun Zebah dann Salmuna itu
di Karkor dan segala tentaranyapun
sertanya ada kira-kira selaksa lima ribu
orang yaitu segala yang tinggal dari pada
segenap tentara anak negri timur karena
yang telah dibunuh itu dua belas laksa
orang yang tahu menghunus pedang.
11Maka Gideonpun naiklah menuju
jalan orang yang duduk dalam kemah di
sebelah timur Nobah dan Yogbeha lalu
dikalahkannya tentara itu karena tentara
itu duduk dengan aman.
12Maka larilah Zebah dan Salmuna
maka dikejar Gideon akan dia
ditangkapnya kedua orang raja Midian
yaitu Zebah dan Salmuna itu dan segala
tentaranya digentarkannya.
13Maka kembalilah Gideon bin Yoas
dari pada peperangan itu dari curaman
Heres.
14Maka ditangkapnya seorang muda
dari pada orang Sukot itu lalu bertanya
kepadanya maka disuratkannya bagi
Gideon nama-nama segala penghulu
Sukot dan segala ketua-ketuanya tujuh
puluh tujuh orang banyaknya.
15Maka sampailah ia kepada segala
orang Sukot lalu katanya: "Bahwa
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inilah Zebah dan Salmuna yang telah
kamu janjikan aku dari halnya katamu:
Sungguhkah tangan Zebah dan Salmuna
memang di dalam genggaman engkau
sehingga kami patut memberi roti akan
segala orangmu yang penat itu."
16Maka diambilnya segala ketua-ketua
negri itu dan diambilnya onak poko hutan
dengan pohon duri maka dengannya itu
diajarinya orang Sukot itu.
17Dan lagi dirubuhkannya bangun-
bangunan yang Pnuel dan segala orang
negri itu dibunuhnya.
18Setelah itu maka katanya kepada
Zebah dan Salmuna: "Bagaimanakah
rupa segala orang yang telah kamu
bunuh di Tabor itu?" Maka jawabnya:
"Seperti rupa engkau juga demikianlah
orang-orang itu masing-masingnya
serupa dengan anak raja-raja."
19Maka kata Gideon: "Yaitulah saudara-
saudaraku yang seibu dengan aku. Demi
hayat Allah jikalau kiranya kamu telah
menghidupi ia niscaya kamu tiada aku
bunuh."
20Maka katanya pula kepada Yeter,
anaknya yang sulung: "Bangunlah
engkau, bunuhlah keduanya itu." Maka
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tiada juga orang muda itu menghunus
pedangnya karena takutlah ia sebab ia
lagi muda.
21Maka kata Zebah dan Salmuna:
"Bangunlah engkau serbukan dirimu
akan kami seperti laki-laki itu demikian
pula kekuatannya." Maka bangulah
Gideon lalu dibunuhnya Zebah dan
Salmuna diambilnya segala dukuh
(perhiasan) yang ada pada leher
untanya.
22Setelah itu kata orang Israel
kepada Gideon: "Hendaklah engkau
memerintahkan kami baik engkau baik
anak cucumupun karena engkau telah
melepaskan kami dari pada tanah orang
Midian."
23Maka kata Gideon kepadanya: "Aku
tiada mau memerintahkan kamu dan
anakkupun tiada akan memerintahkan
kamu bahwa Allah juga yang akan
memerintahkan kamu."
24Dan lagi kata Gideon: "Aku hendak
meminta suatu perkara kepadamu yaitu
berikanlah kiranya kepadaku segala
anting-anting dari pada rampasanmu
masing-masing." (Karena sekaliannya
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telah memakai anting-anting emas
sebab ia orang-orang Ismael).
25Maka jawabnya: "Kami suka juga
memberikan dia." Maka dihamparkannya
sehelai kain lalu dicampakkannya ke
dalamnya anting-anting dari pada
rampasan masing-masing.
26Adapun segala anting-anting emas
yang telah dipintanya itu seribu tujuh
ratus sikkal emas beratnya lain dari pada
segala dukuh dan padak dan pakaian
ungu yang telah dipakai oleh raja-raja
Midian dan lain dari pada segala rantai
yang telah ada pada leher untanya.
27Maka dari pada sekalin itu
diperbuatlah oleh Gideon suatu efod lalu
ditaruhnya di dalam negrinya sendiri
yaitu di Ofra maka segala orang Israel
pergilah ke sana mendapatkan efod itu
dengan zinahnya maka yaitu menjadi
suatu jerat kepada Gideon dan kepada
segala isi rumahnya.
28Maka demikianlah perinya Midian
itu ditaklukkan di hadapan segala bani
Israel sehingga tiada lagi ia mengangkat
kepalanya. Maka sentosalah tanah itu
empat puluh tahun lamanya pada zaman
Gideon.
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29Maka pulanglah Yerubaal bin Yoas itu
lalu duduk dalam rumahnya sendiri.
30Maka pada Gideon ada tujuh puluh
orang anaknya laki-laki yang terbit dari
pada sulbinya karena ia beristri banyak.
31Adapun gundiknya yang di Sikhem
itupun telah memperanakkan baginya
seorang laki-laki dinamainya akan dia
Abimelekh.
32Maka matilah Gideon bin Yoas dalam
umur yang panjang lalu dikuburkan
orang akan dia dalam kubur bapanya,
Yoas, di Ofra di tanah orang Abiezer.
33Maka jadilah serta sudah mati Gideon
itu maka berbaliklah bani Israel lalu
menurut Baal dengan zinahnya maka
Baal-Berit dijadikannya akan dewanya.
34Maka bani Israelpun tiada ingat
lagi akan Tuhannya Allah yang telah
melepaskan dia dari pada tangan segala
musuhnya pada segala pihak
35dan tiada pula ia menunjukkan
kasihan kepada segala isi rumah
Yerubaal yaitu Gideon sekadar segala
kebajikan yang telah diunjukkannya
kepada Israel.

9
1Maka pergilah Abimelekh bin
Yerubaal ke Sikhem kepada segala



Hakim-hakim 9.2–5 50

saudara ibunya lalu berkata-kata
kepadanya dan kepada segenap kaum isi
rumah bapa ibunya demikian:
2 "Katakanlah kiranya kepada segala
orang isi Sikhem yang mana baik bagimu
yaitu kamu diperintahkan oleh segala
anak Yerubaal yang tujuh puluh orang itu
atau kamu diperintahkan oleh seorang
juga dan ingat pula bahwa aku ini dari
pada daging darahmu."
3Maka kata segala saudara ibunya
itu dari halnya kepada segala orang isi
Sikhem seperti segala perkataannya itu
maka cenderunglah hati orang-orang
itu hendak mengikut Abimelekh karena
katanya: "Ialah saudara kita."
4Maka diberikannyalah kepadanya
tujuh puluh keping perak dari dalam
rumah Baal-Berit maka dengan itu
diupahkan Abimelekh beberapa orang
hina dina yang mengikut akan dia.
5Maka pergilah ia ke rumah bapanya
yang di Ofra dibunuhnya segala
saudaranya anak-anak Yerubaal yang
tujuh puluh orang itu pada sebuah
batu tetapi Yotam, anak Yerubaal yang
bungsu, itulah yang terlepas karena ia
menyembunyikan dirinya.
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6Maka berhimpunlah segala orang
Sikhem dan segala isi rumah Milo lalu
pergilah ia merajakan Abimelekh dekat
pohon beringin babi dari pada tiang yang
di Sikhem.
7Maka apabila hal itu dikabarkan orang
kepada Yotam lalu pergilah ia berdiri
di atas kemuncak gunung Gerizim di
nyaringkannya suaranya lalu berseru
serta berkata kepada orang-orang itu:
"Dengarlah akan daku hai orang Sikhem
supaya didengar Allah akan dikau.
8Bahwa pada sekali bersatu keluarlah
segala pohon kayu hendak melantik
seorang raja atas dirinya maka katanya
kepada pohon Zaitun: Hendaklah engkau
berkerajaan atas kami.
9Tetapi kata pohon Zaitun itu
kepadanya: Masakan aku meninggalkan
lamak yang olehku juga dipermuliakan
orang akan Allah dan manusiapun
sehingga aku pergi bergoyang ke sana
ke mari di atas segala pohon kayu.
10Maka kata segala pohon kayu itu
kepada pohon ara: Marilah engkau
berkerajaan atas kami.
11Tetapi kata pohon ara itu
kepadanya: Masakan aku meninggalkan
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kemanisanku dan segala buahku yang
baik sehingga aku pergi bergoyang ke
sana ke mari di atas segala pohon kayu.
12Lalu kata segala pohon itu kepada
pohon anggur: Marilah engkau
berkerajaan atas kami.
13Maka kata pohon anggur itu
kepadanya: Masakan aku meninggalkan
air buahku yang menyukakan Allah dan
manusia sehingga aku bergoyang ke
sana ke mari atas segala pohon kayu.
14Kemudian kata segala pohon kayu
itu kepada pohon duri: Marilah engkau
berkerajaan atas kami.
15Maka kata pohon duri itu kepada
segala pohon: Jikalau sungguh kamu
melantik aku menjadi raja atasmu
marilah kamu harap akan naungku
tetapi jikalau tiada biarlah keluar api dari
pada pohon duri lalu makan habis segala
pohon aras yang di Libanon."
16 "Akan sekarang jikalau kamu telah
berlaku dengan tulus ikhlasmu pada
hal kamu merajakan Abimelekh itu dan
jikalau kamu telah melakukan kebajikan
akan Yerubaal dan akan segala isi
rumahnya serta kamu berbuat akan
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dia seperti yang patut dengan segala
perbuatan tangannya
17 (sebab bapaku telah berperang
karena kamu serta membuangkan
nyawanya lalu dilepaskannya kamu dari
pada tangan orang Midian
18dan kamu telah berbangkit pada hari
ini melawan isi rumah bapaku dan telah
membunuh segala anak-anaknya yang
tujuh puluh orang itu di atas sebuah batu
dan kamu telah merajakan Abimelekh
anak gundiknya itu atas segala orang
Sikhem sebab ialah saudaramu)
19 sebab itu jikalau sungguh kamu
telah melakukan Yerubaal dan segala isi
rumahnya dengan tulus ikhlasmu pada
hari ini biarlah kamu bersuka hati akan
Abimelekh itu dan iapun bersuka hati
akan kamu
20 tetapi jikalau tiada demikian biarlah
keluar api dari Abimelekh lalu memakan
habis segala orang isi Sikhem dan segala
isi rumah Milo dan biarlah keluar api
dari pada seorang isi Sikhem dan dari
pada isi rumah Milo lalu memakan habis
Abimelekh itu."
21Maka larilah Yotam berlepas dirinya
lalu pergi ke Beer maka duduklah ia
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di sana sebab takut akan saudaranya,
Abimelekh itu.
22Maka Abimelekh pun berkerajaan
atas bani Israel tiga tahun lamanya.
23Maka dibangkitkan Allah suatu
perasaan hati yang jahat di antara
Abimelekh dengan segala orang isi
Sikhem sehingga segala orang isi
Sikhem itu membuat khianat akan
Abimelekh
24 supaya segala aniaya yang telah
dilakukan atas anak-anak Yerubaal yang
ketujuh puluh orang itu didatangkan
atas saudaranya Abimelekh yang telah
membunuh dia itu dan darahnyapun
ditanggungkan ke atasnya dan atas
segala orang isi Sikhem yang telah
membantu dia dalam hal membunuh
segala saudaranya itu.
25Maka oleh segala orang isi Sikhem itu
ditempatkannya beberapa orang akan
mengadang dia di atas kemuncak segala
gunung lalu disamunnya segala orang
yang lalu pada jalan itu maka hal itu
dikabarkan oranglah kepada Abimelekh.
26Maka datanglah Gaal bin Ebed
serta dengan segala saudaranya lalu
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berpindah ke Sikhem maka segala orang
isi Sikhem itu menaruh harap akan dia.
27Maka keluarlah sekaliannya ke ladang
memetik buah anggur lalu diiriknya buah
itu serta bersuka-sukaan lalu pergi ke
rumah berhalanya makan minum serta
mengutuki Abimelekh.
28Maka kata Gaal bin Ebed: "Siapa
gerangan Abimelekh dan siapa
gerangan Sikhem itu sehingga kita
memperhambakan diri kita kepadanya?
Bukankah yaitu anak Yerubaal dan
bukankah Zebul menjadi pegawainya
hendaklah kamu memperhambakan
dirimu kepada orang-orang Hemor,
bapak Sikhem itu, tetapi mengapakah
kita hendak memperhambakan diri kita
kepadanya?
29Alangkah baiknya kaum ini di
bawah perintahku niscaya kuenyahkan
Abimelekh ini." Maka katanya kepada
Abimelekh: "Hendaklah engkau
memperbanyakkan tentaramu lalu
keluar."
30Setelah didengar oleh Zebul,
pemerintah negri itu, akan segala
perkataan Gaal bin Ebed maka
bernyalalah marahnya.



Hakim-hakim 9.31–35 56
31Maka disuruhkannya beberapa
utusan dalam diam kepada Abimelekh
mengatakan: "Bahwa Gaal bin Ebed
dan segala saudaranya telah datang ke
Sikhem dan isi negri itu digagahinya
akan melawan dikau.
32Akan sekarang hendaklah engkau
bangun pada malam hari baik engkau
baik segala orang yang sertamu serta
mengadang di padang
33maka akan jadi kelak pada pagi
hari apabila terbit matahari hendaklah
engkau bangun siang-siang lalu
menyerang negri itu adapun apabila ia
telah keluar mendatangi engkau dengan
segala orang yang sertanya hendaklah
engkau melakukan dia sehabis-habis
kuasamu."
34Maka bangunlah Abimelekh dengan
segala orang yang sertanya pada malam
hari dihadangnya isi negri Sikhem
dengan empat pasukannya.
35Maka keluarlah Gaal bin Ebed
lalu berdiri di muka pintu negri itu
lalu bangunlah Abimelekh dan segala
orang yang sertanya dari tempat ia
menghadang itu.
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36Setelah dilihat oleh Gaal akan
orang-orang itu maka katanya kepada
Zebul: "Bahwa adalah beberapa orang
turun dari atas gunung." Maka kata
Zebul kepadanya: "Engkau lihat bayang-
bayang gunung itu seperti manusia
rupanya."
37Maka kata Gaal sekali lagi: "Bahwa
adalah beberapa orang turun dari
tengah-tengah padang dan satu pasukan
datang dari jalan pohon beringin babi
yang di Meunanim."
38Maka kata Zebul kepadanya
sekarang: "Di manakah mulutmu
yang telah engkau berkata: Siapa
gerangan Abimelekh sehingga kita
memperhambakan diri kita kepadanya
bukankah yaitu kaum yang tiada engkau
indahkan sekarang keluarlah engkau
berperang dengan dia."
39Maka keluarlah Gaal mengepalakan
orang Sikhem itu lalu perperang dengan
Abimelekh.
40Maka dikejar oleh Abimelekh akan dia
maka iapun larilah dari hadapannya dan
banyaklah yang rebah dengan lukanya
hingga sampai ke muka pintu.
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41Maka Abimelekhpun duduklah di
Aruma dan Zebulpun menghalaukan
Gaal dan segala saudaranya itu supaya
jangan ia duduk di dalam Sikhem.
42Maka jadilah pada esok hari segala
orang kaum itu keluar ke padang
maka hal itu dikabarkan orang kepada
Abimelekh.
43Maka diambilnya segala orang itu
dibagikannya menjadi tiga pasukan
lalu menghadang di padang itu maka
dilihatnya bahwa kaum itu keluarlah
dari negri itu maka berbangkitlah ia
mendatangi dia di parangnya akan dia.
44Maka Abimelekh dan segala pasukan
yang sertanya itupun menempuhlah
lalu berdiri di muka pintu negri dan
kedua pasukan itupun menempuhlah
akan segala orang yang di padang
diparangnya akan dia.
45Maka berperanglah Abimelekh
menyerang negri itu sepanjang hari itu
maka diambillah negri itu dan segala
orang isinya itu dibunuhnya maka
dirubuhkannya negri itu dan ditaburinya
dengan garam.
46Serta kedengaran hal itu kepada
segala orang yang dalam kota Sikhem
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maka masuklah ia ke dalam kubuh
rumah El-Berit
47Maka dikabarkan oranglah kepada
Abimelekh akan hal segala orang isi kota
Sikhem telah berhimpun.
48Maka naiklah Abimelekh ke gunung
Zalmon baik ia baik segala orang yang
sertanya lalu diambil Abimelekh suatu
kapak pada tangannya dikeratnya suatu
carang dari pada pohon kayu diambilnya
lalu dipikulnya maka katanya kepada
segala orang yang sertanya: "Barang
yang telah kamu lihat aku perbuat
segeralah kamu buat begitu juga."
49Maka segala orangnya mengerat
carang masing-masing lalu mengikut
Abimelekh diletakkannya pada kayu
itu lalu dibakarnya kayu itu di atas
orang-orang itu sehingga segala orang
yang di dalam kota Sikhem itu matilah
ada kira-kira seribu orang laki-laki dan
perempuan.
50Lalu pergilah Abimelekh ke Tebes
dikepungnya negri Tebes itu lalu
diambilnya.
51Tetapi di dalam negri itu ada suatu
bangun-bangunan yang teguh maka
berlarilah ke situ segala orang laki-laki
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dan perempuan dan segala isi negri itu
lalu mengurungkan dirinya maka naiklah
ia ke atas sotoh bangun-bangunan itu.
52Maka sampailah Abimelekh ke
bangun-bangunan itu serta menyerang
akan dia lalu datang hampir ke pintu
kota itu hendak dibakarnya dengan api.
53Maka ada seorang perempuan
melontarkan sebuah batu kisaran
kena kepala Abimelekh lalu pecah
tengkoraknya.
54Maka segeralah dipanggilnya orang
muda yang membawa senjatanya
serta berkata kepadanya: "Hunuslah
pedangmu bunuh aku supaya jangan
dikata orang akan halku: Bahwa ia
dibunuh oleh seorang perempuan." Maka
ditikam orang muda itu akan dia lalu
matilah ia.
55Setelah dilihat oleh orang Israel
akan hal Abimelekh telah mati itu
maka pergilah masing-masingnya ke
tempatnya sendiri.
56Demikianlah dibalaskan Allah
kejahatan Abimelekh yang telah
dilakukannya akan bapanya pada hal
membunuh saudara-saudaranya yang
tujuh puluh orang itu



Hakim-hakim 9.57–10.6 61
57dan segala kejahatan orang Sikhem
itupun dibalaskan Allah atas kepala
masing dan kutuk Yotam bin Yerubaal
itupun menimpalah ke atasnnya.

10
1Kemudian dari pada Abimelekh
terbit pula Tola bin Pua bin Dodo,

seorang Isakhar, hendak menyelamatkan
Israel maka iapun duduklah di Samir,
dekat bukit Efraim.
2Maka ia itu menjadi hakim orang
Israel dua puluh tiga tahun lamanya
maka matilah ia lalu dikuburkan orang
akan dia di Samir.
3Maka kemudian dari pada itu terbit
pula Yair, orang Gilead, maka iapun
menjadi hakim orang Israel dua puluh
tahun lamanya.
4Maka ialah beranak tiga puluh orang
laki-laki yang menunggang kuda keledai
muda tiga puluh ekor dan mempunyai
tiga puluh buah negri yang disebut
Hawot-Yair sampai kepada hari ini yaitu
di tanah Gilead.
5Maka matilah Yair lalu dikuburkan
orang akan dia di Kamon.
6Maka kembalilah bani Israel itu
membuat perkara yang jahat pada
pemandangan Allah serta berbuat ibadat
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kepada Baal dan Asytoret dan segala
dewa-dewa orang Aram dan dewa-dewa
orang Sidon dan dewa-dewa orang
Moab dan dewa-dewa segala bani Amon
dan dewa-dewa orang Filistin maka
ditinggalkannya akan Allah dan tiada
berbuat ibadah kepada-Nya.
7Maka bernyalalah murka Allah atas
Israel maka dijualkannya akan dia ke
tangan orang Filistin dan ke tangan
segala bani Amon.
8Maka disusahkannya dan
dianiayakannya akan bani Israel
pada tahun itu maka delapan belas
tahun lamanya dianiayakannya segala
bani Israel yang di seberang Yordan di
tanah orang Amori yang di Gilead itu.
9Maka segala bani Amon itupun
menyeberang Yordan hendak berperang
pula dengan Yehuda dan dengan
Benyamin dan dengan orang isi rumah
Efraim sehingga orang Israel terlalu
susah.
10Maka berserulah bani Israel itu
kepada Allah katanya: "Kami berdosa
kepada-Mu yaitu pada hal kami telah
meninggalkan Tuhan kami lalu berbuat
ibadat kepada Baal."
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11Maka firman Allah kepada bani Israel:
"Bukankah Aku telah menyelamatkan
kamu dari pada orang Mesir dan dari
pada orang Amori dan dari pada bani
Amon dan dari pada orang Filistin.
12Dan lagi kamu telah dianiayakan
oleh orang Sidon dan orang Amalek dan
orang Maon maka kamu telah berseru
kepada-Ku lalu Kulepaskan kamu dari
pada tangannya.
13Tetapi kamu telah meninggalkan Aku
lalu berbuat ibadat kepada dewa-dewa
orang sebab itu tiada lagi Aku hendak
menyelamatkan kamu.
14Pergilah kamu berseru kepada segala
dewa yang telah kamu pilih biarlah
yaitu menyelamatkan kamu pada masa
kesusahanmu."
15Maka sembah bani Israel kepada
Allah: "Kami telah berdosa buatlah oleh-
Mu akan kami barang yang baik pada
pemandangan-Mu hanya lepaskanlah
kiranya kami pada hari ini."
16Maka dibuangkannya segala dewa
orang asing itu dari antaranya lalu
berbuat ibadat kepada Allah maka
hatinya belas kasihan sebab kesusahan
orang Israel.
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17Maka bani Amon itu telah berhimpun
dan mendirikan kemahnya di Gilead
maka bani Israel itupun berhimpunlah
lalu mendirikan kemahnya di Mizpa.
18Maka kata kaum itu yaitu segala
penghulu Gilead seorang akan seorang:
"Manakah yang hendak mulai berperang
dengan bani Amon ialah akan menjadi
kepala atas segala orang isi Gilead?"

11
1Adapun Yefta, orang Gilead
itu, ialah seorang yang gagah

berperang maka iapun anak sundal
maka Yefta itu anak Gilead.
2Maka bani Gilead itu telah
memperanakkan baginya beberapa
orang anak laki-laki setelah anak-
anak istrinya itu sudah besar maka
dihalaukannya Yefta itu serta berkata
kepadanya: "Tak kan engkau beroleh
pusaka dalam rumah bapa kami karena
engkaulah anak perempuan yang lain."
3Maka larilah Yefta dari pada segala
saudaranya itu lalu duduk di tanah
Tob maka berhimpunlah kepada Yefta
beberapa orang yang hina lalu keluar
beserta dengan dia.
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4Maka jadilah antara beberapa lamanya
maka berperanglah bani Amon dengan
Orang Israel.
5Maka adalah apabila bani Amon
berperang dengan orang Israel itu maka
pergilah segala ketua-ketua Gilead
mengambil Yefta dari tanah Tob itu
6maka katanya kepada Yefta: "Marilah
engkau menjadi penghulu kami supaya
kami berperang dengan bani Amon."
7Maka kata Yefta kepada ketua-ketua
Gilead: "Bukankah kamu telah membenci
aku dan menghalaukan aku dari dalam
rumah bapaku? Mengapa sekarang
kamu datang pula kepadaku pada masa
kesusahan?"
8Maka kata ketua-ketua Gilead itu
kepada Yefta: "Itulah sebabnya kami
telah kembali pula kepadamu pada
masa ini supaya engkau menyertai
kami berperang dengan bani Amon dan
engkau akan menjadi kepala atas segala
orang isi Gilead."
9Maka kata Yefta kepada ketua-ketua
Gilead itu: "Jikalau aku dibawa pulang
ke rumahmu supaya berperang dengan
bani Amon sehingga orang-orang
itu diserahkan Allah di hadapanku,
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sungguhkah aku akan menjadi
kepalamu?"
10Maka kata ketua-ketua Gilead itu
kepada Yefta: "Bahwa Allah juga menjadi
saksi di antara kita sungguhlah seperti
katamu itu demikianlah kami hendak
perbuat."
11Setelah itu maka pulanglah Yefta
beserta dengan ketua-ketua Gilead itu
lalu kaum itu menjadikan dia kepala dan
penghulu atas dirinya maka Yeftapun
mengatakanlah segala perkataannya di
hadapan hadirat Allah di Mizpa.
12Maka Yeftapun menyuruhkan
beberapa utusan kepada raja bani Amon
mengatakan: "Apakah sangkutanmu
dengan aku sehingga engkau datang
kepadaku hendak memerangi tanahku?"
13Maka jawab raja bani Amon itu
kepada segala utusan Yefta: "Karena
orang Israel telah mengambil tanahku
tatkala ia telah datang dari Mesir yaitu
dari Arnon hingga sampai ke Yabok
dan ke Yordan sebab itu kembalikanlah
sekarang segenap tanah itu dengan
sejahteranya."
14Maka Yeftapun menyuruhkan pula
beberapa utusan kepada bani Amon,
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15 serta berkata kepadanya:
"Demikianlah kata Yefta: Bukannya
orang Israel telah mengambil tanah
Moab atau tanah segala bani Amon
16melainkan tatkala orang-orang itu
datang dari Mesir dan orang Israel itu
menjalani tanah belantara sampai ke
Laut Teberau lalu datang ke Kadesy
17pada masa itu orang Israel telah
menyuruhkan beberapa utusan kepada
raja Edom mengatakan: Biarkanlah
kiranya aku melalui tanahmu tetapi raja
Edom itu tiada mau mendengar. Maka
demikian juga orang itu telah mengutus
kepada raja Moab tetapi iapun tiada mau
lalu orang Israel diam di Kadesy.
18Kemudian berjalanlah ia di tanah
belantara keliling tanah Edom dan tanah
Moab itu lalu sampai di sebelah timur
tanah Moab itu didirikannya kemahnya
di seberang Arnon tetapi tiada ia masuk
sempadan Moab karena Arnon itulah
sempadan Moab.
19Maka orang Israelpun menyuruhkan
beberapa utusan kepada Sihon, raja
orang Amori, yaitu raja Hesybon, maka
kata Israel kepadanya: Biarlah kiranya
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kami melalui tanahmu hendak pergi ke
tempat kami.
20Tetapi Sihon tiada harap akan
Israel melalui jajahannya melainkan
dihimpunkan Sihon segala rakyatnya
didirikannya kemahnya di Yahas lalu
berperanglah ia dengan Israel.
21Maka oleh Allah Tuhan orang Israel
diserahkannya Sihon dan rakyatnya itu
ke tangan Israel sehingga dikalahkannya
akan dia maka demikianlah Israel itu
telah memiliki segenap tanah orang
Amori yang menduduki negri itu.
22Maka demikianlah segala jajahan
orang Amori dari Arnon hingga sampai
ke Yabok dan dari tanah belantara
hingga sampai ke Yordan.
23Akan sekarang Allah Tuhan bani
Israel yang telah menghalaukan segala
orang Amori dari hadapan kaumnya
Israel itu maka engkau pula hendak
memiliki di Yakah.
24Bukankan engkau akan memiliki
barang yang diberi kepadamu oleh
dewamu, Kamos itu, akan milikmu.
Demikian juga barangsiapa yang
dihalaukan oleh Tuhan kami Allah dari
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hadapan kami niscaya kamipun akan
memiliki dia.
25Dan sekarang lebih banyakkah
engkau dari pada Balak bin Zipor, raja
Moab itu. Adakah pernah ia berlawan
dengan Israel atau adakah pernah ia
berperang dengan dia.
26Maka sementara bani Israel
telah duduk di Hesybon dan segala
kampungnya dan di Aroer dan segala
kampungnya dan dalam segala negri
yang di tepi Arnon yaitu tiga ratus
tahun lamanya, mengapakah tiada kamu
mengambil dia balik dalam antara itu?
27Sebab itu bukannya aku telah
berdosa kepadamu melainkan engkaulah
yang membuat bencian atasku padahal
engkau berperang dengan aku bahwa
Allah hakim itu Ialah menjadi hakim
pada hari ini antara bani Israel dengan
bani Amon."
28Akan tetapi tiada didengar raja bani
Amon itu akan segala perkataan Yefta
yang telah ia mengutus kepadanya.
29Setelah itu turunlah Ruh Allah atas
Yefta maka iapun menjalani Gilead dan
Manasye serta menjalani Mizpa yang di
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Gilead dan dari Mizpa yang di Gilead itu
langsung kepada bani Amon.
30Maka Yeftapun berniatlah kepada
Allah sembahnya: "Jikalau sungguh
Engkau hendak menyerahkan bani Amon
itu ke tanganku
31niscaya barang yang keluar dari pada
pintu rumahku akan bertemu dengan
aku apabila aku pulang dengan sejahtera
dari pada bani Amon itu maka Allah
juga yang empunya dia dan aku akan
mempersembahkan dia akan kurban
bakaran."
32Maka berjalanlah Yefta langsung
kepada bani Amon akan berperang
dengan dia maka diserahkan Allah
orang-orang itu ke tangannya.
33Maka dibunuhnyalah akan dia dari
Aroer hingga sampai ke Minit yaitu
dua puluh buah negri dan sampai ke
Abel-Keramim dengan pembunuhan
yang besar. Maka demikianlah perinya
bani Amon itu ditaklukkan di hadapan
bani Israel.
34Maka sampailah Yefta ke Mizpa
ke rumahnya sendiri maka keluarlah
anaknya yang perempuan hendak
bertemu dengan dia sambil memukul
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rebana dan menari maka ialah anaknya
yang tunggal lain dari padanya itu tiada
padanya seorang anak laki-laki atau
perempuanpun.
35Maka jadilah apabila dilihatnya akan
dia maka dikoyakkannya pakaiannya
sendiri serta berkata: "Wahai anakku,
aku sangat direndahkan olehmu dan
engkaulah seorang yang menyusahi
aku karena aku telah membuka mulut
kepada Allah dan tiada boleh aku
mungkir."
36Maka kata anak perempuan itu
kepadanya: "Hai bapaku, jikalau bapa
telah membuka mulut kepada Allah
perbuatlah akan daku seperti barang
yang telah keluar dari pada mulut bapa
itu pada hal Allah telah menuntut bela
karena bapa atas segala musuh bapa
yaitu bani Amon."
37Maka katanya pula kepada bapanya:
"Biarlah perkara ini dilakukan bagimu
yaitu biarkanlah aku dua bulan lamanya
supaya aku pergi ke gunung meratapkan
hal daraku baik aku baik segala tolanku."
38Maka jawabnya: "Pergilah engkau."
Maka disuruhkannya pergi dua bulan
lamanya maka iapun pergilah serta
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dengan segala tolannya lalu meratapkan
hal daranya di atas gunung-gunung.
39Maka jadilah pada kesudahan dua
bulan itu kembalilah ia kepada bapanya
maka iapun melakukanlah akan dia
serta niatnya itu maka belum juga anak
perempuan itu mengetahui seorang
laki-laki. Maka menjadi adatlah di antara
orang-orang Israel
40yaitu pada sebilang tahun segala
anak perempuan orang Israel pergilah
meratapkan anak perempuan Yefta,
orang Gilead itu, empat hari lamanya
dalam setahun.

12
1Maka berhimpunlah segala orang
Efraim lalu berjalan ke sebelah

utara maka katanya kepada Yefta:
"Mengapakah engkau pergi berperang
dengan bani Amon tetapi tiada engkau
mengajak kami pergi bersama-sama?
Maka kami hendak membakar rumahmu
di atasmu dengan api."
2Maka kata Yefta kepadanya: "Bahwa
aku dan segala kaumku telah ada dalam
perang besar dengan bani Amon dan
apabila aku panggil kamu tiada juga
kamu melepaskan aku dari padanya.
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3Setelah kulihat akan hal kamu tiada
melepaskan aku maka kubuangkanlah
nyawaku lalu pergi mendatangi bani
Amon itu maka diserahkan Allah
akan dia ke tanganku. Sebab itu,
apakah sebabnya kamu telah datang
mendapatkan aku pada hari ini hendak
berperang dengan aku?"
4Maka dihimpunkan Yefta segala orang
Gilead lalu berperang dengan Efraim
maka dikalahkan orang Gilead akan
orang Efraim sebab kata orang-orang
itu: "Kamulah orang yang telah lari
dari pada Efraim, hai orang Gilead,
yaitu di tengah-tengah Efraim dan di
tengah-tengah Manasye."
5Maka oleh orang Gilead diambilnya
segala pengarungan sungai Yordan di
hadapan orang Efraim maka jadilah
apabila orang Efraim yang lari itu
berkata: "Biarlah aku menyeberang,"
maka kata orang Gilead kepadanya:
"Engkau orang Efraimkah?" Maka jikalau
ia berkata: "Bukan,"
6 lalu katanya kepadanya: "Hendaklah
engkau kata Syibolet." Maka
katanya: Sibolet, karena tiada dapat
dibunyikannya betul lalu ditangkapnya
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akan dia dibunuhnya di pengarungan
Yordan itu maka pada masa itu matilah
empat laksa dua ribu orang Efraim.
7Maka Yefta itu menjadi hakim Israel
enam tahun lamanya. Lalu matilah Yefta,
orang Gilead itu, dan dikuburkan orang
akan dia dalam salah satu dari pada
segala negri Gilead.
8Maka kemudian dari padanya itu
Ebzan, orang Betlehem, pula menjadi
hakim Israel.
9Maka ialah beranak laki-laki tiga puluh
orang dan anaknya yang perempuan
tiga puluh orang dikawinkannya dengan
orang dan tiga puluh anak perempuan
pula diambilnya akan istri segala anak
laki-laki. Maka iapun menjadi hakim
Israel tujuh tahun lamanya.
10Maka matilah Ebzan lalu dikuburkan
orang akan dia di Betlehem.
11Maka kemudian dari padanya itu
Elon, orang Zebulon, pula menjadi hakim
Israel maka iapun menjadi hakim Israel
sepuluh tahun lamanya.
12Maka matilah Elon, orang Zebulon
itu, lalu dikuburkan orang akan dia, Elon,
di tanah Zebulon.
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13Maka kemudian dari pada itu Abdon
bin Hilel, orang Piraton, pula menjadi
hakim Israel.
14Maka ialah beranak empat puluh
orang dan bercucu tiga puluh orang yang
menunggang keledai muda tujuh puluh
ekor maka iapun menjadi hakim Israel
delapan tahun lamanya.
15Maka matilah Abdon bin Hilel, orang
Piraton itu, lalu dikuburkan orang akan
dia di Piraton di tanah Efraim yaitu di
tanah bukit orang Amalek.

13
1Maka kembalilah bani Israel
itu membuat perkara yang jahat

pada pemandangan Allah lalu diserahkan
Allah akan dia ke tangan orang Filistin
empat puluh tahun lamanya.
2Maka ada seorang Zora dari pada
kaum bani Dan yang bernama Manoah
maka istrinya mandul tiada beranak.
3Maka kelihatanlah malaikat Allah
kepada perempuan itu serta berkata
kepadanya: "Bahwa adalah engkau ini
mandul tiada beranak tetapi engkau
akan mengandung kelak lalu beranak
seorang laki-laki.
4Akan sekarang jagalah kiranya akan
dirimu janganlah engkau minum air
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anggur atau minuman yang keras dan
janganlah engkau makan barang yang
najis
5karena engkau akan mengandung lalu
beranak seorang laki-laki dan kepalanya
jangan kena pisau cukur karena budak
itu akan menjadi orang Nazar bagi Allah
dari pada masa ia diperanakkan dan
iapun akan mulai melepaskan orang
Israel dari pada tangan orang Filistin."
6Maka datanglah perempuan itu
memberitahukan suaminya serta
berkata: "Ada seorang hamba Allah telah
datang kepadaku dan rupa mukanya
seperti rupa malaikat Allah terlalu hebat
dan tiada aku bertanya dari mana
datangnya tiada pula ia memberitahu
kepadaku akan namanya
7melainkan katanya kepdaku: Bahwa
engkau akan mengandung kelak lalu
beranak seorang laki-laki dan sekarang
janganlah engkau minum air anggur
atau minuman yang keras dan janganlah
engkau makan barang yang najis karena
budak itu akan menjadi orang nazar bagi
Allah dari pada masa ia diperanakkan
sampai kepada hari kematiannya."
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8Maka Manoahpun mohonkanlah
kepada Allah, sembahnya: "Ya Tuhan
biarlah kiranya hamba Allah yang telah
engkau suruh itu kembali lagi kepada
kami kedua serta mengajar kami barang
yang patut kami perbuat bagi budak
yang akan jadi itu."
9Maka didengar Allah akan permintaan
Manoah lalu baliklah malaikat Allah itu
kepada perempuan itu tengah ia duduk
di padang tetapi suaminya, Manoah itu,
tiada sertanya.
10Maka segeralah perempuan itu berlari
memberitahu suaminya serta berkata
kepadanya: "Bahwa telah kelihatanlah
pula kepadaku orang yang telah datang
kepadaku pada hari itu."
11Maka bangunlah Manoah mengikut
istrinya lalu datang kepada orang itu
serta berkata kepadanya: "Engkaukah
orangnya yang telah berkata-kata
dengan perempuan ini?" Maka
jawabnya: "Akulah dia."
12Maka kata Manoah: "Biarlah kiranya
berlaku seperti perkataanmu itu tetapi
apa gerangan peri hal budak itu dan
apakah pekerjaannya."
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13Maka kata malaikat Allah kepada
Manoah: "Dari pada segala yang
telah dikatakan kepada perempuan ini
hendaklah ia berjaga.
14 Janganlah ia makan barang sesuatu
yang datang dari pada pokok anggur
dan janganlah ia meminum air anggur
atau minuman yang keras atau makan
barang yang najis maka hendaklah
ia memeliharakan segala pesananku
kepadanya itu."
15Maka kata Manoah kepada malaikat
Allah itu: "Biarlah kiranya kami
menahankan tuan supaya kami
menyediakan seekor anak kambing bagi
tuanku."
16Maka kata malaikat Allah itu kepada
Manoah: "Jikalau aku engkau tahankan
sekalipun tiada juga aku akan makan dari
pada rotimu dan jikalau engkau hendak
menyediakan sesuatu kurban bakaran
hendaklah engkau mempersembahkan
dia kepada Allah." Karena tiada diketahui
Manoah akan dia itu malaikat Allah.
17Maka kata Manoah kepada malaikat
Allah itu: "Apakah nama tuanku supaya
kami dapat mempermuliakan tuan
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apabila telah jadi seperti kata tuanku
itu."
18Maka kata malaikat Allah kepadanya:
"Mengapakah engkau bertanyakan
namaku sedang yaitu ajaib adanya?"
19Maka diambil Manoah anak kambing
itu dengan persembahan makanannya
dipersembahkannya kepada Allah di
atas batu itu maka ajaiblah perbuatan
malaikat itu maka dipandang akan dia
oleh Manoah dengan istrinya.
20Karena apabila nyala api itu naik
ke langit dari tempat kurban itu
maka malaikat Allah itupun naiklah di
dalam nyala tempat kurban itu maka
dipandanglah akan dia oleh Manoah dan
istrinya lalu sujudlah kepadanya dengan
muka ke tanah.
21Tetapi malaikat Allah itu tiada
kelihatan lagi kepada Manoah atau
kepada istrinya. Barulah diketahui oleh
Manoah akan dia itu malaikat Allah
adanya.
22Maka kata Manoah kepada istrinya:
"Tak dapat tiada kita akan mati kelak
sebab kita telah melihat Allah."
23Tetapi kata istrinya kepadanya:
"Jikalau kiranya Allah hendak membunuh
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kita niscaya tiada diterimanya kurban
bakaran dan persembahan makanan
dari pada tangan kita dan tiada pula
segala perkara ini dinyatakannya
kepada kita dan tiada dikabarkannya
perkara-perkara yang demikian pada
masa ini."
24Maka perempuan itupun beranaklah
seorang anak laki-laki dinamainya akan
dia Simson maka budak itupun makin
besar dan diberkati Allah akan dia.
25Maka mula-mula ia digerakkan oleh
Ruh Allah di Mahane-Dan antara Zora
dengan Esytaol.

14
1Maka Simsonpun turunlah ke
Timna maka dilihatnya di Timna

itu seorang perempuan dari pada segala
anak orang Filistin.
2Maka pulanglah ia lalu memberitahu
ibu bapanya serta berkata: "Aku telah
melihat seorang perempuan dari pada
segala anak orang Filistin di Timna akan
sekarang ambillah kiranya akan dia
menjadi istriku."
3Maka kata ibu bapanya kepadanya:
"Tiadakah barang seorang perempuan
dari antara segala anak saudaramu
atau di antara segala kaumku sehingga
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engkau pergi mengambil istri dari pada
orang Filistin yang tiada bersunat itu."
Maka kata Simson kepada bapanya:
"Ambilkan apalah perempuan itu akan
daku karena ia berkenan kepadaku."
4Tetapi tiada diketahui ibu bapanya
akan hal perkara itu dari pada Allah juga
asalnya karena dicarinya sebab kepada
orang Filistin. Adapun pada masa itu
orang Filistin itu memerintahkan orang
Israel.
5Maka turunlah Simson dengan ibu
bapanya ke Timna lalu sampai ke segala
kebun anggur yang di Timna maka
adalah seekor singa muda mengaum dia.
6Maka turunlah ke atasnya Ruh Allah
dengan sangat kuasanya sehingga
dicariknya singa itu seperti orang
mencarik anak kambing maka satupun
tiada pada tangannya tetapi tiada
ia memberitahu ibu bapanya akan
perbuatannya itu.
7Maka turunlah ia lalu berkata-
kata dengan perempuan itu maka
berkenanlah ia kepada Simson.
8Maka ada berapa lama antaranya
kembalilah ia hendak mengambil
perempuan itu lalu menyimpanglah ia
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hendak melihat bangkai singa itu maka
adalah di dalam bangkai singa itu sarang
lebah berisi air madu.
9Maka diambilnya dibibitnya lalu
berjalan sambil berjalan sambil
memakan dia maka sampailah ia kepada
ibu bapanya lalu diberikannya kepadanya
maka iapun makanlah tetapi tiada ia
memberitahu kepada keduanya akan hal
air madu itu telah diambilnya dari dalam
bangkai singa itu.
10Maka bapanyapun turunlah
mendapatkan perempuan itu dan
Simson membuat perjamuan di
sana karena demikianlah adat orang
muda-muda itu.
11Maka jadilah serta dilihatnya akan dia
maka dibawanya tiga puluh orang akan
kawan pengantin supaya menyertai dia.
12Maka kata Simson kepadanya:
"Biarlah aku keluarkan kepadamu
suatu teka teki jikalau kamu dapat
menyatakan dia kepadaku dalam tujuh
hari perjamuan ini dan tangkapkan
artinya niscaya aku beri kepadamu
kain tiga puluh helai dan tiga puluh
peranggun persalinan
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13 tetapi jikalau kamu tiada dapat
menyatakan kepadaku maka kamu akan
memberi kepadaku kain tiga puluh helai
dan tiga puluh peranggun persalinan."
Maka katanya kepadanya: "Keluarkanlah
teka-tekimu itu supaya kami dengar."
14Maka katanya kepadanya: "Dari pada
yang memakan keluar makanan dan dari
pada yang kuat keluar manisan." Maka
dalam tiga hari belum dapat orang-orang
itu menyatakan teka-teki itu.
15Maka jadilah pada hari yang
ketujuh kata orang-orang itu kepada
istri Simson: "Bujuklah kiranya akan
suamimu supaya dinyatakannya teka-
teki itu kepada kami supaya jangan
kami membakar engkau dan segala isi
rumah bapamu dengan api adalah kamu
menjemput kami ini hendak menjadikan
kami miskin bukankah demikian."
16Maka menangislah istrinya itu di
hadapan Simson serta berkata: "Bahwa
nyatalah engkau benci juga akan daku
bukannya engkau mengasihi akan daku
engkau telah mengeluarkan suatu
teka-teki kepada segala orang bangsaku
tiada juga engkau memberitahu aku."
Maka katanya kepada perempuan
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itu: "Bahwa tiada aku memberitahu
kepada ibu bapakupun masakan aku
memberitahu kepadamu."
17Maka menangislah ia di hadapannya
tujuh hari lamanya selama ada
perjamuan itu maka jadilah kepada
hari yang ketujuh dikatakannya juga
kepadanya sebab direngek-rengeknya
akan dia maka oleh perempuan itu
dikatakannyalah pula teka-teki itu
kepada segala orang bangsanya.
18Maka pada hari yang ketujuh sebelum
matahari masuk kata segala orang isi
negri itu kepadanya: "Apakah yang lebih
manis dari pada air madu dan apakah
yang lebih kuat dari pada singa?"
19Maka turunlah Ruh Allah ke atasnya
dengan sangat kuasanya lalu turunlah ia
ke Askelon dibunuhnya dari pada orang
itu tiga puluh orang lalu diambilnya
rampasannya diberikannya persalinan
kepada orang yang telah menyatakan
teka-teki itu. Maka marahnyapun
bernyala-nyala lalu naiklah ia ke rumah
bapanya.
20Tetapi istri Simson itu diberikan orang
kepada seorang kawan pengantin yang
telah dibuatnya seperti sejabatnya itu.
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15
1Maka jadilah antara berapa
lamanya yaitu pada musim

memotong gandum maka pergilah
Simson mengunjungi istrinya dengan
membawa seekor anak kambing maka
katanya: "Aku hendak masuk bilik
itu mendapatkan istriku." Tetapi bapa
perempuan itu tiada memberi ia masuk.
2Maka kata bapanya itu: "Pada
sangkaku engkau telah semata-mata
membenci akan dia sebab itu aku berikan
dia kepada kawanmu bukankah ada
adiknya lagi elok dari padanya ambillah
kiranya akan dia akan gantinya."
3Maka kata Simson kepadanya: "Sekali
ini kelak aku tiada bersalah akan hal
orang Filistin tetapi aku membuat
bencana akan dia."
4Maka pergilah Simson lalu menangkap
srigala tiga ratus ekor maka diambilnya
beberapa puntung api diikatnya ekor
kepada ekor dibubuhnya sepuntung api
antara tiap-tiap dua ekor itu.
5Setelah dipasangnya segala puntung
api itu lalu dilepaskannya srigala itu
masuk ladang gandum orang Filistin
dibakarnya segala gemalannya dan
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gandum yang belum dipotong dan segala
kebun pohon zaitunpun.
6Maka kata orang Filistin: "Siapakah
yang telah membuat demikian ini?" Maka
kata orang: "Yaitu Simson menantu
orang Timna itu sebab diambilnya bini
Simson diberikannya kepada kawannya."
Maka datanglah segala orang Filistin
lalu dibakarnya perempuan itu dan
bapanyapun dengan api.
7Maka kata Simson kepadanya: "Jikalau
demikian perbuatanmu tak dapat tiada
aku menuntut bela kepadamu barulah
aku berhenti."
8Maka diparangnya akan dia sampai
kepalanya dan pangkal pahanya terlalu
banyak yang dibunuhnya maka iapun
turunlah lalu duduk di celah batu yang di
Etam.
9Maka berangkatlah orang Filistin lalu
mendirikan kemahnya di tanah Yehuda
maka bertaburanlah ia di Lehi.
10Maka kata orang Yehuda itu:
"Mengapakah kamu mendatangi kami?"
Maka jawabnya: "Kami datang ini
hendak mengikut Simson supaya kami
melakukan dia seperti kami inipun telah
dilakukannya."



Hakim-hakim 15.11–14 87
11Maka turunlah tiga ribu orang dari
pada orang Yehuda ke celah batu yang
di Etam lalu berkata kepada Simson:
"Tiadakah engkau tahu akan hal orang
Filistin memerintahkan kita? Apakah
perkara ini yang telah engkau lakukan
akan kami?" Maka katanya kepadanya:
"Seperti yang dilakukannya akan daku
demikian juga aku telah melakukan akan
dia."
12Maka kata orang-orang itu
kepadanya: "Kami datang ini hendak
mengikut engkau supaya kami serahkan
engkau ke tangan orang Filistin." Maka
kata Simson kepadanya: "Hendaklah
kamu bersumpah kepadaku yaitu kamu
sendiri tiada akan menempuh aku."
13Maka kata orang-orang itu
kepadanya: "Bukan melainkan kami
hendak mengikut engkau teguh-teguh
lalu menyerahkan dikau ke tangan
orang-orang itu tetapi sekali-kali
tiada kami membunuh engkau." Maka
diikatnyalah akan dia dengan tali baru
dua helai lalu dibawanya naik dari batu
itu.
14Setelah sampai ke Lehi maka
bersoraklah orang Filistin tatkala
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bertemu dengan dia maka turunlah
Ruh Allah kepadanya dengan sangat
kuasanya sehingga tali pada lengannya
itu seperti rami yang terbakar dengan
api dan segala ikatnya itu gugurlah dari
pada tangannya.
15Maka didapatinya sebatang tulang
rahang keledai yang lagi basah
dihulurkannya tangannya lalu diambilnya
dan dibunuhnya seribu orang dengan
tulang itu.
16Maka kata Simson: "Dengan tulang
rahang keledai bertimbun-timbun
dengan tulang rahang keledai kubunuh
seribu orang."
17Maka jadilah setelah habis ia
berkata-kata maka dicampakkannya
tulang rahang itu dari pada tangannya
maka dinamai orang akan tempat itu
Ramat Lehi.
18Maka sangatlah ia dahaga lalu
berserulah ia kepada Allah sembahnya:
"Bahwa Engkau telah memberi selamat
yang besar ini oleh tangan hambamu
ini akan sekarang masakan aku mati
kedahagaan lalu jatuh ke tangan orang
yang tiada bersunat itu."
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19Tetapi dibelahkan Allah tempat lekuk
yang di Lehi itu lalu keluar air dari sana
setelah Simson itu minum maka pulihlah
semangatnya dan segeralah rasanya
sebab itu dinamai orang akan tempat itu
En Hakuri yaitu Lehi sampai kepada hari
ini.
20Maka Simson itu menjadi hakim
Israel pada zaman orang Filistin dua
puluh tahun lamanya.

16
1Maka pergilah Simson ke
Gaza dilihatnya di sana seorang

perempuan sundal lalu masuk
kepadanya.
2Maka kedengaranlah hal itu kepada
orang Gaza mengatakan: "Bahwa
Simson telah datang kemari." Maka
dikepungnya akan dia lalu menghadang
dia pada sepanjang malam di pintu negri
itu serta berdiam dirinya sepanjang
malam itu serta berkata: "Biarlah sampai
dinihari barulah kita membunuh dia."
3Maka Simson lagi berbaring sampai
tengah malam maka pada tengah malam
bangunlah ia lalu dicapainya kedua
daun pintu negri itu dengan kedua
buah jenangnya dibantunya dengan
kayu sehingga sekali dipukulnya lalu
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dibawanya ke kemuncak gunung yang
bertentangan dengan Hebron.
4Maka kemudian dari pada itu
dikasihinya seorang perempuan di
lembah Sorek yang bernama Delila.
5Maka datanglah segala penghulu
orang Filistin kepada perempuan itu serta
berkata kepadanya: "Hendaklah engkau
membujuk dia supaya engkau dapat
tahu dari mana datang kekuatannya
yang amat sangat itu dan bagaimana
dapat kami mengalahkan dia supaya
kami mengikat dia hendak merendahkan
dia maka masing-masing kami hendak
memberikan engkau seribu seratus
keping perak."
6Maka kata Delila kepada Simson:
"Hendaklah kiranya engkau memberi
aku tahu dari manakah kekuatanmu
yang amat sangat itu dan dengan apa
engkau dapat diikat supaya engkau
direndahkan."
7Maka kata Simson kepadanya: "Jikalau
kiranya orang mengikat aku dengan akar
basah tujuh helai yang belum kering
niscaya lemahlah aku kelak lalu menjadi
seperti segala orang lain."
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8Maka segala penghulu orang Filistin
itu membawalah kepadanya akar basah
tujuh helai yang belum kering maka
diikat akan dia oleh perempuan itu
dengan dia.
9Maka adalah kepadanya beberapa
orang yang duduk dalam bilik
menghadang dia. Maka kata perempuan
itu kepadanya: "Hai Simson, orang
Filistin hendak membunuh engkau."
Maka diputuskannya segala akar itu
supaya putus tali rami yang terkena api
maka dengan demikian kekuatannya
belum diketahui orang.
10Maka kata Delilah kepada Simson:
"Bahwa engkau telah permainkan
aku serta berkata bohong kepadaku
sekarang katakanlah kiranya kepadaku
dengan apa juga engkau dapat diikat."
11Maka katanya kepadanya: "Jikalau
kiranya aku diikatnya saja dengan tali
baru yang belum pernah dipegang pada
barang pekerjaan barulah aku lemah lalu
menjadi seperti segala orang lain."
12Maka diambil oleh Delila beberapa
tali yang baru diikatnya dengan dia lalu
berkata kepadanya: "Hai Simson, orang
Filistin hendak membunuh engkau."
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Adapun orang yang menghadang
itu duduklah di dalam bilik. Maka
diputuskannya tali itu dari pada
lengannya seperti benang.
13Maka kata Delilah kepada Simson:
"Sampai sekarang engkau permainkan
aku serta berkata bohong kepadaku
katakanlah kepadaku dengan apa
engkau dapat diikat." Maka katanya
kepadanya: "Jikalau kiranya ketujuh
jambul di kepalaku engkau tenun dengan
langsing.
14Maka oleh perempuan itu
dikatakannya pasak lalu katanya
kepadanya: "Hai Simson, orang Filistin
hendak membunuh engkau." Maka
jagalah ia dari tidurnya disentakannya
pasak sikat itu dengan tenunannya
sekali.
15Maka kata perempuan itu kepadanya:
"Bagaimana katamu: Aku kasih akan
dikau, sedang hatimu bukan sertaku
sudah tiga kali ini engkau permainkan
aku tiada juga engkau mengatakan
kepadaku dari mana datang kekuatanmu
yang amat sangat itu."
16Maka jadilah apabila direngek-
rengeknya sehari-hari dengan
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perkataannya serta dipujuknya akan
dia maka susahlah hatinya sampai
kemati-matian.
17Lalu dikatakannya kepadanya segala
yang ada di dalam hatinya serta berkata
kepadanya: "Bahwa belum pernah
kepalaku kena pisau pencukur karena
aku ini seorang nazar bagi Allah dari
pada masa aku diperanakkan oleh ibuku
jikalau kiranya dicukur kepalaku niscaya
hilanglah kekuatanku lalu aku menjadi
lemah seperti segala orang lain."
18Setelah sudah nyata kepada Delila
akan hal Simson sudah memberitahu
kepadanya segala yang ada di dalam
hatinya panggil segala penghulu orang
Filistin katanya: "Marilah kamu sekali
ini karena segala yang di dalam hatinya
telah diberinya tahu kepadaku." Maka
datanglah segala penghulu orang Filistin
kepadanya dibawanya uang itu dalam
tangannya.
19Maka oleh Delila diberinya Simson itu
tidur pada ribaannya maka dipanggilnya
seorang laki-laki disuruhnya cukur habis
ketujuh helai jambul yang dikepalanya
maka perempuan itupun mulailah
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merendahkan dia maka hilanglah
kekuatannya.
20Maka kata perempuan itu:
"Hai Simson, orang Filistin hendak
membunuh engkau." Maka jagalah ia
dari pada tidurnya serta berkata: "Aku
hendak keluar seperti dahulu mengirup
diriku." Tetapi tiada diketahuinya akan
hal Allah telah undur dari padanya.
21Maka ditangkap orang Filistin akan
dia dicungkilnya kedua biji matanya
lalu dibawanya turun ke Gaza diikatnya
dengan rantai tembaga adalah ia
mengisar di dalam penjara.
22Tetapi rambut dikepalanya mulai
bertumbuh pula kemudian dari pada ia
dicukur itu.
23Maka berhimpunlah segala penghulu
orang Filistin hendak mempersembahkan
suatu persembahan yang besar kepada
berhalanya, Dagon, dan hendak
bersuka-suka karena katanya: "Bahwa
berhala kita telah menyerahkan seteru
kita, Simson itu, ke tangan kita."
24Setelah dilihat akan dia oleh kaum
itu maka sekaliannyapun memujilah
berhalanya itu karena katanya: "Bahwa
berhala kita telah menyerahkan kepada
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tangan kita akan seteru kita yang telah
merusakkan negri kita serta membunuh
beberapa banyak orang kita.
25Maka jadilah sementara sekaliannya
bersuka hati itu maka katanya:
"Panggillah si Simson supaya ia bermain
di hadapan kita." Maka dipanggilnyalah
Simson itu dari dalam penjara lalu
ia bermain di hadapannya maka
didirikannya akan dia di antara tiang
rumah itu.
26Maka kata Simson kepada budak
yang mimpin tangannya: "Biarlah aku
meraba tiang-tiang yang menanggung
rumah ini supaya aku bersandar
kepadanya."
27Adapun rumah itu penuh dengan
orang laki-laki dan perempuan dan
segala penghulu orang Filistin ada hazar
maka ada pula di atas sotohnya kira-kira
tiga ribu orang laki-laki dan perempuan
yang menengok tatkala Simson bermain.
28Maka berserulah Simson kepada
Allah, sembahnya: "Ya Allah ya Tuhanku
ingatlah kiranya akan daku dan
kuatkanlah kiranya aku sekali ini juga
ya Allah supaya aku menuntut bela atas
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orang Filistin sekaligus sebab kedua biji
mataku."
29Maka Simsonpun berpaut kepada
tiang yang tengah-tengah yang
menanggung rumah itu maka
bersandarlah ia kepadanya sebatang
dengan tangan kanannya dan sebatang
dengan tangan kiri.
30Maka kata Simson: "Biarlah aku
mati bersama-sama dengan segala
orang Filistin." Maka iapun tunduklah
dengan sekuat kuasanya lalu rubuhlah
rumah itu menimpa segala penghulu
dan segala orang yang di dalamnya
adapun segala orang yang dibunuhnya
pada masa kematiannya itu terlebih
banyak dari pada segala orang yang
telah dibunuhnya pada masa hidupnya.
31Setelah itu maka datanglah
segala orang isi rumah bapanya
diambilnya mayatnya lalu dibawanya
naik dikuburkannya antara Zora dengan
Esytaol dalam pekuburan bapanya,
Manoah. Maka Simson itu telah menjadi
hakim Israel dua puluh tahun lamanya.

17
1Maka adalah seorang dari pada
tanah bukit Efraim yang bernama

Mikha.
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2Maka katanya kepada ibunya: "Akan
hal perak yang seribu seratus keping
yang telah dicuri dari pada ibu dan yang
telah ibu bersumpah dari halnya serta
menyampaikan kepada telingaku bahwa
perak itu ada kepadaku akulah yang
mengambil dia." Maka kata ibunya:
"Diberkati Allah kiranya akan anakku."
3Maka dikembalikannya perak yang
seribu seratus keping itu kepada
ibunya, maka kata ibunya: "Bahwa
sesungguhnya aku menguduskan perak
ini bagi Allah dari pada tanganku karena
anakku supaya diperbuat patung ukiran
dan patung tuangan akan sekarang aku
menyerahkan kepadamu."
4Setelah dikembalikannya uang itu
kepada ibunya maka oleh ibunya
diambilnya dua ratus keping perak
diberikannya kepada tukang perak maka
iapun membuat dari padanya suatu
patung ukiran dan suatu patung tuangan
maka adalah yaitu dalam rumah Mikha.
5Maka pada Mikha itu ada sebuah
rumah berhala dan diperbuatnya pula
suatu efod dan beberapa taraf dan
seorang anaknya pula dilantiknya
menjadi imam baginya.
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6Maka pada zaman itu orang Israel
tiada beraja masing-masingnya berbuat
barang yang disangkakannya benar.
7Maka adalah seorang muda dari
Betlehem-Yehuda dari antara kaum
Yehuda maka ialah orang Lewi maka
menumpanglah ia di sana.
8Maka keluarlah orang itu dari negri
itu yaitu dari Betlehem-Yehuda hendak
menumpang barang di manapun baik
maka pada perjalanan itu sampailah ke
tanah bukit Efraim ke rumah Mikha.
9Maka kata Mikha kepadanya: "Engkau
datang dari mana." Maka jawabnya: "Aku
ini orang Lewi dari Betlehem-Yehuda dan
aku hendak pergi menumpang barang di
manapun baik."
10Maka kata Mikha kepadanya:
"Baik engkau duduk dengan aku lalu
menjadi bagiku akan bapa dan imam
maka aku hendak memberi kepadamu
pada sebilang tahun sepuluh keping
perak dan selengkap pakaian dan
makananmu." Maka masuklah orang
Lewi itu kepadanya.
11Maka sukalah orang Lewi itu duduk
dengan orang itu adapun orang muda
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itu kepadanya seperti seorang anaknya
sendiri.
12Maka oleh Mikha dilantiknya orang
Lewi itu menjadi imamnya maka orang
muda itupun duduklah di rumah Mikha.
13Lalu kata Mikha: "Sekarang aku tahu
bahwa Allah akan berbuat kebajikan
kepadaku sedang ada padaku seorang
Lewi akan imam."

18
1Maka pada zaman itu orang
Israel tiada beraja dan pada

masa itu suku bani Dan mencarilah bagi
dirinya seorang pusaka akan tempat
kediamannya karena sampai kepada hari
ini belum juga diperolehnya pusaka di
antara segala suku bani Israel.
2Maka oleh bani Dan itu disuruhkannya
lima orang dari pada segenap
bilangannya yaitu orang Gad dari Zora
dan dari Esytaol supaya mengintai
tanah itu dan memeriksa dia, maka
katanya kepadanya: "Pergilah kamu
memeriksa tanah itu." Maka sampailah
ia ke tanah bukit Efraim ke rumah Mikha
lalu menumpang di sana.
3Maka tatkala orang-orang itu di rumah
Mikha dikenalnya akan suara orang Lewi
yang muda itu lalu menyimpang ke sana
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serta berkata kepadanya: "Siapakah
yang membawa engkau kemari dan
apakah pekerjaanmu di tempat ini dan
bagaimanakah halmu di sini."
4Maka jawabnya: "Begini-begini
dilakukan Mikha akan daku diupahnya
aku dan aku menjadi imam baginya."
5Maka kata orang-orang itu kepadanya:
"Hendaklah kiranya engkau bertanya
kepada Allah supaya kami tahu kalau
hasil perjalanan kita ini."
6Maka kata imam itu kepadanya:
"Pergilah kamu dengan sejahtera bahwa
perjalananmu itu di hadapan hadirat
Allah."
7Maka berjalanlah kelima orang itu
lalu sampai ke Lais dilihatnya bagian
segala orang isi negri itu duduk dengan
sejahteranya seperti hal orang Sidon
dengan aman dan sejahtera karena
di tanah itu seorangpun tiada yang
memegang kuasa yang boleh memberi
malu akan dia dalam sesuatu hal dan lagi
jauhlah kedudukkannya dari pada orang
Sidon dan tiada ia beramah-ramahan
dengan seorang jugapun.
8Maka kembalilah kelimanya itu
kepada segala saudaranya ke Zora dan
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Esytaol, lalu kata saudara-saudaranya
itu kepadanya: "Apa kabarmu?"
9Maka jawabnya: "Bangunlah kamu,
marilah kita pergi mendatangi dia
karena kami telah melihat tanah itu
bahwa terlalu baik adanya dan kamu
lagi berdiam dirimukah janganlah kamu
lengah pergi akan masuk mengambil
tanah itu.
10Apabila kamu pergi niscaya kamu
akan mendapat suatu kaum yang di
dalam aman dan tanah itu lapang
karena telah diserahkan Allah akan dia
ke tanganmu yaitu suatu tempat yang
tiada kurang apa-apa dari pada segala
sesuatu yang ada di atas bumi ini."
11Maka berjalanlah dari sana yaitu dari
Zora dan dari Esytaol enam ratus orang
dari pada kaum bani Dan yang lengkap
dengan segala alat perangnya.
12Maka naiklah ia lalu mendirikan
kemahnya di Kiryat-Yearim di tanah
Yehuda itulah sebabnya dinamai orang
akan tempat itu Mahane-Dan sampai
kepada hari ini adapun yaitu dibalik
Kiryat-Yearim itu.
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13Maka berjalanlah ia dari situ langsung
ke tanah bukit Efraim lalu sampai ke
rumah Mikha.
14Maka kata kelima orang telah pergi
mengintai tanah Lais itu kepada segala
saudaranya: "Tahukah kamu akan hal
di dalam rumah ini ada suatu efod
dan beberapa taraf dan suatu patung
ukiran dan suatu patung tuangan akan
sekarang hendaklah kamu hancurkan
apakah yang patut kamu perbuat."
15Maka sekaliannyapun
menyimpanglah ke sana lalu sampai ke
rumah orang Lewi yang muda itu yaitu
ke rumah Mikha lalu bertanyakan halnya.
16Maka keenam ratus orang dari pada
bani Dan yang lengkap dengan alat
perangnya itu berdirilah di muka pintu.
17Maka kelima orang yang telah pergi
mengintai tanah itu langsung masuk ke
dalam diambilnya patung ukiran dengan
efod dan taraf dan patung tuangan itu
adapun imam itu berdiri di muka pintu
serta dengan keenam ratus orang yang
lengkap dengan alat perangnya.
18Setelah sudah kelimanya itu masuk
ke rumah Mikha lalu mengambil patung
ukiran dan efod dan taraf dan patung
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tuangan itu maka kata imam itu
kepadanya: "Apa perbuatan kamu?"
19Maka katanya kepadanya:
"Hendaklah engkau berdiam dirimu
pekapkan mulutmu ikutlah kami lalu
menjadi bagi kami bapa dan imam
terlebih baikkah engkau menjadi imam
kepada isi rumah seorang juga atau
menjadi imam kepada suatu suku dan
suatu kaum antara orang Israel."
20Maka sukalah hati imam itu maka
diambilnya efod dan taraf dan patung
ukiran itu lalu berjalan di tengah-tengah
segala orang itu.
21Maka berpalinglah orang-orang itu
lalu pergi dan segala anak buahnya
dan segala binatang dan hartanya
ditempatkannya di hadapannya.
22Setelah sudah beberapa jauh dari
pada rumah Mikha maka berhimpunlah
segala orang yang duduk dalam rumah-
rumah yang hampir dengan rumah
Mikha lalu dikejarnya bani Dan itu.
23Maka berteriaklah ia kepada segala
bani Dan maka iapun memalingkan
mukanya serta berkata kepada Mikha:
"Apa kurang sehingga engkau datang
dengan perkumpulan yang demikian."
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24Maka katanya: "Kamu telah
mengambil segala berhala yang telah
kuperbuat dan imam itupun lalu pergi
dan apa ada lagi padaku bagaimana pula
kamu berkata kepadaku apa kurang."
25Maka kata bani Dan kepadanya:
"Janganlah suaramu kedengaran lagi
di antara kami supaya jangan engkau
ditempuh oleh beberapa orang yang
sakit hati sehingga engkaupun putus
nyawa dengan segala isi rumahmu."
26Maka segala bani Dan itu berjalanlah.
Setelah dilihat Mikha akan hal segala
orang itu terlebih kuat dari padanya lalu
baliklah ia pulang ke rumahnya.
27Maka sekaliannya mengambillah
barang yang diperbuat oleh Mikha dan
imam yang ada padanya lalu datang ke
Lais kepada suatu kaum yang duduk
dengan sentosa dan aman dibunuhnya
dengan mata pedang dan negrinya
dibakarnya dengan api.
28Maka seorangpun tiada akan
melepaskan dia karena jauhlah ia dari
Sidon dan tiada ia beramah-ramahan
dengan seorang jugapun adapun yaitu di
lembah yang hampir dengan Bet-Rehob.
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Maka dibangunkannyalah negri itu lalu
duduk dalamnya.
29Maka dinamainya akan negri itu
dan menurut nama bapanya dan yang
telah diperanakkan bagi Israel itu tetapi
dahulu nama negri itu Lais.
30Maka oleh bani Dan diberikannya
patung ukiran itu bagi dirinya dan
Yonatan bin Gersom bin Musa itu dan
segala anaknya itupun menjadi imam
bagi suku bani Dan sampai kepada hari
orang tanah itu menjadi tawanan.
31Maka patung ukiran yang telah
diperbuat oleh Mikha itu diberikannya
oleh orang-orang itu selama rumah Allah
ada di Silo.

19
1Maka adalah pada zaman itu
tatkala orang Israel tiada beraja

seorang Lewi menumpang dibalik tanah
bukit Efraim yang telah mengambil
bagi dirinya seorang gundik dari
Betlehem-Yehuda.
2Maka gundiknya itupun berbuat zinah
dan meninggalkan dia lalu pulang ke
rumah bapanya ke Betlehem-Yehuda
maka adalah ia di sana empat bulan
lamanya.
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3Maka bangunlah suaminya lalu
mengikut dia hendak membujuk dia
supaya dibawanya kembali maka ada
seorang hambanya sertanya dan keledai
dua ekor maka oleh perempuan itu
dibawanya akan dia masuk ke dalam
rumah bapanya demi dilihat bapa dayang
itu akan dia maka sukalah ia bertemu
dengan dia.
4Maka ditahankan akan dia oleh
menantunya yaitu bapa dayang itu lalu
tinggallah ia sertanya tiga hari lamanya
maka sekaliannya makan minumlah
serta menumpang di sana.
5Maka jadilah pada hari yang keempat
bangunlah sekaliannya pagi-pagi dan
orang itupun berbangkit hendak berjalan
maka kata bapa dayang itu kepada
menantunya: "Kuatkanlah dirimu dahulu
dengan makan roti secibis kemudian
barulah boleh kamu berjalan.
6Lalu duduklah keduanya makan
minum bersama-sama maka kata
bapa dayang itu kepada orang itu:
"Senangkanlah kiranya dirimu dan
bermalamlah di sini dan sukakan
hatimu."
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7Maka bangkitlah orang itu hendak
pergi tetapi dibujuk oleh menantunya
akan dia sehingga ia bermalam di sana
lagi sekali.
8Maka bangunlah ia pagi-pagi pada hari
yang kelima hendak pergi tetapi kata
bapa dayang itu: "Senangkanlah kiranya
dirimu nantilah sampai matahari turun."
Lalu makanlah keduanya.
9Maka apabila orang itu berbangkit
hendak pergi baik ia baik gundiknya
dan hambanya maka kata menantunya
kepadanya yaitu bapa dayang itu:
"Tengok sekarang hari sudah petang
hendaklah kiranya engkau bermalam
di sini tengok hari hampir malam
hendaklah engkau menumpang di sini
supaya engkau bersuka hati maka esok
hari bolehlah engkau berjalan pagi-pagi
supaya engkau pulang ke tempatmu."
10Tetapi tiada juga orang itu mau
bermalam di sana lagi melainkan
berbangkitlah ia lalu berjalan maka
sampailah ia bertentangan dengan Yebus
(yaitu Yerusalem) maka adalah sertanya
dua ekor keledai yang berpelana dan
gundiknyapun ada sertanya.
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11Setelah hampirlah ia ke Yebus maka
haripun malam maka kata hamba itu
kepada tuannya: "Marilah kiranya kita
menyimpang lalu masuk negri orang
Yebus ini serta bermalam di situ."
12Maka kata tuannya kepadanya:
"Janganlah kita menyimpang masuk
negri orang asing yang bukan dari pada
bani Israel melainkan kita berjalan
langsung ke Gibea."
13Maka katanya pula kepada
hambanya: "Marilah kita hampir kepada
salah satu dari pada kedua tempat ini
kita hendak bermalam di Gibea atau di
Rama."
14Maka sekaliannya langsung berjalan
maka mataharipun masuklah apabila
orang-orang itu telah hampir di Gibea
yaitu negri orang Benyamin.
15Maka menyimpanglah sekaliannya
ke sana hendak masuk menumpang
di Gibea maka masuklah ia lalu duduk
di lorong negri itu karena seorangpun
tiada menjemput dia ke rumahnya akan
menumpang.
16Maka adalah seorang tua pulang dari
pada pekerjaannya dari ladang pada
malam itu adapun orang itu dari pada
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tanah bukit Efraim yang menumpang di
Gibea tetapi orang isi negri itu semuanya
orang Benyamin.
17Maka iapun mengangkat matanya
lalu melihat di lorong negri itu ada orang
dalam perjalanan maka kata orang tua
itu: "Engkau hendak ke mana dan dari
mana engkau datang?"
18Maka jawabnya: "Kami berjalan
lalu dari Betlehem-Yehuda ke balik
tanah bukit Efraim maka itulah tempat
asalku dan dari sana aku telah pergi
ke Betlehem-Yehuda maka sekarang
aku hendak pergi ke rumah Allah dan
seorangpun tiada menjemput aku masuk
ke rumahnya.
19Tetapi ada padaku jerami dan
makanan keledai kami dan roti dan air
anggurpun ada akan daku dan akan
hambamu yang perempuan ini dan akan
orang muda yang beserta dengan hamba
ini satupun tiada kurang."
20Maka kata orang tua itu: "Sejahtera
padamu tetapi biarlah aku menanggung
segala kekuranganmu hanya janganlah
engkau bermalam di lorong ini."
21Lalu dibawanya masuk ke dalam
rumahnya diberinya makanan akan
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keledainya maka sekaliannyapun
membasuh kakinya lalu masuk makan
minum.
22Maka sementara ia menyukakan
hatinya ada beberapa orang negri itu
yang sangat jahat mengepung rumah itu
serta mengetuk pintunya maka katanya
kepada orang tua yang empunya rumah
itu: "Bawalah keluar orang laki-laki yang
telah masuk rumahmu itu supaya kami
mengenal akan dia."
23Maka keluarlah orang yang empunya
rumah itu lalu berkata kepadanya:
"Hai saudara-saudaraku janganlah
kiranya kamu berbuat begini jahat
janganlah kamu berbuat kebodohan ini
sedang orang itu telah masuk ke dalam
rumahku.
24Bahwa adalah di sini anakku sendiri
yang lagi dara dan gundik orang
itu ialah yang akan kubawa keluar
sekarang biarlah kamu merendahkan
dia dan buatlah barang kehendakmu
kepadanya tetapi kepada orang laki-laki
itu janganlah kamu membuat kebodohan
yang demikian."
25Tetapi segala orang itu tiada mau
mendengar akan katanya lalu diambilnya
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orang itu akan gundiknya dibawanya
keluar kepadanya maka sekaliannya
mengenal akan dia serta mencabuli dia
sepanjang malam sampai pagi hari dan
apabila terbit pajar dilepaskannya akan
dia.
26Maka pada waktu dinihari datanglah
perempuan itu lalu rubuh di muka pintu
rumah orang itu yaitu tempat tuannya
ada sampai siang hari.
27Maka bangunlah tuannya itu pagi-
pagi lalu membuka pintu rumah itu
maka keluarlah ia hendak berjalan
maka adalah perempuan yang menjadi
gundiknya itu telah rubuh di muka pintu
rumah itu dan kedua belah tangannya
pada bandul.
28Maka katanya kepada perempuan
itu: "Bangunlah engkau marilah
kita berjalan." Tetapi satupun tiada
dijawabnya setelah itu dinaikkannya ke
atas keledainya maka berjalanlah orang
itu lalu pergi ke tempatnya.
29Setelah sampai ke rumahnya sendiri
maka diambilnya pisau dipegangnya
mayat gundiknya itu dipenggalnya
tulang dari pada tulang menjadi dua
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belas bagian dikirimkannya pada seluruh
jajahan Israel.
30Adapun segala orang yang melihat
hal itu berkata: "Belum pernah orang
membuat atau melihat perbuatan yang
demikian dari pada masa bani Israel
telah keluar dari tanah Mesir sampai
kepada masa ini hendaklah kamu
timbang perkara itu serta berbicara dan
berkata-kata."

20
1Maka keluarlah segala bani
Israel dan segenap perhimpunan

itu berkumpullah seperti seorang juga
dari Dan hingga ke Bersyeba serta tanah
Gilead hendak menghadap Allah ke
Mizpa.
2Maka penghulu-penghulu segenap
kaum itu yaitu segala suku bani Israel
itupun hadirlah dalam perhimpunan
kaum Allah itu semuanya empat
puluh laksa orang berjalan kaki yang
menghunus pedang.
3 (Maka kedengaranlah kabar kepada
bani Benyamin mengatakan bani Israel
telah pergi ke Mizpa).
4Maka kata bani Israel itu: "Katakanlah
olehmu bagaimana kejahatan ini telah
jadi?" Maka jawab orang Lewi yaitu
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suami orang perempuan yang telah
dibunuh itu katanya: "Bahwa aku telah
datang dengan gundikku ke Gibea, negri
orang Benyamin, hendak menumpang di
sana.
5Maka berbangkitlah orang isi Gibea
melawan aku dikepungnya rumah itu
pada malam hari maka aku hendak
dibunuhnya tetapi digagahinya gundikku
maka iapun matilah.
6Maka kuambil mayat gundikku lalu
kupenggal dan kukirimkan pada seluruh
tanah pusaka Israel karena orang-orang
itu telah membuat percabulan dan
kebodohan dalam Israel.
7 Ingatlah oleh kamu sekalian, hai bani
Israel, dan berikanlah kiranya bicara dan
ikhtiar."
8Maka berbangkitlah segenap kaum
itu seperti seorang juga serta berkata:
"Seorangpun dari pada kami tiada akan
pulang ke kemahnya dan seorangpun
kamai tiada akan kembali ke rumahnya.
9Melainkan demikian inilah kelak
kami akan melakukan kepada Gibea
yaitu kami hendak menyerang akan dia
dengan membuang undi
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10dan kami hendak mengambil sepuluh
orang dalam tiap-tiap seratus orang
antara segala suku Israel dan seratus
orang dalam tiap-tiap seribu dan
seribu orang dalam tiap-tiap selaksa
hendak mencari bekal akan kaum
itu supaya setelah sampai ke Gibea,
negri Benyamin itu, maka dapatlah ia
membalas seperti segala kebodohan
yang telah dilakukannya dalam Israel."
11Maka demikianlah segala orang Israel
berhimpun akan menyerang negri itu
sekaliannya berhubung seperti seorang
juga adanya.
12Maka segala suku bani Israel itu
menyuruhkan beberapa orang di antara
segenap suku Benyamin mengatakan:
"Apakah kejahatan yang telah berlaku di
antaramu itu.
13Akan sekarang hendaklah kamu
menyuruhkan segala orang di Gibea yang
sangat jahat itu supaya kami membunuh
dia serta menolakan kejahatan dari
pada Israel." Tetapi bani Benyamin
itu tiada mau mendengar akan suara
saudara-saudaranya bani Israel itu.
14Maka berhimpunlah segala bani
Benyamin dari segala negri datang ke
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Gibea hendak keluar berperang dengan
bani Israel.
15Maka pada hari itu dihitung orang
akan bani Benyamin dari segala negrinya
yaitu dua laksa enam ribu orang yang
menghunus pedang lain dari pada segala
orang isi Gibea yaitu tujuh ratus orang
pilihan banyaknya.
16Maka di antara segala orang itu
ada tujuh ratus orang pilihan yang
tangan kidal masing-masingnya tahu
mengali-ngali batu sampai kena rambut
sehelai tiada bersalahan.
17Maka segala orang Israel lain dari
pada orang Benyamin jumlahnya empat
puluh laksa orang yang menghunus
pedang sekaliannya orang yang tahu
berperang.
18Maka berbangkitlah bani Israel
lalu pergi ke Betel bertanya kepada
Allah maka sembahnya: "Siapakah dari
pada kami yang akan berjalan dahulu
berperang dengan bani Benyamin?"
Maka firman Allah: "Yehuda terdahulu."
19Maka berbangkitlah bani Israel
pagi-pagi lalu mengepung negri Gibea.
20Maka keluarlah orang Israel
berperang dengan Benyamin dan orang
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Israel itu mengatur perang dengan dia di
Gibea.
21Maka keluarlah bani Benyamin dari
Gibea diratakannya dengan bumi dua
laksa dua ribu orang dari pada bani
Israel pada hari itu.
22Maka kaum bani Israel itu
memberanikan dirinya lalu mengatur
perang lagi sekali di tempat ia telah
mengatur pada mulanya.
23 (Maka pergilah bani Israel menangis
di hadapan hadirat Allah sampai
petang hari lalu bertanya kepada Allah
sembahnya: "Patutkah aku menghampir
hendak berperang dengan saudaraku
bani Benyamin itu?" Maka firman Allah:
"Pergilah engkau menyerang akan dia.").
24Maka segala bani Israel itu hampirlah
hendak mendatangi bani Benyamin pada
kedua kalinya.
25Maka orang Benyaminpun keluarlah
dari Gibea mendatangi dia pada kedua
kalinaya maka diratakannya pula dengan
bumi selaksa delapan ribu orang pula
dari pada bani Israel maka sekaliannya
itu orang yang menghunus pedang.
26Setelah itu maka pergilah segala bani
Israel dan segenap kaum itu lalu sampai
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ke Betel serta menangis lalu duduk di
sana di hadapan hadirat Allah serta
berpuasa pada hari itu sampai petang
maka dipersembahkannya beberapa
kurban bakaran dan kurban perdamaian
di hadapan hadirat Allah.
27Maka bani Israel itu bertanyalah
kepada Allah (karena tabut perjanjian
Allah ada di situ pada zaman itu
28dan Pinehas bin Eleazar bin Harun
berdirilah di hadapannya pada zaman itu)
maka sembah sekaliannya: "Patutkah
aku keluar lagi sekali hendak berperang
dengan saudaraku bani Benyamin atau
patutkah aku berhenti." Maka firman
Allah: "Hendaklah engkau pergi karena
esok hari kelak Aku akan menyerahkan
dia ke tanganmu."
29Maka oleh orang Israel
ditempatkannya beberapa orang
akan menghadang isi negri Gibea
berkeliling.
30Maka pergilah bani Israel mendatangi
bani Benyamin pada ketiga kalinya lalu
mengatur perangnya dengan Gibea
seperti dahulu itu juga.
31Maka keluarlah bani Benyamin
mendatangi orang itu lalu ia ditarik
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dari negri itu maka seperti dahulu juga
mulailah ia memarang dan membunuh
orang kaum itu kira-kira tiga puluh orang
Israel pada kedua jalan raya yang satu
pergi ke Betel dan yang lain ke Gibea
yang di padang.
32Maka kata bani Benyamin: "Bahwa
orang itu telah dikalahkan di hadapan
kita seperti dahulu juga." Tetapi kata
bani Israel: "Mari kita lari lalu tarik dia
dari negri itu ke jalan raya."
33Maka bangunlah segala orang Israel
dari pada tempatnya dan mengatur
perangnya di Baal-Tamar dan segala
orang Israel yang menghadang itupun
keluarlah dari pada tempatnya yaitu dari
Maarih Geba.
34Adalah selaksa orang pilihan dari
pada segala orang Israel menghampiri
negri Gibea maka ramailah peperangan
itu tetapi tiada diketahuinya ada celaka
menyentuh dia.
35Maka dipalu Allah akan Benyamin
di hadapan Israel maka bani Israel itu
membinasakan dari pada Benyamin dua
laksa lima ribu seratus orang pada hari
itu maka sekaliannya itu orang yang
menghunus pedang.
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36Maka nyatalah kepada bani Benyamin
akan hal dirinya telah kalah karena
orang Israel telah memberi tempat akan
orang Benyamin sebab percaya akan
segala orang menghadang yang telah
ditempatkannya akan menyerang Gibea.
37Maka segeralah segala orang yang
menghadang itu menempuh negri Gibea
maka berjalanlah segala orang yang
telah menghadang itu lalu membunuh
segala orang isi negri itu dengan mata
pedang.
38Adapun alamat yang telah ditentukan
antara orang Israel dengan orang yang
menghadang itu yaitu hendaklah ia
mengadakan suatu asap naik dari dalam
negri itu berkepul.
39Maka orang Israel telah berbalik
dalam peperangan itu dan orang
Benyamin telah mulai memarang dan
membunuh orang Israel ada kira-kira
tiga puluh orang karena katanya: "Tak
dapat tiada ia dikalahkan di hadapan
kita seperti dalam peperangan yang
mula-mula."
40Tetapi apabila asap mulai naik
berkepul-kepul dari dalam negri itu
maka menolehlah orang Benyamin maka
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adalah asap segenap negri itu naik ke
langit.
41Maka orang Israel berbaliklah dan
orang Benyamin itupun terperanjatlah
karena nyatalah kepadanya telah datang
suatu celaka ke atasnya.
42Sebab itu sekaliannya berbalik dari
hadapan orang Israel menuju jalan ke
tanah belantara tetapi dikejar orang
akan dia dalam peperangan itu dan
orang yang telah keluar dari segala
negri itu membinasakanlah akan dia di
tengah-tengahnya.
43Maka dikepungnya orang Benyamin
itu dikejarnya akan dia dan dipijakkannya
di tempat perhentiannya sampai dekat
Gibea arah ke matahari terbit.
44Maka dari pada orang Benyamin ada
selaksa delapan ribu orang yang rubuh
mati sekaliannya itu orang yang gagah.
45Maka berbaliklah orang-orang itu lalu
lari menuju tanah belantara sampai ke
batu gunung di Rimon maka pada jalan
raya itu dibunuhnya sisa-sisa orang itu
lima ribu orang banyaknya dikejarnya
sampai ke Gideom lalu dibunuhnya lagi
dua ribu orang.
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46Maka jumlah segala orang Benyamin
yang rubuh mati pada hari itu jadi dua
laksa lima ribu orang banyaknya yang
menghunus pedang maka sekaliannya
itu orang yang gagah.
47Tetapi berbaliklah enam ratus orang
lalu lari menuju tanah belantara sampai
ke gunung batu yang di Rimon maka
tinggallah ia di gunung batu yang di
Rimon itu empat bulan lamanya.
48Maka orang Israelpun berbaliklah pula
menempuh bani Benyamin dibunuhnya
dengan mata pedang yaitu segala orang
isi negri itu dan segala binatang dan
segala sesuatu yang didapatinya dan
lagi segala negri yang didapatinya itu
dibakar dengan api.

21
1Maka segala orang Israel telah
bersumpah di Mizpa mengatakan:

"Seorang jugapun dari pada kita tiada
akan memberikan anak perempuannya
kepada orang Benyamin akan istrinya."
2Maka datanglah kaum itu ke Betel lalu
duduk di sana di hadapan hadirat Alah
sampai petang maka dinyaringkannya
suaranya serta menangis terlalu sangat.
3Maka sembahnya: "Ya Allah ya
Tuhanku orang Israel, mengapakah telah
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terjadi demikian dalam Israel sehingga
pada hari ini kurang sesuku dalam
Israel."
4Maka pada esok hari bangunlah
kaum itu pagi-pagi lalu membangunkan
di sana suatu tempat kurban serta
dipersembahkannya beberapa kurban
bakaran dan kurban perdamaian.
5Maka kata bani Israel itu: "Siapakah
dari pada segala suku Israel yang
telah datang menghadap Allah dalam
perhimpunan ini?" Karena sekaliannya
telah bersumpah besar dari hal orang
yang tiada datang menghadap Allah ke
Mizpa katanya: "Tak dapat tiada orang
itu akan dibunuh hukumnya."
6Maka menyesallah bani Israel sebab
saudaranya Benyamin itu serta berkata:
"Pada hari ini telah hilang satu suku dari
pada Israel.
7Bagaimanakah kita akan mencari istri
bagi orang yang lagi tinggal sedang kita
telah bersumpah demi Allah bahwa tiada
mau kita memberikan anak perempuan
kita kepadanya akan istrinya."
8Maka katanya pula: "Siapakah dari
pada segala suku Israel yang tiada
datang menghadap Allah ke Mizpa?"
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Adapun dari pada Yabesy-Gilead
seorangpun tiada datang ke tempat
kemah kepada perempuan itu.
9Karena apabila kaum itu telah dihitung
maka seorangpun tiada dari pada segala
orang isi Yabesy-Gilead.
10Maka oleh perempuan itu
disuruhkannya ke sana selaksa
dua ribu orang yang gagah sekali serta
berpesan kepadanya demikian: "Pergilah
kamu membunuh segala orang isi
Yabesy-Gilead dengan mata pedang
serta dengan segala perempuan dan
anak buahnya.
11Maka demikian inilah yang hendak
kamu perbuat hendaklah kamu
binasakan habis sekali orang laki-laki
dan segala perempuan yang telah
bersetubuh dengan laki-laki."
12Maka di antara segala orang isi
Yabesy-Gilead itu didapatinya anak
dara empat ratus orang yang belum
tahu bersetubuh dengan laki-laki lalu
dibawanya akan dia ke tempat segala
kemah itu ke Silo yang di tanah Kanaan.
13Maka segenap perhimpunan itu
menyuruhkan orang berkata-kata
dengan segala orang bani Benyamin
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yang batu gunung di Rimon serta
memberi aman kepadanya.
14Maka pada masa itu orang Benyamin
itu kembalilah lalu diberikannya
kepadanya segala perempuan yang
telah dihidupinya dari pada segala orang
perempuan Yabesy-Gilead maka dalam
itupun belum cukup juga.
15Maka menyesallah kaum itu sebab
Benyamin karena Allah mendatangkan
pencarian antara segala suku Israel.
16Maka kata segala ketua-ketua
perhimpunan itu: "Bagaimanakah kita
akan mencari istri bagi orang yang lagi
tinggal sedang segala perempuan dari
pada bani Benyamin telah binasa."
17Maka katanya pula: "Tak dapat tiada
ada suatu pusaka akan segala orang
Benyamin yang telah terlepas supaya
jangan satu suku dari pada orang Israel
dihapuskan.
18Tetapi tiada boleh kita memberikan
dari pada segala anak perempuan
kita akan istrinya karena segala bani
Israel telah bersumpah mengatakan
terkutuklah orang yang mengatakan
orang yang memberikan seorang
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perempuan kepada Benyamin akan
istrinya."
19Maka katanya pula: "Bahwa pada
sebilang tahun ada suatu hari raya bagi
Allah di Silo yang di sebelah utara Betel
pada sebelah timur jalan besar yang naik
dari Betel ke Sikhem dan pada sebelah
selatan Lebona."
20Maka dipesaninya kepada bani
Benyamin itu katanya: "Pergilah kamu
menghadang dalam segala kebun anggur
itu.
21Dan perhatikanlah olehnmu maka
jikalau segala anak perempuan dari Silo
telah keluar hendak menari barulah
kamu keluar dari kebun anggur itu lalu
tangkap istri masing-masing dari pada
segala anak perempuan orang Silo itu
lalu pulang ke tanah Benyamin.
22Maka akan jadi kelak apabila segala
bapanya atau saudaranya datang hendak
mengadakan halnya kepada kami maka
kami hendak berkata kepadanya
kasihankanah kiranya orang itu karena
kami sebab dalam peperangan itu tiada
kami mengambil seorang istri bagi
masing-masing orang itu dan bukannya
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kamu memberikan dia kepadanya jikalau
demikian niscaya kamu bersalah."
23Maka oleh bani Benyamin
diperbuatnya demikian diambilnya
istrinya dari pada segala perempuan
yang menari itu yang dilarikannya
sekadar bilangannya maka berjalanlah
ia pulang ke pusakanya lalu
membangunkan beberapa negri
dan duduk di dalamnya.
24Maka pada masa itu pulanglah segala
bani Israel masing-masing kepada
sukunya dan kepada kaumnya dan
masing-masingnya pergi dari sana ke
pusakanya sendiri.
25Maka pada zaman itu orang
Israel tiada beraja masing-masing
orang berbuat barang apa yang
disangkakannya benar.



Rut

1
1Maka pada zaman segala hakim
memegang pemerintah ada suatu

bala kelaparan di tanah itu. Dan ada
seorang laki-laki dari Betlehem-Yehuda
yang pergi menumpang di negri Moab
baik ia baik istri dan kedua orang
anaknya laki-laki.
2Maka orang itu bernama Elimelekh dan
nama istrinya Naomi dan nama kedua
anaknya Mahlon dan Kilyon, semuanya
orang Efrata dari Betlehem-Yehuda.
Maka sampailah mereka ke tanah Moab
lalu tinggal di sana.
3Maka matilah Elimelekh, suami Naomi
itu, maka perempuan itu ketinggalan
dengan kedua anaknya laki-laki.
4Maka keduanya itu bersetubuh dari
pada perempuan orang Moab seorangnya
bernama Orpa dan seorangnya bernama
Rut; maka sekaliannya tinggal di sana
ada kira-kira sepuluh tahun lamanya.
5Maka Mahlon dan Kilyon itupun
matilah kedua-duanya maka perempuan
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itupun pupuslah kedua anaknya dan
suaminyapun.
6Maka berbangkitlah ia serta
dengan kedua menantunya hendak
kembali dari negri Moab karena di
negri Moab itu kedengaran kabar
kepadanya mengatakan Allah telah
mengunjungi kaum-Nya serta memberi
roti kepadanya.
7Maka keluarlah ia dari pada tempat
kedudukkannya dan kedua orang
menantunya itupun sertanya maka
berjalanlah ketiganya hendak kembali ke
tanah Yehuda.
8Maka kata Naomi kepada kedua
menantunya itu: "Pergilah kamu pulang
masing-masing ke rumah ibumu
dikasihani Allah kiranya akan kamu
seperti kamupun telah mengasihani
orang yang mati itu dan aku pun.
9Dan dikaruniakan Allah kiranya kamu
mendapat perhentian masing-masing
di dalam rumah suamimu." Maka
diciumnya akan keduanya lalu keduanya
itu menyaringkan suaranya serta
menangis.
10Maka kata keduanya kepadanya:
"Janganlah demikian melainkan kami
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hendak kembali sertamu kepada
kaummu."
11Maka kata Naomi: "Hendaklah kamu
pulang, hai anakku, mengapa kamu
hendak mengikut aku? Adakah lagi anak
laki-laki di dalam rumahku supaya ia
menjadi suamimu?
12Pulanglah kamu, hai anakku, lalu
berjalan karena aku terlalu tua akan
bersuami. Jikalau kiranya aku berkata
aku harap atau jikalau pada malam ini
juga aku bersuami sehingga aku beranak
pula
13masakan kamu boleh menanti
sehingga ia sudah besar masakan
kamu tinggal dengan tiada bersuami?
Janganlah demikian, hai anakku, karena
susahlah hatiku karena kami sebab
tangan Allah telah keluar menimpa aku."
14Maka keduanya itu menyaringkan
suaranya serta menangis pula maka
Orpapun mencium akan mertuanya
tetapi Rut lekat juga kepadanya.
15Maka kata Naomi: "Birasmu itu
telah pulang kepada kaum dan kepada
dewanya, hendaklah engkaupun kembali
mengikut birasmu itu."



Rut 1.16–19 4
16Maka jawab Rut: "Janganlah kiranya
engkau pinta aku meninggalkan dikau
atau kembali dari pada mengikut akan
dikau karena barang ke mana engkau
pergi akupun hendak pergi ke sana dan
barang di mana engkau menumpang
akupun hendak menumpang di sana
adapun kaummu itulah kaumku dan
Tuhanmu ialah Tuhanku
17barang di mana engkau mati akupun
hendak mati juga dan di sana pun
aku hendak dikuburkan demikianlah
dilakukan Allah kiranya akan daku dan
ditambahinya pula jikalau lain dari pada
kematian yang menceraikan engkau
dengan aku."
18Setelah sudah nyata kepada
Naomi akan hal perempuan itu tetap
hatinya hendak berjalan sertanya maka
berhentilah ia dari pada mengatakan hal
itu kepadanya.
19Maka berjalanlah keduanya hingga
sampailah ia ke Betlehem. Maka
jadilah setelah sampai keduanya itu ke
Betlehem maka gemparlah segenap
negri itu dari sebabnya maka kata segala
perempuan: "Yaitu Naomikah?"
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20Maka katanya kepadanya: "Janganlah
kamu sebutkan aku Naomi melainkan
sebutkan aku Mara, karena Yang
Mahakuasa telah melakukan aku dengan
terlalu pedih.
21Aku telah keluar dengan berani tetapi
aku dikembalikan Allah dengan hampaku
bagaimanakah kamu menyebutku aku
Naomi sedang Allah telah bersaksi
atasku dan Yang Maha Kuasa telah
menyusahi aku."
22Maka demikianlah perinya Naomi
itu kembali dan menantunya, Rut
perempuan Moab itupun, sertanya yang
telah kembali dari negri Moab. Maka
sampailah keduanya ke Betlehem pada
masa orang memotong seir.

2
1Maka pada Naomi ada seorang
saudara suaminya yaitu seorang

sangat kaya dari pada kaum keluarga
Elimelekh, namanya Boas.
2Maka kata Rut, perempuan Moab itu,
kepada Naomi: "Biarlah kiranya aku
pergi ke ladang mengutip tinggi-tinggi
seir dari belakang barang seorang yang
menaruh kasihan akan daku." Maka kata
Naomi: "Pergilah, hai anakku."
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3Maka berjalanlah ia lalu pergi
mengutip ladang dari belakang segala
orang yang menuai maka jadilah
perempuan itu telah sampai kepada
suatu bagian ladang yang dimiliki oleh
Boas yang dari pada kaum keluarga
Elimelekh itu.
4Maka tiba-tiba Boaspun datanglah dari
Betlehem serta berkata kepada orang
yang menuai itu: "Disertai Allah kiranya
akan kamu." Maka jawabnya kepadanya:
"Diberkati Allah kiranya akan tuanpun."
5Kemudian kata Boas kepada
hambanya yang mengepalakan orang
yang menuai itu: "Siapakah yang
empunya dayang itu?"
6Maka jawab hamba yang
mengepalakan orang yang menuai
itu katanya: "Yaini dayang orang Moab
yang telah kembali serta dengan Naomi
dari negri Moab
7maka kata dayang itu: Biarlah kiranya
aku mengutip serta mengumpul dari
belakang orang yang menuai itu di
antara segala gemalan. Lalu datanglah
ia dan tetaplah ia di sini dari pagi
sampai sekarang hanya sebentar ia telah
berhenti di rumah."
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8Maka kata Boas: "Adalah engkau
dengar, hai anakku, janganlah engkau
pergi mengutip ke ladang yang lain
dan jangan lalu dari sini melainkan
hendaklah engkau tetap di sini dekat
segala dayang-dayangku.
9Taruhlah matamu akan ladang tempat
orang menuai dan ikutlah akan dia
bukankah aku sudah berpesan kepada
segala orang muda-muda janganlah ia
menyentuh engkau dan apabila engkau
dahaga pergilah engkau ke buyung
meminum air yang telah dicidukkan oleh
orang muda-muda itu."
10Maka sujudlah perempuan itu
menundukkan dirinya dengan muka
ke tanah serta berkata kepadanya:
"Bagaimanakah saya telah beroleh
karunia dari pada tuan sehingga tuan
mengambil tahu akan saya padahal saya
seorang dagang."
11Maka jawab Boas serta berkata
kepadanya: "Sudah dinyatakan
kepadaku segala kelakuanmu kepada
mertuamu dari semenjak kematian
suamimu dan bagaimana engkau telah
meninggalkan ibu bapamu dan tanah
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airmu lalu datang kepada suatu kaum
yang belum engkau ketahui.
12Dibalaskan Allah kiranya
pekerjaanmu itu dan dikaruniakan
oleh Allah Tuhan bani Israel kepadamu
secukup pahalamu yang di bawah
sayap-Nya juga engkau telah datang
berlindung."
13Maka kata Rut: "Biarlah kiranya saya
beroleh karunia dari pada tuanku dari
sebab tuan telah menghiburkan hati
saya dan sebab tuan telah berkata-kata
dengan kemurahan kepada hamba tuan
sungguhpun saya ini bukannya sama
seperti salah seorang dari pada segala
hamba tuan itu."
14Maka pada ketika orang makan, kata
Boas kepadanya: "Marilah engkau makan
dari pada roti ini dan celupkan suapmu
dalam cuka ini." Maka iapun duduklah
pada sisi segala orang yang menuai
maka sekaliannya menyorongkan
yartih (emping) kepadanya maka iapun
makanlah sampai kenyang lagi tinggal
sisanya.
15Setelah sudah ia bangun hendak
mengutip maka berpesanlah Boas
kepada segala orang muda-muda,
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katanya: "Biarlah ia mengutip di antara
segala gemalan sekalipun jangan
dilarangkan akan dia.
16Dan cabutkan pula sedikit-sedikit dari
pada segala gemalan itu lalu tinggalkan
biar dikutipnya dan jangan ditegur akan
dia."
17Maka demikianlah dikutipnya
di ladang itu sampai petang maka
dibantingnya segala yang telah
dikutipnya itu ada kira-kira seefa seir
banyaknya.
18Maka diangkatnya lalu masuk ke
dalam negri maka dilihat oleh mertuanya
akan barang yang telah dikutipnya itu
maka dikeluarkannya sisa-sisa yang lagi
tinggal setelah sudah ia kenyang lalu
diberikannya kepadanya.
19Maka kata mertuanya kepadanya: "Di
manakah engkau telah mengutip pada
hari ini dan di manakah engkau telah
bekerja? Diberkati kiranya orang yang
telah mengambil tahu akan dikau itu."
Maka dinyatakannya kepada mertuanya
orang mana yang telah ia bekerja
kepadanya, maka katanya: "Adapun
nama orang yang telah aku bekerja
padanya pada hari ini yaitu Boas."
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20Maka kata Naomi kepada
menantunya: "Diberkati Allah kiranya
akan dia yang tiada berkeputusan
kemurahan-Nya kepada orang yang
hidup dan yang sudah mati." Dan lagi
kata Naomi kepadanya: "Bahwa orang
itu dari pada kaum keluarga kita seorang
dari pada daging darah kita."
21Maka kata Rut, perempuan Moab
itu: "Bahkan kata orang itu kepadaku:
Hendaklah engkau tetap di sini dekat
orang muda-mudaku sehingga sudah
dihabiskannya segenap penuaianku."
22Maka kata Naomi kepada
menantunya, Rut itu: "Baik juga
anakku keluar bersama-sama dengan
segala dayang-dayangnya itu dan jangan
orang bertemu dengan dikau dalam
ladang yang lain."
23Maka tetaplah ia di sana dekat
segala dayang-dayang Boas itu hendak
mengutip sampai habislah orang menuai
seir dan gandumpun maka iapun
tinggallah beserta dengan mertuanya.

3
1Maka kata mertuanya Rut itu
kepadanya: "Hai anakku masakan

aku tiada menjadi perhentian bagimu
supaya engkau selamat.
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2Akan sekarang bukankah Boas
itu saudara kita yang telah engkau
menyertai segala dayang-dayangnya.
Bahwa adalah ia menampi seir pada
malam ini di halaman irikan gandum.
3Sebab itu hendaklah engkau mandi
berlangir serta memakai lalu pergi ke
halaman itu tetapi janganlah engkau
menyatakan dirimu kepada orang itu
sehingga ia sudah habis makan minum.
4Maka akan jadi kelak apabila ia
berbaring hendaklah engkau perhatian
di mana tempat ia berbaring itu
kemudian hendaklah engkau masuk
menyingkapkan selimut dari pada
kakinya lalu berbaring maka iapun akan
memberitahu kepadamu barang yang
patut engkau perbuat."
5Maka kata Rut kepadanya: "Segala
pesananmu itu kelak aku akan perbuat."
6Maka turunlah ia ke halaman irikan
itu lalu berbuat seperti yang dipesan
kepadanya oleh mertuanya itu.
7Setelah sudah Boas makan minum
dan bersuka hatinya maka pergilah ia
berbaring pada ujung timbunan seir
itu maka perempuan itupun datanglah
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diam-diam disingkapkannya selimut dari
pada kaki orang itu lalu berbaring.
8Maka jadilah pada tengah malam
terkejutlah orang itu lalu membalikkan
dirinya maka adalah seorang perempuan
berbaring pada kakinya.
9Maka katanya: "Siapakah engkau?"
Lalu jawabnya: "Saya ini Rut yaitu
hamba tuan kembangkanlah kiranya
sayap tuan di atas hamba tuan karena
tuan juga seorang dari pada keluarga
saya."
10Maka katanya: "Diberkati Allah
kiranya akan dikau, hai anakku, maka
baik juga kebajikanmu yang kemudian
ini terlebih dari pada yang terdahulu
padahal tiada engkau mengikut orang
muda-muda baik kaya baik miskin.
11Akan sekarang jangan takut, hai
anakku, maka segala yang telah engkau
katakan itu kelak aku akan berbuat
karena segala isi negri dari pada
bangsaku maklumlah bahwa engkau
seorang perempuan yang benar.
12Akan sekarang sesungguhnya aku ini
seorang dari pada keluargamu tetapi ada
pula seorang dari pada keluarga yang
lebih dekat dari padaku.
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13Tinggallah engkau di sini pada
malam ini maka akan jadi kelak
pada esok hari jikalau kiranya ia hendak
membuat pekerjaan seorang keluargamu
baiklah biarlah ia membuat pekerjaan
keluargamu itu tetapi jikalau tiada
ia mau membuat pekerjaan seorang
keluargamu demi hayat Allah aku juga
hendak membuat pekerjaan seorang
keluargamu hendaklah engkau berbaring
sampai pagi hari."
14Maka berbaringlah perempuan itu
pada kakinya sampai pagi lalu bangunlah
ia sebelum dapat dikenal seorang akan
seorang. Karena kata Boas: "Jangan
diketahui orang akan hal perempuan itu
telah datang ke halaman irikan ini."
15Maka katanya pula: "Bawalah
selendang yang ada padamu tadahkanlah
dia." Maka ditadahkannya lalu
disukatkan Boas seir enam sukatan
ditanggungkannya ke atasnya lalu
berjalanlah ia masuk ke dalam negri.
16Setelah sampai perempuan
itu kepada mertuanya maka kata
mertuanya: "Siapakah engkau
hai anakku." Maka dikabarkannya
kepadanya segala kelakuan orang itu.
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17 "Seir yang enam sukatan ini
diberikannya kepadaku karena katanya:
Janganlah engkau pulang kepada
mertuamu dengan hampa tangan."
18Lalu kata mertuanya: "Duduklah
engkau, hai anakku, sehingga engkau
tahu bagaimana halnya karena orang itu
tiada akan berhenti sehingga pada hari
ini juga perkara itu diselesaikan."

4
1Maka Boaspun pergilah ke pintu
gerbang lalu duduk di sana maka

adalah orang keluarganya yang
disebutkan oleh Boas itu berjalan lalu
maka kata Boas kepadanya: "Hai anu
hendaklah engkau menyimpang duduk
di sini."
2Maka iapun menyimpanglah lalu
duduk. Maka diambilnya pula sepuluh
orang dari pada ketua-ketua negri itu
katanya: "Duduklah kamu di sini." Maka
sekaliannyapun duduklah.
3Maka katanya kepada seorang
keluarganya itu: "Bahwa oleh Naomi
yang telah pulang dari negri Moab
telah dijualkannya sekeping tanah yang
menjadi milik saudara kita, Elimelekh
itu,
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4maka pada sangkaku baik aku
menyatakan hal itu kepadamu serta
berkata: Hendaklah engkau membeli
dia di hadapan segala orang yang
duduk sini dan di hadapan segala
ketua-ketua kaumku. Jikalau engkau
hendak menebus tebuslah akan dia
tetapi jikalau engkau tiada mau menebus
katakanlah kepadaku supaya aku tahu
karena tiada orang yang dapat menebus
dia melainkan engkau dan akulah
yang kemudian dari padamu." Maka
jawabnya: "Aku hendak menebus dia."
5Maka kata Boas: "Pada hari engkau
membeli tanah itu dari pada tangan
Naomi, tak dapat tiada engkau akan
membeli dia pula dari pada Rut, orang
Moab, yaitu istri orang yang mati itu,
supaya engkau terbitkan nama orang
yang mati itu atas pusakanya."
6Maka kata orang keluarganya itu:
"Tiada boleh aku menebus dia bagi
diriku supaya jangan aku merusakkan
pusakaku sendiri baik engkau sendiri
mengambil hak tebusan itu karena aku
tiada boleh menebus dia."
7Adapun inilah adat dahulu kala di
antara orang Israel dari hal tebus
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menebus dan dari hal tukar menukar
akan menetapkan segala perkara itu
yaitu orang membuka kasutnya lalu
memberikan dia kepada kawannya maka
demikianlah kesaksian di antara orang
Israel.
8Maka kata orang keluarganya itu
kepada Boas: "Baik engkau beli dia bagi
dirimu." Lalu dibukakannya kasutnya.
9Maka kata Boas kepada ketua-ketua
dan kepada segala orang kaum itu:
"Kamu sekalian menjadi saksi pada hari
ini akan hal aku telah membeli segala
milik Elimelekh dan segala milik Kilyon
dan Mahlon itu dari pada tangan Naomi.
10Dan lagi Rut, orang Moab, yaitu
istri Mahlon telah aku beli akan istriku
hendak menerbitkan nama orang yang
mati itu atas pusakanya supaya nama
orang mati itu jangan dihapuskan dari
antara segala saudaranya dan dari pada
pintu negrinya bahwa kamulah menjadi
saksi pada hari ini."
11Maka kata segala orang kaum yang
di pintu gerbang dan segala ketua-ketua
itu: "Kami sekaliannya menjadi saksi.
Maka diberi Allah kiranya perempuan
yang masuk rumahmu itu menjadi
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seperti Rahel dan seperti Lea yang
keduanya itu telah membangunkan
rumah Israel dan biarlah kiranya engkau
beroleh kuasa di Efrata dan masyhurlah
namamu di Betlehem.
12Dan biarlah rumahmu menjadi seperti
rumah Peres yang diperanakkan oleh
Tamar bagi Yehuda yaitu dengan benih
yang akan dikaruniakan Allah kepadamu
dari pada perempuan muda ini."
13Maka oleh Boas diambilnya Rut itu
akan istrinya maka berdampinglah ia
dengan perempuan itu lalu dikaruniakan
Allah akan dia mengandung dan
diperanakkannya seorang anak laki-laki.
14Maka kata segala orang perempuan
kepada Naomi: "Segala puji bagi Allah
yang tiada meninggalkan engkau dengan
tiada keluarga dan barlah kiranya
masyhur namanya di antara orang
Israel.
15Maka iapun akan menjadi seorang
yang mengembalikan semangat dan
pembelamu pada masa tuamu karena
ia telah diperanakkan oleh menantumu
yang mengasihi akan dikau maka ialah
terlebih baik bagimu dari pada tujuh
orang anak laki-laki."
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16Maka oleh Naomi diambilnya kanak-
kanak itu diribanya maka iapun menjadi
pengasuhnya.
17Maka dinamai akan dia oleh segala
perempuan yang sekampungnya itu,
katanya: "Ada seorang anak laki-laki
telah diperanakkan oleh Naomi"; maka
dinamainya akan dia Obed yaitulah bapa
Isai, bapa Daud.
18Adapun inilah segala keturunan
Peres: Maka Peres beranakkanlah
Hezron,
19dan Hezron beranakkanlah Ram dan
Ram beranakkanlah Aminadab
20dan Aminadab beranakkanlah
Nahason dan Nahason beranakkanlah
Salmon
21dan Salmon beranakkanlah Boas dan
Boas beranakkanlah Obed
22dan Obed beranakkanlah Isai dan
Isai beranakkanlah Daud.



1 Samuel

1
1Adalah seorang laki-laki dari
Ramataim-Zofim yang di tanah

bukit Efraim yaitu bernama Elkana bin
Yerobeam bin Elihu bin Tohu bin Zuf,
orang Efraim.
2Maka iapun ada dua orang istrinya
seorang bernama Hana dan seorang
bernama Penina; maka Penina itu ada
beranak tetapi Hana tiada beranak.
3Maka pada sebilang tahun pergilah
orang itu dari negrinya hendak
sembahyang serta mempersembahkan
kurban di Silo kepada Allah Tuhan segala
tentara. Maka kedua anak Eli, Hofni dan
Pinehas yang menjadi imam bagi Allah
itupun ada di sana.
4Setelah sampailah hari Elkana
membuat kurban maka diberikannya
beberapa bagian kepada istrinya, Penina,
itu dan kepada segala anaknya laki-laki
dan perempuan.
5Tetapi kepada Hana diberikannya
bagian dua orang karena dikasihinya
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akan Hana tetapi telah dimandulkan
Allah rahimnya.
6Maka madunyapun mengusiklah akan
dia sangat-sangat hendak menyusahkan
hatinya sebab dimandulkan Allah
rahimnya.
7Maka oleh Elkana diperbuatnya
demikian pada tiap-tiap tahun dan
apabila perempuan itu naik ke rumah
Allah demikianlah diusik akan dia oleh
madunya sebab itu menangislah ia dan
tidak mau makan.
8Maka kata suaminya, Elkana, itu
kepadanya: "Hai Hana mengapakah
engkau menangis dan mengapa engkau
tidak mau makan dan mengapakah
susah hatimu bukankah aku ini terlebih
baik bagimu dari pada anak laki-laki
sepuluh orang."
9Setelah sudah orang-orang itu makan
minum di Silo itu maka berbangkitlah
Hanah. Adapun imam Eli itu ada duduk
pada kiri dekat jenang pintu ka'bah
Allah.
10Maka perempuan itupun pedih rasa
hatinya maka iapun berdoa kepada Allah
serta menangis amat sangat.
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11Maka berniatlah ia serta berkata: "Ya
Allah Tuhan segala tentara jikalau kiranya
Engkau hendak minilik akan kesusahan
hamba-Mu ini serta mengenal akan
hamba dan tidak melupakan hambamu
melainkan engkau mengaruniakan
kepada hamba-Mu seorang anak laki-laki
niscaya hamba persembahkan dia
kepada Allah seumur hidupnya dan
kepalanya tiada akan terkena pisau
cukur."
12Maka jadilah sementara perempuan
itu berdoa di hadapan Allah maka
diperhatikan Eli akan mulutnya.
13Adapun Hana itu berkata-kata
dalam hatinya hanya bibirnya saja yang
bergerak tetapi tiada didengarnya bunyi
suaranya sebab itu pada sangka Eli
perempuan itu mabuk.
14Maka kata Eli kepadanya: "Berapa
lama engkau hendak mabuk
buangkanlah air anggur itu dari
padamu."
15Maka jawab Hana serta berkata:
"Tidak tuan, saya ini seorang perempuan
yang bersusah hati dan tiada juga saya
meminum air anggur atau meminum
minuman keras melainkan saya telah
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mencurahkan segala pikiran hati saya di
hadapan hadirat Allah.
16 Janganlah kiranya tuan sangkakan
hamba tuan ini seorang perempuan jahat
karena sampai sekarang saya sudah
berkata-kata dari pada kelimpahan
sungut-sungutan dan kesusahan saya."
17Maka jawab Eli serta berkata:
"Pulanglah engkau dengan sejahtera
dan dikaruniakan oleh Tuhan bani Israel
kiranya seperti permintaanmu yang telah
engkau pinta kepada-Nya itu."
18Maka kata Hana: "Biarlah kiranya
hambamu beroleh karunia pada
pemandangan tuan." Maka pulanglah
perempuan itu lalu makan dan rupa
mukanya tiada susah lagi.
19Maka bangunlah sekaliannya
pagi-pagi hari lalu sembahyang di
hadapan hadirat Allah maka pulanglah
sekaliannya lalu sampai ke rumahnya di
negri Rama maka Elkanapun mengenal
akan istrinya, Hana, itu dan dikenangkan
Allah akan dia.
20Maka jadilah pada peredaran harinya
maka mengandunglah Hana lalu beranak
seorang laki-laki maka dinamai akan
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dia Samuel, katanya: "Karena aku telah
memohonkan dia kepada Allah."
21Maka naiklah orang itu yaitu Elkana
dengan segala isi rumahnya hendak
mempersembahkan kepada Allah kurban
tahun dan segala niatnya.
22Tetapi Hana tidak pergi karena
katanya kepada suaminya: "Setelah
sudah anak itu cerai susu barulah
aku hendak membawa dia supaya ia
menghadap hadirat Allah lalu tinggal
tetap di sana."
23Maka kata suaminya, Elkana, itu
kepadanya: "Buatlah sekehendak hatimu
tinggal juga di sini sehingga anak itu
diceraikan susu; hanya, diteguhkan
Allah firman-Nya itu." Lalu tinggallah
perempuan itu menyusui anaknya itu
sehingga ia diceraikan susu.
24Setelah sudah ia diceraikan susu
maka perempuan itupun membawa ia
bersama-sama serta dengan lembu tiga
ekor dan tepung seefah dan air anggur
sekiryat dihantarkannya ke rumah Allah
yang di Silo maka budak itupun lagi
muda.
25Maka disembelihnya lembu itu dan
budak itupun dibawanya menghadap Eli.
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26Maka kata perempuan itu: "Ya tuan,
demi nyawa tuan saya inilah perempuan
yang telah berdiri di sini dekat tuan serta
meminta doa kepada Allah itu.
27Budak inilah yang telah saya
pohonkan lalu dikaruniakan Allah seperti
permintaan yang telah saya pinta
kepada-Nya.
28Sebab itu sayapun telah menyerahkan
dia kepada Allah seumur hidupnya juga
ia terserah kepada Allah." Maka budak
itupun menyembahlah kepada Allah di
sana.

2
1Maka Hanapun berdoalah serta
berkata: "Bahwa sukalah hatiku

akan Allah dan tandukkupun ditinggikan
oleh Allah maka mulutku diluaskan atas
segala seteruku karena aku gemar akan
selamat-Mu.
2Maka tiada yang kudus seperti Allah
karena tiada yang lain melainkan Engkau
dan tiada sesuatu batu seperti Tuhan
kita.
3 Jangan kamu berkata-kata lagi begitu
sombong sekali jangan keluar congkak
dari pada mulutmu karena Allah itu
ialah Tuhan yang amat mengetahui dan
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Ialah yang menimbang segala perbuatan
orang.
4Maka segala panah orang gagah-
gagah itu dipanahkanlah dan orang yang
terantuk kakinya telah berikat dengan
kekuatan.
5Maka orang-orang kenyang telah
mencari upahan supaya beroleh roti dan
orang yang lapar telah berhenti bahkan
perempuan mandul telah beranak tujuh
orang dan yang beranak banyak itu telah
menjadi letih.
6Bahwa Allah juga yang mematikan dan
menghidupkan Ialah yang menurunkan
ke alam maut lalu membangkitkan.
7Maka Allah juga yang memapakan
dan yang mengayakan Ialah yang
merendahkan dan Iapun yang
meninggikan.
8Maka orang miskin telah
diangkatkannya dari dalam debu
dan orang yang berkekurangan
dibangkitkannya dari pada tempat
membuang sampah supaya
didudukkannya beserta dengan
raja-raja akan mempusakai tahta
kemuliaan karena Allah yang empunya



1 Samuel 2.9–14 8

segala alas bumi dan Ialah yang telah
mendudukkan bumi itu di atasnya.
9Maka Ialah akan memeliharakan kaki
orang saleh-Nya tetapi segala orang
jahat akan didiamkan dalam kegelapan
karena seorangpun tiada akan dapat
menang oleh kekuatannya.
10Maka segala orang yang melawan
Allah akan dihancurkan dan ia akan
bersuara guruh dari langit atasnya maka
Allah juga akan memutuskan hukum
pada segala ujung bumi dan Ia akan
mengaruniakan kuasa kepada raja-Nya
serta meninggikan tanduk orang yang
telah diminyaki-Nya."
11Maka pulanglah Elkana ke Rama ke
rumahnya sendiri dan budak itupun
melayani Allah di hadapan imam Eli itu.
12Adapun kedua anak Eli itu orang
jahat tiada ia mengetahui akan Allah.
13Maka adalah adat segala imam
dengan kaum itu yaitu apabila barang
seorang mempersembahkan kurban
lalu datanglah hamba imam itu dengan
serampang pada tangannya sementara
daging itu lagi direbus
14dicucukkannya ke dalam pasu
atau periuk atau kuali atau belanga
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dan barang apa yang melekat pada
serampang itu diambilah oleh imam
dengan dia. Maka demikianlah
perbuatannya di Silo akan segala orang
Israel yang datang ke sana.
15Bahkan sebelum dibakar lemak itu
datanglah hamba imam itu serta berkata
kepada orang yang mempersembahkan
kurban: "Berikanlah daging akan
dipanggang bagi imam karena tiada ia
mau menerima dari padamu daging yang
direbus melainkan yang mentah."
16Maka jikalau kata orang itu
kepadannya: "Tak dapat tidak orang
membakar lemak itu dahulu kemudian
ambillah sekehendak hatimu." Lalu
jawab hamba imam itu: "Bukan
melainkan sekarang juga hendak engkau
beri jikalau tidak niscaya kuambil dengan
kerasnya."
17Maka dosa kedua orang muda itu
terlalu besar di hadapan hadirat Allah
karena dibenci orang akan persembahan
kepada Allah itu.
18Tetapi Samuel melayanlah di hadapan
hadirat Allah tatkala ia lagi kecil
dibarutkan dengan sehelai efod dari
pada kain katan.
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19Dan lagi diperbuatkan oleh ibunya
akan dia sehelai jubah yang kecil
dibawanya kepadanya pada tiap-tiap
tahun tatkala ia datang serta dengan
suaminya hendak mempersembahkan
kurban Tuhan.
20Maka oleh Eli diberkatinya
Elkana, suami istri itu serta berkata:
"Dikaruniakan Allah kiranya kepadamu
benih dari pada perempuan ini sebab
permintaan yang telah dipintanya
kepada Allah." Maka pulanglah keduanya
ke tempatnya sendiri.
21Maka Allahpun mengunjungi Hana
maka mengandunglah ia lalu beranak
tiga orang laki-laki dan dua orang
perempuan maka budak itu yaitu Samuel
makin besar di hadapan hadirat Allah.
22Adapun Eli itu sangatlah tua maka
kedengaranlah kabar kepadanya akan
segala perbuatan kedua anaknya
itu kepada segala orang Israel dan
bagaimana keduanya itu bersetubuh
dengan segala perempuan yang melayan
di muka pintu kemah perhimpunan.
23Maka katanya kepada keduanya:
"Mengapakah kamu membuat perkara
yang demikian karena aku dengar kabar
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dari pada segenap kaum ini dari hal
kelakuanmu yang jahat.
24 Jangan demikian hai anakku karena
yang aku dengar ini bukannya kabar
yang baik kamu menyebabkan kaum
Allah itu berdosa.
25Maka jikalau orang berdosa kepada
orang lain Allah juga menjadi hakimnya
tetapi jikalau orang berdosa kepada Allah
siapa gerangan yang dapat mendoakan
dia." Tetapi tidak juga didengarnya akan
suara bapanya karena Allah hendak
membunuh keduanya.
26Maka budak itu yaitu Samuel makin
besarlah dan beroleh karunia dari pada
Allah dan dari pada manusiapun.
27Maka datanglah seorang hamba
Allah mendapatkan Eli serta berkata
kepadanya: "Demikianlah firman Allah:
Sungguhlah Aku telah menyatakan
diri-Ku kepada isi rumah bapamu tatkala
orang-orang itu lagi di Mesir menjadi
hamba kepada isi rumah Firaun.
28Dan sungguh Aku telah memilih
dia dari pada segala suku Israel akan
menjadi imam bagi-Ku supaya ia naik
ke tempat kurban-Ku dan membakar
setanggi dan memakai efod di hadapan
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hadirat-Ku dan sungguhkah Aku telah
mengaruniakan kepada segala orang isi
rumah bapamu itu segala persembahan
bani Israel yang dinyalakan itu.
29Mengapakah kamu terajangkan
kurban-Ku dan persembahan yang telah
Kupesani dalam tempat kedudukkan-
Ku dan kedua anakmu itu engkau
permuliakan lebih dari pada Aku
sehingga kamu menjadikan dirimu
gemuk dengan segala yang terutama
dari pada persembahan kaum-Ku Israel
itu.
30Sebab itu firman Allah Tuhan bani
Israel: Bahwa sesungguhnya Aku telah
befirman bahwa orang isi rumahmu
dan isi rumah bapamu akan berjalan
di hadapan hadirat-Ku sampai selama-
lamanya tetapi sekarang firman Allah
jauhlah yang demikian itu dari pada-Ku
karena orang yang memuliakan Aku
kelak Akupun memuliakan dia dan orang
yang tidak mengindahkan Aku ialah akan
dipandang mudah.
31 Ingatlah olehmu bahwa harinya akan
datang kelak apabila Aku mengeratkan
tanganmu dan tangan segala isi rumah
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bapamu sehingga tidak akan ada
seorang tua dalam rumahmu.
32Maka engkaupun akan melihat
kesusahan tempat kediaman-Ku dalam
hal segala kekayaan yang dikaruniakan
Allah kepada Israel dan tidak akan ada
seorang tua dalam rumahmu sampai
selama-lamanya.
33Dan barangsiapa dari padamu yang
tiada Kuhilangkan dari pada tempat
kurban-Ku ialah akan membinasakan
matamu dan menyusahkan matamu dan
segala keturunan isi rumahmu akan mati
kelak apabila ia telah sampai umur balig.
34Maka inilah akan menjadi tandanya
padamu yang akan datang ke atas kedua
anakmu yaitu atas Hofni dan Pinehas
bahwa keduanya akan mati pada sehari
juga.
35Maka Aku akan menerbitkan bagi
diri-Ku seorang imam yang kepercayaan
yang akan membuat segala kehendak
hati-Ku dan segala ingatan-Ku maka Aku
akan membangunkan baginya sesuatu
rumah yang tetap dan ia akan berjalan
di hadapan orang-Ku yang diminyakki itu
senantiasa.
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36Maka akan jadi kelak barangsiapa
yang tertinggal dari pada isi rumahmu
itu akan datang menundukkan dirinya
kepadanya meminta sekeping perak dan
sebiji roti serta berkata: Berilah kiranya
aku masuk salah satu dari pada jawatan
imam supaya dapat aku makan sekeping
roti."

3
1Maka budak itu yaitu Samuel ada
melayan akan Allah di hadapan Eli.

Maka pada zaman itu mahallah firman
Allah tiadalah sesuatu penglihatan yang
nyata.
2Maka jadilah pada masa itu sementara
Eli lagi berbaring pada tempatnya
(adapun matanya sudah mulai menjadi
kabur sehingga tiada ia melihat).
3Maka pelita Allah belum padam lagi
dan Samuelpun telah berbaring hendak
tidur yaitu dalam ka'bah Allah di tempat
tabut Allah pun ada.
4Maka dipanggil Allah akan Samuel lalu
jawabnya: "Saya."
5Maka berlarilah ia kepada Eli serta
berkata: "Inilah saya karena tuan telah
memanggil." Maka jawabnya: "Tidak Aku
panggil, pergi baring pula." Lalu pergilah
ia berbaring.
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6Maka dipanggil Allah lagi sekali: "Hai
Samuel." Maka bangunlah Samuel lalu
pergi kepada Eli serta berkata: "Inilah
saya karena tuan telah memanggil."
Maka jawabnya: "Tidak aku panggil hai
anakku pergi baring pula."
7Adapun Samuel itu belum lagi
mengenal akan Allah dan firman Allah
belum lagi dinyatakan kepadanya.
8Maka dipanggil Alah akan Samuel
pula pada ketiga kalinya. Maka
bangunlah ia lalu pergi kepada Eli serta
berkata: "Inilah saya karena tuan telah
memanggil." Maka nyatalah kepada Eli
bahwa Allah juga telah memanggil budak
itu.
9Sebab itu kata Eli kepada Samuel:
"Pergilah engkau berbaring dan akan
jadi kelak jikalau dipanggilnya akan
dikau hendaklah engkau berkata: Ya
Allah hendaklah Engkau befirman karena
hambamu ini mendengar juga." Lalu
pergilah Samuel berbaring pula pada
tempatnya.
10Maka datanglah Allah lalu berdiri
serta memanggil seperti dahulu juga:
"Hai Samuel! Samuel!" Lalu jawab
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Samuel: "Hendaklah Tuhan befirman
karena hambamu ini mendengar juga."
11Maka firman Allah kepada Samuel:
"Maka Aku akan mengadakan suatu
perkara di antara orang Israel
sehingga berdesing kedua belah telinga
barangsiapa yang mendengar-Nya.
12Maka pada hari ini juga Aku akan
mendatangkan atas Eli segala sesuatu
yang telah Aku befirman dari hal isi
rumahnya dari permulaan sampai
kepada kesudahan.
13Karena Aku telah memberitahu
kepadanya, bahwa Aku akan
menghukumkan orang isi rumahnya
sampai selama-lamanya yaitu sebab
kejahatan yang telah diketahuinya
karena kedua anaknya telah
mendatangkan kutuk atas dirinya
tidak juga ditahankannya akan dia.
14Maka sebab itu Aku telah bersumpah
kepada orang isi rumah Eli bahwa
kejahatan orang isi rumah Eli itu
tidak akan dihapuskan dengan kurban
atau dengan persembahan sampai
selama-lamanya."
15Maka Samuel berbaring juga sampai
pagi hari lalu dibukakannya pintu
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rumah Allah itu. Maka takutlah Samuel
memberitahu penglihatan itu kepada Eli.
16Maka dipanggil Eli akan Samuel
katanya: "Hai anakku Samuel." Maka
jawabnya: "Saya."
17Maka kata Eli: "Apakah yang telah
Tuhan befirman kepadamu? Janganlah
kiranya engkau lindungkan dari padaku
demikianlah dibalaskan Allah akan dikau
dan ditambahnya lagi jikalau engkau
melindungkan dari padaku barang
sesuatu dari pada segala firman-Nya
kepadamu itu."
18Maka sekaliannya itu diberitahu
Samuel kepadanya satupun tiada
dilindungkannya dari padanya. Maka
kata Eli: "Bahwa Ialah Allah biarlah
diperbuat-Nya barang yang baik pada
pemandangan-Nya."
19Maka Samuel itu makin besarlah dan
Allahpun ada menyertai dia dan dari
pada segala firman-Nya satupun tiada
digugurkannya ke bumi.
20Maka diketahuilah oleh segala orang
Israel dari Dan sampai ke Bersyeba
akan hal Samuel sudah ditetapkan akan
menjadi nabi Allah.
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21Maka Allahpun kelihatan pula di Silo
karena Allah menyatakan dirinya kepada
Samuel di Silo dengan firman Allah.

4
1Maka perkataan Samuel itu
disampaikanlah kepada segala orang

Israel.
2Maka keluarlah orang Israel hendak
berperang dengan orang Filistin
lalu mendirikan kemahnya dekat
Eben-Haezer dan orang Filistin itupun
mendirikan kemahnya dekat Afek.
Maka orang Filistin itu mengikat perang
hendak mendatangi orang Israel setelah
bertemu kedua pihaknya maka kalahlah
orang Israel di hadapan orang Filistin
maka dibunuhnya dari pada tentara yang
di Midian itu empat ribu orang.
3Maka apabila kaum itu telah sampai
ke tempat kemahnya maka kata segala
ketua bani Israel: "Mengapakah pada
hari ini kita dikalahkan Allah di hadapan
orang Filistin. Marilah kita mengambil
tabut perjanjian Allah dari Silo supaya
yaitu datang di antara kita serta
menyelamatkan kita dari pada tangan
musuh kita."
4Maka oleh kaum itu disuruhkannya
orang ke Silo dibawanya dari sana tabut
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perjanjian Allah Tuhan segala tentara
yang duduk di antara kedua kerub
maka kedua anak Eli yaitu Hofni dan
Pinehas itupun ada bersama-sama tabut
perjanjian Allah.
5Setelah sampailah tabut perjanjian
Alah itu ke tempat kemah maka
bersoraklah segala orang Israel dengan
sorak yang besar sehingga bumipun
gempalah.
6Maka kedengaran bunyi sorak itu
kepada orang Filistin maka katanya:
"Apa artinya bunyi sorak yang besar ini
di tempat kemah orang Ibrani." Maka
diketahuinya akan hal tabut Allah itu
telah datang ke tempat kemah itu.
7Maka takutlah segala orang Filistin
karena katanya: "Bahwa Allah telah
datang ke dalam tempat kemah itu."
Maka katanya pula: "Susahlah bagi kita
karena dahulu belum pernah jadi yang
demikian.
8Susahlah bagi kita siapakah gerangan
yang dapat melepaskan kita dari pada
tangan segala dewa-dewa yang berkuasa
ini. Inilah dewa-dewa yang telah memalu
orang Mesir dengan berbagai-bagai bala
di tanah belantara.
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9Hai orang Filistin hendaklah kamu
menjadi gagah serta melakukan dirimu
seperti orang laki-laki supaya jangan
kamu menjadi hamba kepada orang
Ibrani seperti iapun telah menjadi
hamba kepada kita hendaklah kamu
melakukan dirimu seperti orang laki-laki
serta berperang."
10Maka berperanglah orang Filistin
itu dan orang Israelpun kalahlah dan
larilah masing-masing ke kemahnya
maka terlalu banyak orang yang dibunuh
karena dari pada orang Israel tiga laksa
rakyatnya yang rubuh mati.
11Maka tabut Allahpun diambilnya dan
Hofni dan Pinehas kedua anak Eli itupun
dibunuhnya.
12Maka adalah seorang Benyamin
yang lari dari pada tentara itu lalu
datang ke Silo pada hari itu juga dengan
pakaiannya terkoyak dan debu pada
kepalanya.
13Serta sampai orang itu adalah Eli itu
duduk pada kursinya di tepi jalan serta
menunggu karena hatinya berdiri sebab
tabut Allah itu. Setelah sampailah orang
itu ke negri serta memberitahu hal itu
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maka menerawanglah segala orang isi
negri itu.
14Maka terdengarlah bunyi orang itu
kepada Eli lalu katanya: "Apa artinya
bunyi gaduh itu?" Maka segeralah orang
itu datang memberitahu kepada Eli.
15Adapun umur Eli itu sembilan puluh
delapan tahun dan matanya telah kabur
sehingga tiada boleh melihat lagi.
16Maka kata orang itu kepada Eli: "Saya
ini yang telah datang dari pada tentara
itu maka pada hari ini juga saya telah
lari dari pada tentara itu." Maka kata Eli:
"Bagaimanakah halnya, hai anakku?"
17Maka jawab orang yang membawa
kabar itu katanya: "Orang Israel telah
lari dari hadapan orang Filistin dan
terlalu banyak orang yang terbunuh dari
pada kaum itu dan kedua anak tuan,
Hofni dan Pinehaspun sudah mati dan
tabut Allahpun telah diambilnya."
18Maka jadilah apabila disebutkannya
tabut Allah itu maka rubuhlah Eli dari
atas kursinya terlentang dekat pintu itu
maka patahlah batang lehernya lalu mati
karena ia orang tua lagi berat tubuhnya.
Maka iapun telah menjadi hakim orang
Israel empat puluh tahun lamanya.
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19Maka menantunya yaitu istri Pinehas
tengah mengandung sarat setelah
kedengaranlah kabar kepadanya
mengatakan tabut Allah telah diambil
orang dan menantunya dan suaminya
itupun telah mati maka tunduklah ia lalu
beranak karena sakit beranak sudah
datang ke atasnya.
20Adapun pada masa ia hendak mati
kata segala perempuan yang berdiri di
sisinya: "Jangan takut karena engkau
telah beranak laki-laki." Tetapi tiada ia
menjawab dan tiada pula diindahkannya.
21Maka dinamainya kanak-kanak itu
Ikabod, katanya: "Kemuliaan telah
hilang dari pada Israel" -- oleh sebab
tabut Allah telah diambil orang dan oleh
sebab mertuanya dan suaminya itu.
22Maka katanya pula: "Kemuliaan telah
hilang dari pada Israel karena tabut
Allah telah diambil orang."

5
1Maka oleh orang Filistin diambilnya
tabut Allah itu dibawanya dari

Eben-Haezer ke Asdod.
2Maka tabut Allah itu diambil orang
Filistin dibawanya masuk ke rumah
Dagon diletakkannya di sisi Dagon itu.
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3Maka pada esoknya apabila orang
Asdod bangun pagi-pagi adalah Dagon
itu rubuh terjerumus ke bumi di hadapan
tabut Allah. Maka diangkatnya Dagon itu
didirikannya pula pada tempatnya.
4Maka pada esoknya apabila orang
bangun pagi-pagi adalah Dagon itu
rubuh pula terjerumus ke bumi di
hadapan tabut Allah maka kepala Dagon
dan kedua belah tangannya putus
berpelantingan pada bandul hanya
badan Dagon juga yang tinggal.
5Sebab itu segala imam Dagon dan
barangsiapapun baik yang masuk rumah
Dagon itu tidak mau menjejak bandul
Dagon di Asdod, sampai kepada hari ini.
6Tetapi tangan Allahpun beratlah atas
orang Asdod dibinasakannya akan dia
serta dipalunya dengan bisul yaitu orang
Asdod dan segala jajahannya.
7Setelah dilihat orang Asdod demikian
halnya maka katanya: "Tidak boleh tabut
Tuhan orang Israel itu tinggal di antara
kita karena beratlah tangan-Nya atas
kita dan atas berhala kita Dagon itu."
8Sebab itu disuruhkannya beberapa
orang dihimpunkannya segala penghulu
orang Filistin serta berkata: "Kita
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pengapakankah tabut Tuhan orang Israel
ini?" Maka jawabnya: "Biarlah tabut
Tuhan orang Israel itu diarak sampai ke
Gat." Lalu diaraknya tabut Tuhan orang
Israel itu ke sana.
9Maka jadilah setelah sudah diaraknya
akan dia maka tangan Allahpun menimpa
negri itu mendatangkan huru hara yang
besar maka dipalunya segala orang negri
itu kecil besar dan bisulpun tumbuhlah
padanya.
10Lalu dihantarnya pula tabut Allah
itu ke Ekron. Maka jadilah serta
sampai tabut Allah itu ke Ekron maka
berteriaklah orang Ekron katanya:
"Bahwa tabut Tuhan orang Israel telah
dibawa orang kepada kita hendak
dibunuhnya akan kita dan segala kaum
kita."
11Sebab itu disuruhkannya beberapa
orang lalu dihimpunkannya segala
penghulu orang Filistin maka katanya:
"Hantarkanlah tabut Tuhan orang Israel
ini pergi biarlah ia kembali ke tempatnya
sendiri supaya jangan kita dan segala
kaum kita dibunuhnya karena pada
seluruh negri itu ada huru hara sebab
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kematian orang dan tangan Allah sangat
berat di sana."
12Maka segala orang yang tidak mati
itu dipalunya dengan bisul sehingga seru
segala orang isi negri itu naik ke langit

6
1Maka ada tujuh bulan lamanya
tabut Allah di tanah orang Filistin.

2Maka oleh orang Filistin dipanggilnya
segala imam dan penenung katanya:
"Kita pengapakankah tabut Allah ini?
Nyatakanlah kepada kami bagaimana
dapat kamu menghantarkan dia
ketangannya."
3Maka jawabnya: "Jikalau kamu
hantarkan tabut Tuhan orang Israel ini
pulang janganlah kamu menghantarkan
dia dengan hampanya melainkan
balaskanlah juga kepadanya suatu
persembahan karena kesalahan barulah
kamu akan sembuh lalu nyatalah
kepadamu apa sebab tangannya belum
diundurkan dari padamu."
4Maka bertanyalah orang-orang itu:
"Yang manakah persembahan karena
kesalahan yang patut kami balaskan
kepadanya." Maka jawabnya: "Bisul
emas lima biji dan tikus emas lima ekor
sekadar bilangan segala penghulu orang
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Filistin karena satu juga bala yang telah
menimpa kamu sekalian dan segala
penghulumu.
5Sebab itu hendaklah kamu perbuatkan
rupa bisul itu dan patung-patung
rupa tikus yang merusakkan negri
ini dan hendaklah kamu memberi
hormat kepada Tuhan orang Israel itu
kalau-kalau diringankannya tangannya
dari pada kamu dan dari pada segala
berhala dan dari pada tanahmu.
6Mengapakan kamu mengeraskan
hatimu seperti orang Mesir dan
Firaunpun sudah mengeraskan hatinya
setelah sudah diadakannya beberapa
ajaib di antaranya bukankah orang-orang
itu melepaskan kaum ini lalu pergilah ia.
7Akan sekarang hendaklah kamu
mengambil serta menyediakan sebuah
kereta yang baru dan lembu yang
sedang menyusui anaknya dua ekor
yang belum dikenakan kuk kepadanya
lalu pasangkanlah lembu itu kepada
kereta dan carikan anaknya itu dari
padanya bawa pulang
8 lalu ambillah tabut Allah itu muatkan
ke atas kereta itu dan segala perhiasan
emas yang kamu balasakan kepadanya
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akan persembahan karena kesalahan
itu hendaklah kamu membubuh dia
dalam suatu kepok-kepok (cambul) pada
sisinya lalu lepaskan dia pergi.
9Maka lihatlah jikalau tabut itu naik
pada jalan menuju jajahannya sediri arah
ke Bet-Semes niscaya Ialah yang telah
mendatangkan celaka yang besar ini ke
atas kita tetapi jikalau tidak barulah kita
mengetahui bahwa bukan tangannya
itu yang memalu kita melainkan untung
nasib juga yang berlaku atas kita."
10Maka diperbuatnyalah demikian
diambilnya lembu yang sedang menyusui
anaknya dua ekor dipasangkannya pada
kereta itu ditutupkannya anaknya itu
dalam kandangnya.
11Maka tabut Allah itu dimuatkannya
ke atas kereta itu serta dengan kapok-
kapok yang berisi tikus emas dan rupa
bisulnya itu.
12Maka lembu itu langsung terus
menuju jalan Bet-Semes maka
berjalanlah ia pada jalan raya sambil
berjalan sambil menguak dengan tidak
menyimpang ke kanan atau ke kiri
maka segala penghulu orang Filistin
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itupun mengikut dia sampai kesampadan
Bet-Semes.
13Adapun segala orang Bet-Semes
itu sedang memotong gandum dalam
lembah maka diangkatnya matanya lalu
melihat tabut itu maka sukalah hatinya
sebab melihat dia.
14Maka sampailah kereta itu ke ladang
Yosua, orang Bet-Semes, lalu berhenti
di sana di tempat ada suatu batu
yang besar maka dibelahnya kayu
kereta itu dan lembu yang dua ekor
itu dipersembahkannya akan kurban
bakaran kepada Allah.
15Maka oleh orang Lewi diturunkannya
tabut Allah dan kepok-kepok yang
sertanya yang berisi segala perhiasan
emas itu dibubuhnya di atas batu besar
itu maka pada hari itu juga segala
orag Bet-Semes itu mempersembahkan
kepada Allah beberapa kurban bakaran
dan beberapa persembahan.
16Setelah dilihat oleh kelima penghulu
orang Filistin akan hal itu maka pulanglah
ia ke Ekron pada hari itu juga.
17Maka inilah segala bisul emas yang
dibalaskan oleh orang Filistin kepada
Allah akan kurban karena kesalahan
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yaitu karena Asdod sebiji dan karena
Gaza sebiji dan karena Askelon sebiji
dan karena Gat sebiji dan karena Ekron
sebiji.
18Dan segala tikus emas itupun
sekadar bilangan segala negri orang
Filistin yang dalam perang perintah
kelima penghulu itu baik negri yang
berkota baik kampung yang di dusun
hingga sampai ke batu besar yang di
atasnya tabut Allah itu telah dibubuh
orang yang ada di ladang Yosua, orang
Bet-Semes, sampai kepada hari ini.
19Maka dipalu Allah akan Bet-Semes
sebab menengok ke dalam tabut Allah
itu yaitu lima laksa tujuh puluh orang
yang dipalu-Nya maka merataplah kaum
itu sebab dipalu Allah akan kaum itu
sehingga terlalu banyak yang mati.
20Maka kata orang Bet-Semes: "Siapa
gerangan yang dapat berdiri di hadapan
hadirat Allah Tuhan yang kudus ini dan
kepada siapa gerangan Ia hendak pergi
dari tempat kita ini."
21Maka disuruhkannya beberapa orang
kepada segala orang isi Kiryat-Yearim
mengatakan: "Bahwa tabut Allah itu
telah dihantarkan kembali oleh orang
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Filistin marilah kamu mengambil dia lalu
bawa naik kepada tempatmu."

7
1Maka datanglah orang Kiryat-
Yearim itu lalu mengambil tabut

Allah itu dibawanya ke rumah Abinadab
yang di bukit dan anaknya, Eleazar, itu
dikuduskannya akan memeliharakan
tabut Allah itu.
2Maka ada beberapa lama antaranya
dari pada masa tabut itu duduk di
Kiryat-Yearim karena yaitu dua puluh
tahun lamanya maka segala orang isi
rumah Israel itupun rindulah akan Allah.
3Maka kata Samuel kepada segala
isi rumah Israel itu demikian: "Jikalau
kiranya dengan sebulat-bulat hatimu
kamu hendak balik kepada Allah
hendaklah kamu membuangkan segala
berhala orang asing dan segala Asytoret
itu dari antaramu dan hendaklah kamu
cenderungkan hatimu kepada Allah serta
berbuat ibadat kepada-Nya saja niscaya
dilepaskan kamu dari pada tangan orang
Filistin."
4Maka oleh bani Israel dibuangkannya
segala Baal dan Asytoret itu lalu berbuat
ibadat kepada Allah saja.
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5Maka kata Samuel: "Hendaklah kamu
menghimpunkan segala orang Israel ke
Mizpa maka aku hendak memohonkan
kepada Allah karena kamu."
6Maka berhimpunlah sekaliannya
ke Mizpa maka diciduknya air
dicurahkannya di hadapan hadirat Allah
maka berkuasalah ia pada hari itu serta
berkata di sana: "Kita telah berdosa
kepada Allah." Maka Samuelpun menjadi
hakim bani Israel di Mizpa.
7Setelah kedengaran kabar kepada
orang Filistin mengatakan bani
Israel telah berhimpun di Mizpa lalu
pergilah segala penghulu orang Filistin
mendatangi orang Israel setelah
kedengaran hal itu kepada bani Israel
maka takutlah ia akan orang Filistin.
8Maka kata bani Israel itu kepada
Samuel: "Janganlah tuan berhenti
menyeru karena kita kepada Tuhan kita
Allah supaya kita diselamatkan-Nya dari
pada tangan orang Filistin."
9Maka oleh Samuel diambilnya seekor
anak domba yang tengah menyusui
dipersembahkannya akan kurban
bakaran kepada Allah bulat-bulat
maka Samuelpun menyerukan Allah
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karena Israel maka diluluskan Allah
permintaannya.
10Sementara Samuel
mempersembahkan kurban bakaran itu
maka hampirlah segala orang Filistin
hendak berperang dengan orang Israel
tetapi pada hari itu bersuara guruhlah
Allah atas orang Filistin dengan bunyi
yang hebat serta dikacaukannya akan
Dia maka kalahlah orang-orang itu
dihadapan orang-orang Israel.
11Maka keluarlah orang-orang Israel
dari Mizpa diikatnya orang Filistin itu dan
dibunuhnya hingga sampai ke bawah
Bet-Kar.
12Maka diambil Samuel sebuah batu
didirikannya antara Mizpa dengan Yesana
maka dinamainya akan dia Eben-Haezer
serta berkata: "Sampai sekarang dibantu
Allah akan kita."
13Maka tertakluklah orang Filistin itu
dan tidak masuk lagi ke dalam jajahan
Israel maka tangan Allah menimpa orang
Filistin itu seumur hidup Samuel.
14Dan segala negri yang telah diambil
oleh orang Filistin dari pada orang Israel
itupun dipulangkanlah kepada Israel
dari Ekron hingga sampai ke Gat maka
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segala daerahnya itu dilepaskan oleh
Israel dari pada tangan orang Filistin
maka berdiamlah Israel dengan orang
Amori.
15Maka Samuel itu menjadi hakim
orang Israel seumur hidupnya.
16Maka iapun berjalanlah keliling ke
Betel dan Gilgal dan Mispa pada tiap-tiap
tahun maka iapun menjadi hakim orang
Israel pada segala tempat itu.
17Maka pulanglah ia ke Rama karena
di sanalah rumahnya maka di sanapun
ia menjadi hakim orang Israel dan
dibangunkannya suatu tempat kurban di
sana bagi Allah.

8
1Maka jadilah pada masa Samuel
telah tua maka anak-anaknya pula

dijadikannya hakim atas orang Israel.
2Adapun nama anaknya yang sulung
itu Yoel dan yang kedua bernama Abia
keduanya itu menjadi hakim di Bersyeba.
3Maka kedua anaknya itu tidak menurut
jalan bapanya melainkan menyimpang
mencari laba dan memakan suap dan
mengubahkan hukum.
4Maka berhimpunlah segala ketua-
ketua Israel lalu datang ke Rama kepada
Samuel.
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5Maka katanya kepadanya: "Bahwa
tuan telah tua dan anak-anak tuan
tidak menurut jalan tuan akan sekarang
biarlah kiranya tuan menentukan
bagi kami seorang raja supaya
diperintahkannya kami seperti adat
segala bangsa."
6Tetapi perkara itu tidak berkenan
kepada Samuel apabila orang-orang itu
berkata: "Berikanlah kiranya kepada
kami seorang raja akan memerintahkan
kami," maka Samuelpun berdoalah
kepada Allah.
7Maka firman Allah kepada Samuel:
"Dengarkanlah akan kata kaum itu
dalam segala sesuatu yang dikatakannya
kepadanya karena bukannya engkau
yang ditolakkannya melainkan Aku juga
yang ditolakkannya supaya jangan Aku
berkerajaan atasnya.
8Seperti segala perbuatan yang
telah dilakukannya dari pada masa
aku membawa dia keluar dari Mesir
sampai kepada masa ini padahal
ditinggalkannya akan Daku serta berbuat
ibadat kepada berhala orang demikinlah
juga dilakukannya kepadamu.
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9Akan sekarang hendaklah engkau
dengar akan katanya itu tetapi
hendaklah engkau bersaksi kepadanya
sungguh-sungguh dan hendaklah engkau
menyatakan kepadanya bagaimana
perihal raja yang akan berkerajaan
atasnya itu."
10Maka segala firman Allah itu
disampaikanlah oleh Samuel kepada
orang yang telah meminta seorang raja
kepadanya.
11Maka katanya: "Bahwa demikianlah
perihal raja yang akan berkerajaan
atasmu maka ia akan mengambil
anak-anakmu laki-laki lalu menentukan
dia bagi dirinya akan segala kenaikannya
dan akan menjadi orangnya yang
berkuda dan ia akan berlari di hadapan
kenaikannya
12maka ia akan menentukan dia bagi
dirinya menjadi kepala orang seribu
dan kepala orang lima puluh dan akan
membajak tanahnya dan akan menuai
perhumaannya dan akan membuat
segala alat peperangan dan segala alat
kenaikannya.
13Dan ia akan mengambil anak-
anaknya yang perempuan akan
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dijadikannya tukang rempah-rempah
dan tukang masak dan tukang roti.
14Dan ia akan mengambil segala
ladangmu dan kebun anggurmu
dan kebun poko zaitunmu yaitu
yang terutama dari padanya itu lalu
diberikannya kepada hamba-hambanya.
15Dan ia akan mengambil dalam
sepuluh satu dari hasil ladangmu dan
kebun anggurmu lalu diberikannya
kepada segala pengawainya dan kepada
hamba-hambanya.
16Dan ia akan mengambil hamba-
hambamu laki-laki dan perempuan
dan orang muda-muda yang terutama
dan keledaimu lalu dipakainya kepada
pekerjaan sendiri.
17Maka ia akan mengambil dalam
sepuluh satu dari pada kambing
dombamu dan kamu akan menjadi
hamba-hambanya.
18Maka pada hari itu kamu akan
berseru-seru dari sebab rajamu yang
telah kamu pilih itu tiada juga Allah akan
memberi jawab kepadamu pada hari
itu."
19Tetapi tiada juga kaum itu mau
mendengar akan kata Samuel maka
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katanya: "Tidak melainkan biarlah
kiranya beraja;
20 supaya kamipun menjadi seperti
segala bangsa dan supaya raja kami
itu memerintahkan kami lalu keluar
mendahului kami serta berperang dalam
peperangan kami."
21Maka didengar oleh Samuel akan
segala perkataan kaum itu lalu
disampaikannya kepada Allah.
22Maka firman Allah kepada Samuel:
"Hendaklah engkau mendengar akan
katanya itu serta merajakan atasnya
seorang raja." Maka kata Samuel kepada
segala orang Israel: "Pulanglah kamu
masing-masing ke negrimu sendiri."

9
1Maka adalah seorang dari pada
suku Benyamin yang bernama

Kisy bin Abiel bin Zeror bin Bekhorat
bin Afiah, anak orang Benyamin yaitu
seorang gagah berani.
2Maka pada orang itu ada seorang anak
yang bernama Saul seorang muda yang
baik rupanya maka di antara segala bani
Israel seorangpun tiada yang terlebih
baik rupanya dari pada orang muda itu
maka iapun lebih tinggi dari pada barang
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seorangpun itu dari pada bahunya lalu
ke atas.
3Adapun Kisy, bapa Saul, itu telah
kehilangan keledainya. Maka kata Kisy
kepada anaknya, Saul, itu: "Ambillah
sertamu seorang hamba lalu bangun
pergi cari segala keledai itu."
4Maka berjalanlah ia melalui tanah
bukit Efraim langsung melalui tanah
Salisa tetapi tiada didapatinya akan
dia kemudian langsung melalui tanah
Sahalim maka di sanapun tiada maka
berjalanlah ia melalui tanah orang
Benyamin tetapi tiada didapatinya akan
dia.
5Setelah sampai ke tanah Zuf, lalu kata
Saul kepada hambanya yang menyertai
dia: "Mari kita pulang supaya jangan
bapaku tiada peduli lagi akan segala
keledai serta kuatir akan kita."
6Maka jawab hamba itu kepadanya:
"Bahwa adalah di dalam negri ini
seorang hamba Allah ialah sorang yang
dipermuliakan orang barang katanya
tak dapat tidak berlaku akan sekarang
baik kita pergi ke sana kalau-kalau
dinyatakannya kepada kita perjalanan
yang kita berjalan ini."
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7Maka kata Saul kepada hambanya
itu: "Tetapi jikalau kita pergi apakah
yang hendak kita persembahkan kepada
orang itu karena roti dan bekas kita telah
habislah dan tiada sesuatu persembahan
yang dapat kita bawa kepada hamba
Allah itu apakah yang ada pada kita."
8Maka jawab pula hamba itu kepada
Saul serta berkata: "Bahwa adalah pada
tangan saya sesuku sikal perak itulah
yang hendak saya persembahkan kepada
hamba Allah itu supaya dinyatakannya
kepada kita perjalanan ini."
9 (Adapun adatnya dahulu kala di
antara orang Israel apabila orang pergi
bertanyakan kepada Allah demikian
katanya: "Mari kita pergi kepada penilik,"
karena orang yang sekarang disebut
nabi ialah dahulu disebut penilik).
10Maka kata Saul kepada hambanya:
"Benarlah katamu ini mari kita pergi."
Lalu masuklah keduanya ke negri tempat
hamba Allah itu ada.
11Maka tengah keduanya berjalan naik
ke negri itu bertemulah dengan dia
beberapa anak perempuan yang keluar
hendak menciduk air maka bertanyalah
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keduanya kepadanya: "Adakah penilik
itu di sini?"
12Maka jawabya serta berkata: "Ada,
itulah ia di hadapanmu sekarang
bersegeralah kamu karena pada hari ini
juga ia telah datang ke negri sebab pada
hari ini orang kaum ini membuat kurban
di tempat tinggi itu.
13Apabila kamu telah masuk ke dalam
negri segera juga kamu akan mendapat
dia sebelum ia dapat naik ke atas tempat
yang tinggi itu hendak makan karena
orang kaum itu tiada makan sebelum
ia datang sebab ialah yang memberkati
kurban itu kemudian baru segara orang
jemputan itu makan. Sekarang juga
hendaklah kamu naik karena pada masa
ini kamu akan mendapat dia."
14Maka keduanya pun naiklah ke negri
itu serta sampai ke dalam negri maka
keluarlah Samuel bertamu dengan
keduanya naik ke tempat yang tinggi itu.
15Maka dahulu sehari dari pada
kedatangan Saul itu telah dinyatakan
Allah kepada Samuel,
16mengatakan: "Esok harilah kira-kira
pada waktu ini Aku hendak menyuruhkan
kepadamu seorang laki-laki dari tanah
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Benyamin hendaklah meminyaki dia akan
menjadi penghulu atas kaum-Ku orang
Israel maka iapun akan melepaskan
kaum-Ku itu dari tangan orang Filistin
karna Aku telah menilik akan kaum-Ku
sebab serunya telah sampai kepada-Ku."
17Setelah dilihat Samuel akan Saul
maka firman Allah kepadanya: "Bahwa
inilah orang yang telah Aku befirman
kepadamu akan halnya yainilah yang
akan memerintahkan kaum-Ku."
18Maka Saulpun menghampiri
Samuel di pintu gerbang serta
berkata: "Katakanlah kiranya kepadaku
dimanakah rumah penilik itu?"
19Maka jawab Samuel kepada Saul
serta berkata: "Akulah penilik itu
silakanlah naik ke tempat tinggi itu
mendahului aku karena pada hari ini
kamu akan makan bersama-sama
dengan aku maka esok hari kelak
aku akan melepaskan dikau serta
memberitahu kepadamu segala pikiran
hatimu.
20Adapun akan hal keledaimu yang
telah hilang tiga hari itu janganlah
menaruh hati akan dia karena yaitu
sudah kedapatan dan kepada siapakah
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segala perkara yang diperkenankan
antara orang Israel. Bukankah yaitu
kepada engkau dan segala orang isi
rumah bapamu."
21Maka jawab Saul serta berkata:
"Bukankah saya ini orang Benyamin
dari pada suku yang terkecil di antara
segala suku Israel dan bukankah kaum
saya yang terkecil dari pada segala
kaum suku Benyamin itu? Mengapa
tuan mengatakan yang demikian kepada
saya?"
22Maka oleh Samuel diambilnya Saul
dan hambanya itu dibawanya masuk ke
dalam bilik makan didudukkannya pada
tempat yang di atas di antara segala
orang jemputan yaitu kira-kira tiga puluh
orang.
23Lalu kata Samuel kepada tukang
masak: "Bawalah sajian yang telah
kuberi kepadamu serta kukata akan
halnya taruhlah di sisimu."
24Maka oleh tukang masak itu
dihidangkannya paha dengan segala
yang ada kepadanya dilantikkannya
di hadapan Saul maka kata Samuel:
"Bahwa inilah yang telah diasingkan
lantikanlah di hadapanmu lalu makan
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karena telah kusimpan bagimu sampai
kepada masanya sebab kataku: Aku
telah menjemput orang kaum itu." Maka
makanlah Saul bersama-sama dengan
Samuel pada hari itu.
25Setelah sudah keduanya turun dari
tempat tinggi itu masuk ke dalam negri
maka Samuelpun berkata-kata dengan
Saul di sotoh.
26Maka bangunlah keduanya pagi-pagi
hari maka jadilah kira-kira pada dini
hari dipanggil Samuel akan Saul di atas
sotoh itu katanya: "Bangunlah engkau
supaya aku lepaskan engkau pergi."
Maka bangunlah Saul lalu keluarlah
keduanya itu yaitu Saul dan Samuel.
27Maka tatkala keduanya turun pada
ujung negri itu kata Samuel kepada
Saul: "Suruhlah hambamu berjalan
dahulu (maka iapun langsung berjalan)
tetapi hendaklah engkau berdiri pada
ketika ini supaya aku menyampaikan
kepadamu firman Allah."

10
1Lalu diambil Samuel buli-buli
yang berisi minyak dituangkannya

ke atas kepalanya serta diciumnya
akan dia katanya: "Bukankah Allah
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telah meminyaki engkau akan menjadi
penghulu atas pusakanya.
2Maka apabila engkau telah
meninggalkan aku pada hari ini
engkau akan bertemu dengan dua
orang dekat kubur Rahel dalam jajahan
Benyamin di Zelzah maka keduanya itu
akan berkata kepadamu: Bahwa segala
keledai yang telah engkau pergi cari itu
sudah kedapatan adapun bapamu tiada
peduli lagi akan keledai itu melainkan
khawatir akan engkau katanya: Apakah
aku hendak buat karena anakku.
3Maka hendaklah engkau berjalan
langsung dari sana sampai kepohon
beringin babi tabur maka di sana engkau
akan bertemu dengan tiga orang yang
hendak pergi menghadap Allah ke Betel
seorangnya membawa anak kambing
tiga ekor dan seorangnya membawa roti
tiga biji dan seorangnya membawa air
anggur sekiriat
4maka sekaliannya kelak akan memberi
salam kepadamu serta memberikan
kepadamu roti dua biji maka hendaklah
engkau menerima dia dari pada
tangannya.
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5Setelah itu engkau akan datang ke
bukit Allah yaitu tempat kawalan orang
Filistin maka akan jadi kelak apabila
engkau telah sampai ke negri itu engkau
akan bertemu dengan suatu pasukan
nabi-nabi tengah turun dari atas tempat
tinggi membawa gambus dan rebana
dan suling dan kecapipun dibawa orang
di hadapannya dan sekaliannya itu
tengah bernubuat.
6Maka Ruh Allah akan datang ke
atasmu dengan sangat kuasanya maka
engkaupun akan bernubuat serta dengan
orang-orang itu dan engkau akan
berubah menjadi orang lain.
7Maka akan jadi kelak apabila segala
tanda ini telah datang kepadamu
hendaklah engkau berbuat barang
pendapatanmu karena disertai Allah
akan dikau.
8Maka hendaklah engkau turun ke
Gilgal mendahului aku adapun aku
ini hendak turun mendapatkan dikau
supaya mempersembahkan beberapa
kurban bakaran serta mengurbankan
beberapa kurban perdamaian maka
hendaklah engkau menanti tujuh hari
lamanya sehingga aku datang kepadamu
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serta menyatakan kepadamu barang
yang patut engkau perbuat."
9Maka jadilah setelah ia memalingkan
dirinya hendak meninggalkan Samuel
maka diubahkan Allah hatinya dan
segala tanda itupun jadilah pada hari itu
juga.
10Serta sampai keduanya ke bukit itu
maka adalah suatu pasukan nabi-nabi
bertemu dengan dia maka Ruh Allahpun
datanglah ke atasnya dengan sangat
kuasanya sehingga iapun bernubuat di
antara orang-orang itu.
11Adapun apabila segala orang yang
dahulu telah mengenal akan dia itu
melihat akan hal ia bernubuat serta
dengan segala nabi-nabi itu maka kata
orang kaum itu seorang akan seorang:
"Apakah yang telah berlaku kepada anak
Kisy ini? Sungguhkah Saulpun dari pada
nabi-nabi juga?"
12Maka jawab seorang anak negri
itu katanya: "Siapa pula menjadi
bapa orang-orang itu?" Sebab itu
telah menjadi suatu perumpamaan:
Sungguhkah Saulpun dari pada nabi-nabi
juga?
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13Setelah sudah ia bernubuat maka
datanglah ia ke tempat tinggi itu.
14Maka kata bapak saudaranya
kepada Saul dan kepada hambanya
itu: "Kemana kamu kedua telah pergi?"
Maka jawabnya: "Hendak mencari
keledai-keledai itu setelah sudah nyata
keledai itu tiada didapati lalu pergilah
kami kepada Samuel."
15Maka kata bapak saudara Saul itu:
"Katakanlah kiranya kepadaku apa kata
Samuel kepadamu."
16Maka kata Saul kepada bapak
saudaranya: "Dikatakannya dengan
terangnya akan hal keledai itu telah
didapati." Tetapi akan hal kerajaan
yang telah dikatakan Samuel itu tidak
diberitahu kepadanya.
17Maka oleh Samuel dipanggilnya kaum
itu berhimpun menghadap Allah ke
Mizpa
18 lalu katanya kepada nabi Israel:
"Demikianlah firman Allah Tuhan orang
Israel: Bahwa Aku telah membawa orang
Israel keluar dari Mesir dan Akupun telah
melepaskan kamu dari pada tangan
orang Mesir dan dari pada tangan segala
kerajaan yang menganiayakan kamu
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19 tetapi pada hari ini kamu telah
menolakkan Tuhanmu yang Ia sendiri
telah melepaskan kamu dari pada
celaka dan kesusahanmu maka katamu
kepadanya: Melainkan engkaulah
seorang raja atas kami. Akan sekarang
marilah kamu menghadap hadirat Allah
sekadar segala sukumu dan sekadar
segala ribumu."
20Maka oleh Samuel disuruhnya segala
segala suku bani Israel menghampiri dia
maka terkenalah suku Benyamin.
21Maka disuruhnya suku Benyamin
itu menghampiri dia sekadar segala
kaumnya maka terkenalah kaum bani
Matri dan terkenalah Saul bin Kisy
tetapi apabila dicarinya akan dia tiada ia
didapati.
22Sebab itu ditanyakannya pula kepada
Allah: "Adakah orang lain lagi yang patut
datang kemari?" Maka jawab Allah:
"Bahwa adalah ia menyembunyikan
dirinya di antara segala perkakas."
23Maka berlarilah orang mengambil
dia dari sana maka apabila ia berdiri di
antara kaum itu lebih tinggi ia dari pada
segala orang kaum itu dari bahunya lalu
ke atas.
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24Maka kata Samuel kepada segala
orang kaum itu: "Lihatlah olehmu akan
orang yang telah dipilih Allah tiada
setaranya di antara segala orang kaum
ini." Maka bersoraklah segenap kaum itu
katanya: "Selamatlah raja itu!"
25Maka oleh Samuel dinyatakannya
kepada kaum itu segala perihal kerajaan
itu disuratkannya dalan sebuah kitab lalu
diletakkannya di hadapan hadirat Allah.
Maka oleh Samuel dilepaskannya segala
orang kaum itu pergi masing-masing ke
rumahnya sendiri.
26Maka Samuel itupun pulanglah ke
rumahnya ke Gibea maka tentara yang
telah digerakkan Allah hatinya itupun
mengikut dia.
27Tetapi ada beberapa orang jahat
yang mengatakan: "Masakan dapat
orang ini menyelamatkan kita." Maka
oleh orang orang-orang itu dipandang
ringan akan dia tiada dibawanya sesuatu
persembahan kepadanya. Tetapi Saul itu
berdiam diri.

11
1Maka datanglah Nahas, orang
Amon, lalu mengepung negri

Yabesy-Gilead maka kata segala orang
isi Yabesy itu kepada Nahas: "Biarlah
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tuan berjanji dengan kami maka kami
akan menjadi hamba tuan."
2Maka kata Nahas, orang Amon itu,
kepadanya: "Atas seperkara ini juga
aku hendak berjanji dengan kamu yaitu
jikalau dicungkil mata kanan kamu
sekalian maka demikianlah aku akan
mencuntingkan orang kemuka segala
bani Israel."
3Maka kata segala ketua-ketua Yabesy
itu kepadanya: "Biarkanlah kami tujuh
hari lamanya supaya kami menyuruhkan
beberapa utusan kepada segala jajahan
Israel maka jikalau kiranya seorang
kaum tiada yang menyelamatkan kami
barulah kami akan keluar kepada tuan."
4Maka sampailah utusan itu ke Gibea
negri Saul itu dikatakannya segala
perkataan itu pada telinga kaum
itu maka segala orang kaum itupun
menyaringkan suaranya serta menangis.
5Maka tiba-tiba datanglah Saul dari
ladang penghulu lembunya maka kata
Saul: "Apa susahnya orang kaum ini
menangis demikian?" Maka disampaikan
oranglah kepadanya segala perkataan
orang Yabesy itu.
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6Demi didengarnya perkataan itu maka
datanglah Ruh Allah ke atas Saul dengan
sangat kuasanya dan marahnyapun
bernyala-nyala terlalu sangat.
7Maka diambilnya sepasang lembu
dipanggil-panggilnya lalu dikirimkannya
kepada seluruh jajahan Israel dengan
tangan beberapa utusan mengatakan:
"Barangsiapa yang tidak datang
mengikut Saul dan mengikut Samuel
niscaya demikian diperbuat kelak akan
lembunya." Maka ketakutan dari pada
Allahpun berlakulah atas kaum itu
mengatakan sekaliannya keluar dengan
satu hati.
8Maka sekaliannya itu dibilangnya
dibajak maka jumlah segala bani Israel
itu tiga puluh laksa orang dan orang
Yehuda tiga laksa.
9Maka katanya kepada segala utusan
yang telah datang itu: "Demikianlah
yang hendak kamu katakan kepada
orang isi Yabesy-Gilead: Esok hari
tatkala matahari panas kamu akan
beroleh kelepasan." Maka pulanglah
segala utusan itu lalu mengatakan
kepada orang Yabesy maka iapun
bersuka-sukalah.
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10Maka kata orang isi Yabesy: "Esok
hari kami hendak keluar kepadamu
biarlah kamu perbuat akan kami
sekehendak hatimu."
11Adapun pada esoknya dibagikan Saul
akan kaum itu menjadi tiga pasukan
maka sampailah sekaliannya ke tengah
tempat kemah itu pada ketiga kawal
dinihari lalu diserangnya orang Amon itu
sehingga hari panas terik adapun segala
orang yang tertinggal itu cerai-berailah
sehingga dua orang tiada tinggal
bersama-sama.
12Maka kata orang kaum itu kepada
Samuel: "Siapakah yang telah berkata:
Masakan Saul berkerajaan atas kita?
Bawalah orang-orang itu kemari supaya
ia dibunuh."
13Maka kata Saul: "Jangan seorangpun
dibunuh pada hari ini karena pada hari
ini Allah telah mengadakan selamat
dalam Israel."
14Maka kata Samuel kepada kaum
itu: "Marilah kita pergi ke Gilgal serta
membaharui kerajaan kita di sana."
15Lalu pergilah segenap kaum itu ke
Gilgal maka di sanalah dirajakannya Saul
itu di hadapan hadirat Allah di Gilgal dan
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di sana dipersembahkannya beberapa
kurban perdamaian di hadapan hadirat
Allah dan di sana Saul dan segala orang
Israelpun terlalu suka hatinya.

12
1Maka kata Samuel kepada
segala orang Israel: "Bahwa aku

telah menurut katamu dalam segala
perkara yang telah kamu katakan
kepadaku serta mengangkat seorang
raja atasmu.
2Maka sekarang adalah raja itu berjalan
di hadapanmu dan aku ini telah tua
dan punahlah rambutku maka kedua
anakkupun adalah besertamu maka aku
telah berjalan di hadapanmu dari kecil
sampai kepada hari ini.
3Bahwa adalah aku hadir di sini biarlah
kamu bersaksi atasku di hadapan Allah
dan di hadapan orangnya yang diminyaki
siapapun lembu yang telah kuambil atau
siapapun keledai yang telah kuambil
atau siapakah yang telah kuperdayakan
siapakah yang telah kuaniayakan atau
dari pada tangan siapa telah kuterima
suap sehingga membutakan mataku
niscaya kupulangkan kepadamu."
4Maka jawabnya: "Tiada juga
tuan memperdayakan kami atau
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menganiayakan kami, tiada juga tuan
menerima barang sesuatu dari pada
tangan seseorang."
5Maka kata Samuel kepadanya: "Bahwa
Allah juga menjadi saksi atas kamu dan
orangnya yang telah diminyaki itupun
menjadi saksi pada hari ini yaitu satupun
tiada kamu dapat dalam tanganku."
Maka katanya: "Ialah juga menjadi
saksi."
6Maka kata Samuel kepada kaum
itu: "Bahwa Allah juga yang telah
mengangkat Musa dan Harun dan yang
membawa nenek moyangmu keluar dari
tanah Mesir.
7Maka sekarang hendaklah kamu
berdiri di sini supaya aku berbicara
dengan kamu di hadapan hadirat Allah
dari hal kebajikan Allah yang telah
dilakukan-Nya atas kamu dan atas
nenek moyangmu.
8Setelah Yakub telah datang ke
Mesir maka berserulah segala nenek
moyangmu kepada Allah lalu diterbitkan
Allah akan Musa dan Harun yang
membawa nenek moyangmu keluar dari
Mesir serta mendudukkan dia di tempat
ini.
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9Tetapi lupalah ia akan Tuhannya Allah
itu lalu dijualkannya akan dia ke tangan
Sisera, panglima tentara Hazor, dan
ke tangan orang Filistin dan ke tangan
raja Moab, maka sekaliannya itu telah
memerangi dia.
10Maka berserulah nenek moyangmu
kepada Allah serta berkata: Bahwa
kami telah berdosa sebab kami telah
meninggalkan Allah serta berbuat ibadat
kepada Baal dan kepada Asytarot tetapi
sekarang lepaskanlah kiranya kami dari
pada tangan musuh-musuh kami maka
kami hendak berbuat ibadat kepada-Mu.
11Maka disuruhkan Allah Yerubaal
dan Barak dan Yefta dan Samuel
dilepaskannya kamu dari pada tangan
musuh-musuhmu pada segala pihak
sehingga kamu duduk dengan aman.
12Maka apabila kamu lihat Nahas, raja
bani Amon, telah mendatangi kamu lalu
katamu kepadaku: Tidak melainkan tak
dapat tidak seorang raja berkerajaan
atas kami padahal Tuhanmu Allah itu
yang menjadi rajamu.
13Akan sekarang lihatlah olehmu akan
raja yang telah kamu pilih dan yang
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telah kamu pohonkan itu bahwa Allah
telah menentukan atasmu seorang raja.
14Maka jikalau kiranya kamu takut akan
Allah serta berbuat ibadat kepadanya
dan mendengar akan suaranya dan tiada
mendurhaka akan firman Allah sehingga
baik kamu baik raja yang berkerajaan
atasmu itu menurut jalan Tuhanmu Allah
itu baik juga.
15Tetapi jikalau kiranya kamu tidak mau
mendengar akan suara Allah melainkan
mendurhaka kepada firman Allah niscaya
tangan Allah akan melawan kamu serta
dilawannya akan nenek moyangmu.
16Maka sekarang hendaklah kamu
berdiri serta melihat perkara yang besar
yang akan diadakan Allah di hadapan
matamu ini.
17Bukankah sekarang musim menuai
gandum maka aku hendak berseru
kepada Allah supaya diturunkannya
guruh dan hujan maka kamu akan
mengetahui serta mlihat bahwa besarlah
kejahatanmu yang telah kamu perbuat
pada pemandangan Allah padahal kamu
pohonkan seorang raja."
18Lalu berserulah Samuel kepada Allah
maka pada hari itu diturunkan Allah
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guruh dan hujan maka segala orang
kaum itu sangatlah takut akan Allah dan
akan Samuel.
19Maka kata segala orang kaum itu
kepada Samuel: "Pohonkanlah kiranya
kepada Tuhanmu Allah karena hamba-
hambamu ini supaya jangan kamu mati
karena atas segala dosa kami itu kami
telah menambahi pula kejahatan ini
yaitu kami telah memohonkan seorang
raja bagi diri kami."
20Maka kata Samuel kepada kaum
itu: "Janganlah kamu takut sungguhlah
kamu telah berbuat segala kejahatan
ini tetapi janganlah kamu menyimpang
dari pada menurut jalan Allah melainkan
hendaklah kamu berbuat ibadat kepada
Allah dengan sebulat-bulat hatimu.
21Dan janganlah kamu menyimpang
karena jikalau demikian tak dapat
tidak kamu menurut jalan yang sia-sia
yang tidak memberi faedah atau
menyelamatkan orang karena sia-sialah
adanya.
22Karena Allah tidak akanmeninggalkan
kaumnya sebab nama-Nya yang besar
itu sebab telah diperkenankan Allah
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menjadikan kamu suatu kaum bagi
diri-Nya.
23Dan lagi akan aku ini jauhlah kiranya
dari padaku berbuat dosa kepada
Allah padahal aku berhenti dari pada
mendoakan melainkan aku hendak
mengajarkan kamu jalan yang baik dan
benar.
24Hanya takutilah olehmu akan Allah
serta berbuat ibadat kepada-Nya dengan
setia dan dengan sebulat-bulat hatimu
karena hendaklah kamu perhatikan
bagaimana besar perkara-perkara yang
telah dilakukan-Nya bagimu.
25Tetapi jikalau kiranya kamu tetap
berbuat jahat niscaya kamu akan binasa
kelak baik kami baik rajamu."

13
1Maka umur Saul (tiga puluh)
tahun tatkala ia naik kerajaan

maka iapun berkerajaan dua tahun
lamanya atas orang Israel.
2Maka dipilih Saul bagi dirinya tiga
ribu orang dari antara orang Israel
maka dari antara orang itu ada dua
ribu orang beserta dengan Saul di
Mikhmas dan di gunung Betel dan seribu
orang ada beserta dengan Yonatan di
Gibea di tanah Benyamin maka segala
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orang yang lain itu disuruhnya pulang
masing-masing ke kemahnya.
3Maka oleh Yonatan dikalahkannya
kawalan orang Filistin yang di Gibea
lalu kedengaranlah hal itu kepada
orang Filistin. Maka oleh Saul ditiupnya
tuang-tuang pada seluruh tanah itu
mengatakan: "Hendaklah didengar oleh
orang Ibrani."
4Maka kedengaranlah kabar kepada
segala orang Israel mengatakan bahwa
Saul telah mengalahkan kawalan orang
Filistin dan lagi orang Israel telah
menjadi kebencian kepada orang Filistin.
Maka kaum itu dikerahkan orang ke
Gilgal mengikut Saul.
5Maka orang Filistin itupun
berhimpunlah hendak berperang dengan
Israel yaitu tiga laksa kenaikkannya
dan enam ribu orang yang berkuda
dan rakyat seperti gersik yang di tepi
laut banyaknya maka datanglah ia lalu
mendirikan kemahnya di Mikhmas pada
sebelah timur Bet-Awen.
6Demi dilihat oleh orang Israel akan
dirinya di dalam kesukaran (karena
kaum itu telah disesakkan) lalu kaum itu
menyembunyikan dirinya di dalam gua
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dan di dalam semak dan di dalam celah
batu dan di dalam lobang dan di dalam
telaga.
7Maka ada beberapa orang Ibrani telah
menyeberang Yordan ke tanah Gad dan
Gilead tetapi akan Saul ada lagi ia di
Gilgal dan segala rakyatnya mengikut
dia dengan gemetaran.
8Maka menantilah ia tujuh hari lamanya
seperti masa yang telah ditentukan oleh
Samuel tetapi Samuel belum sampai
ke Gilgal lalu rakyat itu cerai-berai dari
padanya.
9Maka kata Saul: "Bawalah kemari
kepada aku kurban bakaran dan
segala kurban perdamaian itu." Lalu
dipersembahkannya kurban bakaran itu.
10Maka jadilah tatkala baru habis
dipersembahkannya kurban bakaran
itu tiba-tiba datanglah Samuel maka
keluarlah Saul hendak bertemu dengan
dia supaya memberi selamat kepadanya.
11Maka kata Samuel: "Apakah
perbuatanmu ini?" Maka jawab Saul:
"Sebab kulihat rakyat itu cerai-berai dari
padaku dan engkaupun belum datang
antara masa yang tertentu dan lagi
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segala orang Filistin telah berhimpun di
Mikhmas,
12 lalu kataku: Sekarang orang Filistin
hendak datang menyerang aku ke Gilgal
dan akupun belum memohonkan karunia
Allah maka aku menggagahi diriku lalu
mempersembahkan kurban bakaran itu."
13Maka kata Samuel kepada Saul:
"Bodohlah perbuatanmu ini tiadalah
engkau memeliharakan pesanan
Tuhanmu Allah yang telah dipesaninya
kepadamu karena sekarang Allah hendak
menetapkan kerajaanmu atas Israel
sampai selama-lamanya.
14Tetapi sekarang kerajaanmu tiada
akan gagal maka Allah telah mencari
bagi diri-Nya seorang yang sekehendak
hati-Nya sendiri dan ialah yang
ditentukan Allah menjadi penghulu
atas kaum-Nya sebab tiada engkau
memeliharakan barang yang dipesani
Allah kepadamu."
15Maka bangunlah Samuel lalu berjalan
dari Gilgal ke Gibea di tanah Benyamin
maka oleh Saul dibilangnya segala
rakyat yang sertanya itu ada kira-kira
enam ratus orang.



1 Samuel 13.16–21 62
16Maka tinggallah Saul dan anaknya
Yonatan itu dan segala rakyat yang
sertanya itu di Gibea di tanah Benyamin
tetapi segala orang Filistin telah
mendirikan kemahnya di Mikhmas.
17Maka keluarlah dari tempat kemah
orang Filistin itu beberapa orang hendak
merampas yaitu tiga pasukannya maka
satu pasukan menyimpanglah pada jalan
yang menuju ke Ofra ke tanah Syual;
18dan satu pasukan menyimpang pada
jalan ke Bet-Horon dan satu pasukan
menyimpang pada jalan ke jajahan yang
bertentangan dengan lembah Zeboim
arah ke tanah belantara.
19Maka seorang tukang besipun tiada
kedapatan pada seluruh Israel karena
kata orang Filistin: "Jangan orang Ibrani
membuat pedang atau tombak bagi
dirinya."
20Melainkan tak dapat tidak orang
Israel turun kepada orang Filistin supaya
masing-masingnya mengasahkan
nayimnya dan besi bajaknya dan
kapaknya dan cangkulnya,
21 tetapi ada juga padanya kikir akan
cangkul dan akan besi bajak dan akan
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serampangan dan akan kapaknya dan
supaya membetulkan kosanya (sabit).
22Maka jadilah pada masa peperangan
itu sebilah pedang atau sebatang
tombakpun tiada dapat ke tangan segala
rakyat yang bersama-sama dengan Saul
dan Yonatan melainkan pada Saul dan
pada anaknya Yonatan itu dapat juga.
23Maka keluarlah kawalan orang Filistin
itu pada jurang di Mikhmas.

14
1Maka adalah kepada suatu hari
Yonatan, anak Saul itu, berkata

kepada orang muda yang membawa
senjatanya: "Marilah kita menyeberang
kepada kawalan orang Filistin yang di
seberang sana." Tetapi tidak diberitahu
hal itu kepada bapanya.
2Maka Saul itu tinggallah di ujung
Gibea di bawah poko delima yang di
Migron maka jumlah segala rakyat
sertanya itu ada kira-kira enam ratus
orang banyaknya
3Maka Ahia bin Ahitub, saudara Ikabod
bin Pinehas bin Eli, imam Allah di
Silo yang memakai efod. Maka tidak
diketahui oleh rakyat itu akan hal
Yonatan telah pergi.
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4Maka antara jalan-jalan yang hendak
dilalui oleh Yonatan akan sampai kepada
kawalan orang Filistin itu ada suatu
batu gunung yang curam di sebelah sini
dan suatu batu gunung yang curam di
sebelah sana yang satu itu bernama
Bozes dan yang lain bernama Sene.
5Maka curaman yang satu itu di
sebelah utara bertentangan dengan
Mikhmas dan yang lain di sebelah selatan
bertentangan dengan Geba.
6Maka kata Yonatan kepada orang
muda yang memikul senjata itu: "Marilah
kita menyeberang kepada kawalan orang
yang tidak bersunat itu kalau-kalau
Allah hendak membantu pekerjaan
kita karena kepada Allah tiada sesuatu
tegahan sehingga diselamatkannya oleh
orang banyak atau orang sedikit."
7Maka kata orang yang memikul
senjatanya itu kepadanya: "Biarlah tuan
berbuat sekehendak hati tuan palingkan
dirimu lihatlah saya menyertai tuan
menurut kehendak tuan."
8Maka kata Yonatan: "Bahwa kita
hendak menyeberang kepada orang-
orang itu lalu menyatakan diri kita
kepadanya.
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9Maka jikalau demikian katanya yaitu:
Nanti dahulu, sehingga kami sampai
kepadamu maka kita akan berdiri tetap
pada tempat kita jangan kita naik
mendapatkan dia dahulu.
10Tetapi jikalau demikian ini katanya
yaitu: Marilah kamu naik kepada kami
maka kita akan naiklah karena Allah
telah menyerahkan dia ke tangan kita
maka inilah alamatnya bagi kita."
11Maka keduanya itu menyatakanlah
dirinya kepada kawalan orang-
orang Filistin itu maka kata orang
Filistin: "Tengoklah orang Ibrani itu
keluar dari dalam lobang tempat ia
menyembunyikan dirinya."
12Maka jawab segala orang kawalan
itu kepada Yonatan dan kepada orang
yang memikul senjatanya itu katanya:
"Marilah kamu naik kepada kami maka
kami hendak menyatakan kepadamu
suatu perkara." Maka kata Yonatan
kepada orang yang memikul senjatanya:
"Marilah engkau naik mengikut aku
karena Allah telah menyerahkan dia ke
tangan orang Israel."
13Maka Yonatanpun naiklah dengan
merangkak dan orang yang memikul
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senjatanya itupun mengikut dia maka
rubuhlah musuh itu di hadapan Yonatan
dan orang yang memikul senjatanya
itupun mengikut dia serta membunuh
musuh itu.
14Adapun orang yang mula-mula
dibunuh oleh Yonatan dan orang yang
memikul senjatanya yaitu ada kira-kira
dua puluh orang yang dibunuhnya dalam
sejauh orang membajak di tanah yang
setengah relung luasnya.
15Maka gemetarlah di dalam tempat
kemah dan di padang dan antara
segenap kaum itu maka orang kawalan
dan orang yang merampas itupun
gemetarlah dan bumipun gempalah
sehingga menjadi kegentaran yang amat
sangat.
16Maka dilihat oleh segala pengawal
Saul yang di Gibea negri Benyamin itu
bahwa orang banyak itu bertaburan ke
sana ke mari.
17Maka kata Saul kepada segala orang
yang sertanya: "Hendaklah kamu hitung
supaya kamu lihat siapakah dari antara
kita yang telah pergi." Setelah sudah
dihitung maka nyatalah Yonatan dan
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orang yang memikul senjatanya itu tiada
hadir.
18Maka kata Saul kepada Ahia:
"Bawalah kemari tabut Allah itu." Karena
pada masa itu tabut Allah itu ada
bersama-sama bani Israel.
19Maka jadilah sementara Saul lagi
berkata-kata dengan imam itu maka
makinlah bertambah-tambah huru hara
yang di tempat kemah orang Filistin
maka kata Saul kepada imam itu:
"Undurkanlah tanganmu."
20Maka Saul dan segala orang yang
sertanya itupun berhimpunlah lalu
masuk peperangan dilihatnya masing-
masing memarangkan pedang kepada
kawannya menjadi gempar yang terlalu
sangat.
21Maka segala orang Ibrani yang
beserta dengan orang Filistin seperti
dahulu yang telah datang sertanya ke
tempat segala kemah itu dari tanah yang
berkeliling maka iapun lalu menyertai
segala orang Israel yang beserta dengan
Saul dan Yonatan.
22Demikian juga segala orang Israel
yang telah menyembunyikan dirinya di
tanah bukit Efraim setelah didengarnya
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akan hal orang Filistin lari itu maka iapun
mengejar akan dia dalam peperangan
itu.
23Maka pada hari itu diselamatkan
Allah bani Israel dan peperangan itu
langsung ke Bet-Awen.
24Maka sesaklah orang Israel pada
hari itu tetapi Saul telah menyumpahi
kaum itu katanya terkutuklah orang
yang memakan barang makanan hingga
sampai petang sehingga aku telah
menentukan bela atas segala musuhku.
Maka dari pada kaum itu seorangpun
tiada mengecap barang makanan.
25Maka masuklah segala kaum itu ke
dalam rimba maka ada air madu di tanah
itu.
26Setelah sampai orang kaum itu ke
rimba maka adalah air madu bertitik-titik
tetapi seorangpun tiada membawa
tangannya ke mulut karena takutlah
kaum itu akan sumpah itu.
27Tetapi tiada didengar oleh Yonatan
tatkala bapanya menyumpahi kaum itu
sebab itu dihulurkannya hujung tongkat
yang ada pada tangannya dicucukkannya
ke dalam sarang lebah itu dibubuhnya
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tangannya ke mulut maka teranglah
matanya.
28Maka jawab seorang dari pada
kaum itu serta berkata: "Bahwa telah
disumpahi oleh ayahanda akan kaum
itu demikian: Terkutuklah orang yang
memakan barang makanan pada hari
ini. Maka letihlah kaum itu."
29Lalu kata Yonatan: "Bapaku telah
menyumpahi tanah ini tepuklah kiranya
bagaimana terang mataku sebab aku
mengecapi sedikit air madu itu.
30Apa lagi jika sekiranya segala rakyat
itu telah memakan dengan bebasnya dari
pada rampasan musuh yang didapatinya
itu karena sekarang tiada berapa banyak
yang terbunuh dari antara orang Filistin."
31Maka pada hari itu diparangnya
orang Filistin itu dari Mikhmas sampai ke
Ayalon maka kaum itu sangatlah letih.
32Maka segala rakyat itu menyerbukan
dirinya kepada rampasan itu diambilnya
beberapa domba dan lembu dan anak
lembu dipotongnya pada tanah itu maka
oleh rakyat itu dimakannya serta dengan
darah-darahnya.
33Maka dikabarkan oranglah kepada
Saul mengatakan: "Bahwa rakyat
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itu telah berbuat dosa kepada
Allah padahal dimakannya serta
dengan darah-darahnya sekali." Maka
jawabnya: "Kamu telah berbuat durhaka
gulingkanlah kepadaku sebuah batu
besar pada hari ini."
34Maka titah Saul: "Hendaklah kamu
menaburkan dirimu di antara segala
rakyat itu serta berkata kepadanya:
Bawalah kemari kepadaku lembu
masing-masing dan domba masing-
masing hendaklah kamu potong di sini
lalu makan janganlah kamu berdosa
kepada Allah pada hal makan daging
dengan darahnya." Maka pada malam
itu segala rakyat itu membawalah lembu
masing-masing dipotongnya akan dia di
sana.
35Maka oleh Saul dibangunkannya
suatu tempat kurban bagi Allah maka
itulah tempat kurban yang mula-mula
dibangunkannya kepada Allah.
36Maka titah Saul: "Marilah kita turun
mengejar orang Filistin pada malam
hari serta merampas akan dia sampai
dinihari jangan kita tinggalkan seorang
jugapun dari padanya." Maka jawab
orang-orang itu: "Biarlah tuanku berbuat



1 Samuel 14.37–40 71

barang yang patut pada sangka tuanku."
Maka kata imam itu: "Baik kita datang
kemari menghampiri Allah."
37Maka Saulpun bertanyakanlah
kepada Allah: "Patutlah aku turun
mengikut orang Filistin dan maukah
Engkau menyerahkan dia ke tangan
orang Israel." Tetapi pada hari itu tidak
dijawabnya akan dia.
38Maka titah Saul: "Hai kamu sekalian
segala penghulu kaum ini marilah kamu
hampir ketahuilah dan perhatikanlah
olehmu dengan apa juga ada dosa pada
hari ini.
39Karena demi hayat Allah yang
menyelamatkan orang Israel jikalau
pada anakku Yonatan itu sekalipun
niscaya ia akan dibunuh hukumnya."
Tetapi dari pada segenap kaum itu
seorangpun tiada yang menjawab akan
dia.
40Lalu titahnya kepada segala orang
Israel: "Berasinglah kamu sekalian pada
satu pihak dan aku serta anakku Yonatan
ini pada satu pihak." Maka sembah kaum
itu kepada Saul: "Barang yang baik pada
hati tuanku biarlah tuanku perbuat."
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41Maka sembah Saul kepada Allah
Tuhan orang Israel itu: "Nyatakanlah
kiranya yang benar." Maka terkenalah
Yonatan tetapi kaum itu terlepaslah.
42Maka titah Saul buanglah undi antara
aku dengan anakku Yonatan. Maka
Yonatanpun terkenalah.
43Maka kata Saul kepada Yonatan:
"Katakanlah kepadaku apakah
perbuatanmu." Maka diberitahu oleh
Yonatan katanya: "Sesungguhnya
anakanda telah mengecapi sedikit air
madu pada ujung tongkat yang di tangan
anakanda ini bahwa tak dapat tidak
anakanda mati."
44Maka kata Saul: "Demikianlah
perbuatan Allah dan ditambahinya pula
karena tak dapat tidak engkau akan mati
hai Yonatan."
45Maka sembah kaum itu kepada Saul:
"Masakan Yonatan itu dibunuh yang
telah mengadakan selamat yang sebesar
ini di antara orang Israel haramlah demi
hadirat Allah sehelai rambutnyapun tidak
akan gugur ke bumi karena pada hari
ini ia telah bekerja serta dengan Allah."
Demikianlah Yonatan itu dilepaskan oleh
kaum itu sungguh tidak jadi ia dibunuh.
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46Maka Saul itu berhentilah dari pada
mengikut orang Filistin dan orang Filistin
itupun pulanglah ke tempatnya.
47Adapun apabila Saul itu telah
memegang kerajaan atas orang Israel
maka berperanglah ia dengan segala
musuhnya pada segala pihak yaitu
dengan Moab dan dengan bani Amon
dan dengan Edom dan dengan raja-raja
Zoba dan dengan orang Filistin maka
dikalahkannya orang-orang itu barang
kemana ia menghadapkan dirinya.
48Maka gagahlah ia serta dikalahkannya
orang-orang Amalek dilepaskannya
orang Israel dari pada tangan orang
yang merusakkan dia.
49Adapun anak-anak Saul itu Yonatan
dan Yiswi dan Malkisua maka inilah
nama kedua anaknya yang perempuan
yang sulung bernama Merab dan yang
muda bernama Mikhal.
50Maka istri Saul itu bernama Ahinoam
binti Ahimaas dan panglima perangnya
bernama Abner bin Ner yaitu bapa
saudara Saul.
51Maka Kisy itulah bapa Saul dan Ner,
bapa Abner itu, anak Abiel.
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52Maka dengan orang Filistin jadi
perang besar seumur hidup Saul itu
maka apabila dilihat Saul barang seorang
yang kuat atau barang seorang yang
gagah maka diambilnya akan dia bagi
dirinya.

15
1Maka sabda Samuel kepada
Saul: "Bahwa Allah telah

menyuruhkan aku akan meminyaki
engkau menjadi raja atas kaumnya
yaitu atas orang Israel akan sekarang
dengarlah olehmu akan bunyi firman
Allah.
2Maka demikianlah firman Allah
Tuhan segala tentara: Bahwa Aku telah
memperhatikan barang yang telah
dilakukan oleh Amalek akan Israel
bagaimana didengarnya akan dia pada
jalan tatkala ia telah keluar dari Mesir.
3Sekarang pergilah engkau menyerang
Amalek dan tentukanlah segala sesuatu
yang ada kepadanya akan binasa
janganlah engkau sayang akan dia
melainkan bunuhlah laki-laki dan
perempuan budak-budak dan anak-
anaknya yang menyusu dan lembu
kambing dan unta dan keledai pun."
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4Maka dikerahkan Saul kaum itu
dihitungnya akan dia di Telaim yaitu
jumlahnya dua puluh laksa orang yang
berjalan kaki dan selaksa orang Yehuda.
5Maka sampailah Saul ke negri Amalek
di adangnya dalam lembah itu.
6Maka titah Saul kepada orang Keni:
"Pergilah kamu undur dari antara orang
Amalek supaya jangan engkaupun aku
binasakan sertanya karena kamu telah
menunjukkan kasihnya pada segala bani
Israel tatkala ia keluar dari Mesir." Maka
orang Keni itupun undurlah dari antara
oang Amalek.
7Maka oleh Saul diserangnya orang
Amalek itu dari Hawila sampai ke tempat
orang masuk ke Syur yang bertentangan
dengan Mesir.
8Maka ditangkapnya Agag, raja orang
Amalek itu, dengan hidupnya dan segala
orang banyak itu dibinasakannya dengan
mata pedang.
9Maka oleh Saul dan segala rakyatnya
disayanginya akan Agag dan segala yang
terutama dari pada domba dan dari
pada lembu dan yang gemuk-gemuk dan
anak-anak domba dan segala sesuatu
yang baik tiada ia mau menentukan
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dia akan binasa melainkan segala yang
hina dan buruk itu ditentukannya akan
binasa.
10Maka datanglah firman Allah kepada
Samuel demikian:
11 "Bahwa Aku menyesal sebab Aku
telah mengangkat Saul menjadi raja
karena ia telah berbalik dari pada
mengikut Aku dan tiada dilakukannya
seperti firman-Ku." Maka marahlah
Samuel lalu ia berseru kepada Allah
sepanjang malam.
12Maka bangunlah Samuel pagi-pagi
hari hendak bertemu dengan Saul maka
dikabarkan oranglah kepada Samuel
mengatakan: "Bahwa Saul telah pergi ke
Karmel maka didirikannya suatu tiang
lalu berjalan keliling langsung turun ke
Gilgal."
13Maka sampailah Samuel kepada Saul
lalu kata Saul kepadanya: "Diberkati
Allah kiranya akan dikau bahwa aku
telah melakukan seperti firman Allah."
14Maka kata Samuel: "Apa gerangan
bunyi domba-domba mengembek yang
sampai ke telingaku dan bunyi lembu
mengemuh yang kudengar ini."
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15Maka kata Saul: "Sekaliannya ini
telah dibawa orang sertanya dari pada
orang Amalek karena disayangi rakyat
itu akan yang terutama dari pada segala
domba dan dari pada segala lembu
hendak dipersembahkannya kepada
Tuhanmu Allah dan yang lain itu telah
kami binasakan."
16Maka kata Samuel kepada Saul:
"Nanti dahulu aku hendak menyatakan
kepadamu segala firman Allah yang telah
disampaikannya kepadaku malam tadi."
Maka kata Saul kepadanya: "Katakanlah
olehmu."
17Maka kata Samuel: "Sungguhpun
dahulu engkau kecil pada pemandangan
sendiri tetapi bukankah engkau dijadikan
kepala segala suku bani Israel. Maka
diminyakki Allah akan dikau menjadi raja
atas orang Israel
18dan disuruhkan Allah akan dikau
pada suatu perjalanan maka firman-Nya:
Pergilah engkau tentukan segala orang
berdosa itu yaitu orang Amalek akan
binasa hendaklah engkau berperang
dengan dia sehingga sekaliannya telah
hilang.
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19Mengapakah engkau tidak menurut
akan firman Allah melainkan engkau
menyerbukan dirimu kepada rampasan
itu serta membuat pekerjaan yang jahat
pada pemandangan Allah."
20Maka kata Saul kepada Samuel:
"Bahkan aku juga telah menurut juga
akan firman Allah serta berjalan pada
perjalanan yang telah aku disuruh Allah
maka Agag, raja Amalek itu, aku bawa
kemari tetapi segala orang Amalek itu
sudah aku binasakan.
21Maka oleh rakyat itu diambilnya
dari pada rampasan yaitu domba dan
lembu yang terutama dari pada segala
yang ditentukan akan binasa hendak
dipersembahkannya kepada Tuhan Allah
itu di Gilgal."
22Maka kata Samuel: "Berkenanlah
Allah akan kurban bakaran dan
persembahan sama seperti ia berkenan
akan orang yang menurut firman Allah.
Bahwa menurut perintah itu terlebih
baik dari pada persembahan dan
beringat-ingatpun terlebih baik dari pada
lemak domba jantan.
23Karena durhaka itulah seperti dosa
orang yang menenung dan degil itu
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seperti menyembah berhala atau taraf
karena engkau telah menolakkan
firman Allah sebab itu Tuhanpun telah
menolakkan dikau supaya engkau
jangan lagi menjadi raja.
24Maka kata Saul kepada Samuel:
"Bahwa aku telah berdosa karena
aku telah melawan firman Allah dan
katamupun sebab aku takut akan rakyat
itu lalu kuturut akan katanya.
25Maka sekarang ampunilah kiranya
dosaku dan baliklah sertaku supaya aku
menyembah kepada Allah."
26Maka kata Samuel kepada Saul:
"Tidak aku mau balik sertamu karena
engkau telah menolakkan firman Allah
dan Allahpun telah menolakkan dikau
supaya jangan lagi engkau menjadi raja
atas orang Israel."
27Maka serta Samuel berpaling hendak
pergi dicapai Saul punca jubahnya lalu
carik.
28Maka kata Samuel kepadanya:
"Bahwa Allahpun telah mencarikkan
kerajaan Israel dari padamu pada hari
ini dikaruniakannya kepada seorang
kawanmu yang terlebih baik dari pada
engkau.
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29Dan lagi Yang Mahakuasa orang
Israel itu tiada akan berdusta atau
menyesal karena bukannya Ia manusia
sehingga Ia menyesal."
30Maka kata Saul: "Bahwa aku telah
berdosa tetapi sekarang biarlah kiranya
aku dipermuliakan olehmu di hadapan
segala ketua-ketua kaumku dan di
hadapan orang-orang Israel baliklah
engkau sertaku supaya aku menyembah
Tuhanmu Allah itu."
31Lalu baliklah Samuel mengikut Saul
dan Saulpun sujudlah menyembah.
32Maka kata Samuel: "Bawalah kemari
kepadaku akan Agag, raja orang
Amalek itu." Maka Agagpun datanglah
kepadanya dengan kacaknya. Maka
kata Agag: "Bahwa sesungguhnya telah
lalulah kepahitan maut itu."
33Maka kata Samuel: "Seperti
beberapa orang perempuan telah
dipupuskan oleh pedangmu demikian
juga ibumupun akan dipupuskan di
antara segala perempuan." Maka oleh
Samuel dipenggal-penggalnya Agag itu
di hadapan hadirat Allah di Gilgal.
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34Maka Samuelpun pergilah ke Rama
dan Samuelpun pulanglah ke rumahnya
ke Gibea, negri Saul itu.
35Maka tidak lagi Samuel melihat Saul
sampai kepada hari kematiannya karena
dukacitalah Samuel sebab Saul maka
Allahpun menyesallah sebab Saul itu
telah dirajakannya atas orang Israel.

16
1Maka firman Allah kepada
Samuel: "Berapa lamakah engkau

bersusah hati karena Saul padahal
Aku telah menolak dia supaya jangan
lagi ia berkerajaan atas orang Israel
hendaklah engkau isikan minyak dalam
capu tandukmu pergilah engkau Aku
hendak menyuruhkan engkau kepada
Isai, orang Betlehem itu, karena Aku
telah menyediakan bagi diri-Ku seorang
raja dari antara anak-anaknya itu."
2Maka sembah Samuel: "Bagaimana
boleh aku pergi jikalau kedengaran
hal itu kepada Saul niscaya aku ini
dibunuhnya." Maka firman Allah:
"Hendaklah engkau membawa sertamu
seekor anak lembu betina serta berkata:
Aku datang ini hendak membuat kurban
kepada Allah.
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3Dan hendaklah engkau menjemput
Isai kepada kurban itu maka Aku hendak
menyatakan kepadamu barang yang
patut engkau perbuat dan hendaklah
engkau meminyaki bagi-Ku barangsiapa
yang Kukatakan kepadamu kelak."
4Maka oleh Samuel diperbuatnya
seperti firman Allah itu lalu datang
ke Betlehem maka datanglah segala
ketua-ketua negri itu hendak bertemu
dengan dia dengan gementarnya
katanya: "Kedatangan tuan ini dengan
sejahteraku."
5Maka jawabnya: "Dengan sejahtera
aku datang ini hendak membuat firman
kepada Allah kuduskanlah dirimu
marilah sertaku kepada firman ini." Maka
dikuduskannya Isai serta anak-anaknya
dijemputnya kepada kurban itu.
6Maka jadilah apabila sekaliannya
telah sampai maka dipandangnya akan
Eliab, katanya: "Bahwa sesungguhnya
yang menghadap Allah ini ialah yang
diminyakkinya."
7Tetapi firman Allah kepada Samuel:
"Janganlah engkau pandang akan
rupanya atau akan ketinggian
lembaganya karena aku telah enggankan
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dia karena Allah melihat bukannya
seperti yang dilihat oleh manusia karena
manusia memandang kepada yang
dilahir tetapi Allah memandang hati
orang."
8Maka dipanggil Isai akan Abinadab
disuruhnya lalu di hadapan Samuel
maka katanya: "Yainipun bukannya yang
dipilih Allah."
9Maka Syama pun disuruh Isai berjalan
lalu maka katanya: "Yainipun bukan
yang dipilih Allah."
10Maka oleh Isai disuruhnya ketujuh
orang itupun lalu di hadapan Samuel,
maka kata Samuel kepada Isai:
"Sekaliannya ini bukannya dipilih Allah."
11Dan lagi kata Samuel kepada Isai:
"Sekalian inikah segala anak-anakmu."
Maka jawabnya: "Tinggal lagi yang
bungsu ada ia menggembalakan domba
hamba." Maka kata Samuel kepada Isai:
"Suruhlah panggil karena tiada boleh
kita duduk makan sebelum ia datang
kemari."
12Maka disuruhnyalah lalu dibawa
orang akan dia. Maka adalah yaitu
kemerahan dan elok parasnya dan baik
sikapnya. Maka firman Allah: "Bangunlah
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engkau meminyaki akan dia karena
inilah dia."
13Maka oleh Samuel diambilnya
capu tanduknya yang berisi minyak
diminyakinya akan dia di tengah-tengah
segala abangnya maka turunlah Ruh
Allah atas Daud dengan sangat kuasanya
mulai dari pada hari ini juga. Maka
bangunlah Samuel lalu pulang ke
rumahnya.
14Maka Ruh Allah telah undur dari
pada Saul dan ruh yang jahat dari pada
hadirat Allah mengharu dia.
15Maka sembah segala pegawai Saul:
"Bahwa telah ada ruh jahat dari pada
hadirat Allah mengharu tuanku.
16Biarlah kiranya tuanku suruh
patik-patik yang menghadap tuanku ini
menjadi orang yang pandai memetik
kecapi maka akan jadi kelak tatkala
tuanku terkena ruh jahat dari pada
hadirat Allah itu hendaklah ia memetik
dengan tangannya lalu tuanku menjadi
baik."
17Maka titah Saul kepada segala
pegawainya: "Carikanlah aku seorang
yang pandai memetik bawalah
kepadaku."
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18Maka jawab seorang muda: "Bahwa
patik telah melihat seorang anak Isai,
orang Betlehem, yang pandai memetik
kecapi lagi sangat gagah beraninya
dan tahu berperang serta dengan budi
bahasanya dan seorang yang baik
parasnya dan Allahpun ada menyertai
dia."
19Maka dititahkan Saul beberapa
suruhannya kepada Isai mengatakan:
"Suruhkanlah kepadaku anakmu Daud,
yang menggembalakan domba itu."
20Maka oleh Isai diambilnya seekor
keledai bermuat roti dan air anggur
sekiryat dan anak kambing seekor
dikirimkannya kepada Saul dengan
tangan anaknya, Daud itu.
21Maka masuklah Daud menghadap
Saul lalu berdiri di hadapannya
maka sangatlah dikasihinya akan
dia ditentukannya akan mengambil
senjatanya.
22Maka oleh Saul disuruhnya orang
mengatakan kepada Isai: "Biarlah
kiranya Daud itu berdiri di hadapanku
karena ia telah beroleh karunia pada
pemandanganku."
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23Maka jadilah tatkala Saul terkena ruh
jahat yang dari pada hadirat Allah itu
maka diambil oleh Daud akan kecapinya
dipetiknya dengan tangannya maka
Saulpun segarlah dan menjadi baik dan
ruh yang jahat itupun undurlah dari
padanya.

17
1Maka oleh orang Filistin
dikerahkannya segala tentaranya

hendak berperang lalu berhimpunlah
sekaliannya di Sokho yang di tanah
Yehuda didirikannya kemahnya antara
Sokho dengan Azeka di atas Damim.
2Maka Saul dan segala orang
Israelpun berhimpunlah lalu didirikannya
kemahnya di lembah Elah lalu mengikut
perangnya berhadapan dengan orang
Filistin.
3Maka perdirian orang Filistin di gunung
yang di sebelah sana dan perdirian orang
Israel di atas gunung yang di sebelah
sini dan di tengah-tengahnya ada suatu
lembah.
4Maka keluarlah dari tempat kemah
orang Filistin itu seorang pahlawan
yang bernama Goliat dari negri Gat
maka tubuhnya enam hasta sejengkal
tingginya.
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5Maka kepalanya berketopongkan
tembaga dan ia berpakaian baju zirah
adapun beratnya baju itu lima ribu sikal
tembaga.
6Maka pada kakinya ada lapik dari pada
tembaga dan lembing dari pada tembaga
tersandang di antara kedua bahunya.
7Maka batang tombaknya seperti
gulungan tenun besarnya dan mata
tombaknya itu enam ratus sikal besi
beratnya dan orang yang membawa
perisainya ada berjalan di hadapannya.
8Maka berdirilah ia serta berseru-seru
kepada segala tentara orang Israel maka
katanya kepadanya: "Mengapakah kamu
telah keluar hendak mengikut perang
bukankah aku ini orang Filistin dan
kamu sekalian hamba juga kepada Saul
hendaklah kamu memilih seorang bagi
dirimu biarlah ia turun mendapatkan
aku.
9 Jikalau ia dapat berperang dengan
aku dan membunuh aku niscaya kami
sekalian akan menjadi hambamu tetapi
jikalau aku menang dan membunuh dia
niscaya kamu sekalian akan menjadi
hamba kami dan takluk kepada kami."
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10Maka kata orang Filistin itu: "Bahwa
pada hari ini aku mencela segala tentara
orang Israel hendaklah seseorang di
hadapkannya ke hadapanku supaya kita
berperang sama seorang."
11Maka didengar oleh Saul dan segala
orang Israel akan perkataan orang
Filistin itu maka terperanjatlah ia dan
sangat takut.
12Adapun Daud itu adalah anak orang
Efrata dari Betlehem Yehuda yang
bernama Isai maka ia itu ada beranak
delapan orang maka pada zaman Saul
itu ialah seorang tua di antara manusia.
13Maka ketiga anak Isai yang tua telah
mengikut Saul akan berperang adapun
nama ketiga anaknya yang pergi pada
peperangan itu yaitu Eliab, yang sulung
kemudian Abinadab dan yang ketiga
Syama.
14Maka Daud inilah yang bungsu dan
yang tua tiga orang ada mengikut Saul.
15Maka Daud memang pulang balik dari
hadapan Saul hendak menggembalakan
segala domba bapanya di Betlehem.
16Maka hampirlah orang Filistin pagi
dan petang di hadapkannya dirinya
empat puluh hari lamanya.
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17Maka kata Isai kepada anaknya,
Daud itu: "Ambillah kiranya akan
abangmu dari pada emping seefah dan
roti sepuluh biji ini lekas bawa kepada
abang-abangmu ke tempat segala
kemah itu
18dan keju yang sepuluh biji ini
bawalah kepada penghulu orang seribu
itu tengoklah bagaimana halnya segala
abangmu itu dan bawa pulang sesuatu
tanda selamatnya."
19Adapun Saul dan ketiganya itu dan
segala orang Israelpun adalah di lembah
Elah berperang dengan orang Filistin.
20Maka bangunlah Daud pagi-pagi
hari ditinggalkannya segala domba
itu pada seorang gembala diambilnya
seperti pesan Isai itu kepadanya lalu
pergi maka sampailah ia ke tempat
segala kereta tatkala tentara itu keluar
hendak berperang serta bersorak akan
peperangan itu.
21Maka orang Israel dan orang Filistin
itupun mengikat perangnya sebelah
menyebelah.
22Maka oleh Daud ditinggalkannya
barang-barangnya itu pada tangan orang
yang menunggu barang-barang itu.
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23Lagi berkata-kata dengan ketiganya
tiba-tiba pahlawan orang Filistin dari
negri Gat yang bernama Goliat itupun
keluarlah dari tentara orang Filistin lalu
berkata-kata seperti perkataan yang
tersebut itu maka kedengaranlah kepada
Daud.
24Adapun segala orang Israel demi
dilihatnya orang itu maka larilah
sekaliannya dari hadapannya serta
dengan ketakutannya.
25Maka kata orang Israel: "Sudahkah
kamu lihat akan orang yang telah
datang ini bahwa sesungguhnya hendak
mencela orang Israel juga datangnya
maka akan jadi kelak barangsiapa yang
membunuh dia niscaya yaitu dikayakan
oleh raja dengan kekayaan yang besar
dan dikaruniakannya anakanda baginda
kepadanya akan istrinya dan isi rumah
bapanya dimerdekakan baginda dalam
Israel."
26Maka kata Daud kepada segala
orang yang berdiri di sisinya:
"Dipengapakankah orang yang
akan membunuh orang Filistin ini dan
yang akan menghilangkan cela ini dari
pada orang Israel karena siapa gerangan
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orang Filistin yang tidak bersunat ini
sehingga dicelakannya segala tentara
Allah yang hidup ini."
27Maka jawab segala rakyat serta
berkata kepadanya demikian: "Bahwa
begitulah akan dibuat pada orang yang
membunuh dia."
28Maka terdengarlah kepada Eliab,
abangnya, yang tua itu tatkala ia
berkata-kata dengan orang itu maka
bernyalalah marah Eliab akan Daud maka
katanya: "Mengapakah engkau telah
datang kemari dan kepada siapakah
engkau tinggalkan domba-domba yang
sedikit di tanah belantara itu. Aku tahu
akan congkakmu dan akan kejahatan
hatimu karena engkau telah datang
hendak melihat peperangan ini."
29Maka kata Daud: "Apa gerangan
perbuatanku sekarang bukankah ada
sebabnya."
30Maka berpalinglah ia dari padanya
kepada orang lain dikatakannya demikian
juga maka jawabnya pula rakyat itu
kepadanya seperti dahulu juga.
31Setelah kedengaranlah perkataan
yang dikatakan oleh Daud itu lalu
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disampaikan oranglah kepada Saul maka
iapun menyuruh panggil akan dia.
32Maka sembah Daud kepada Saul:
"Jangan seorangpun tawar hati sebab
orang itu bahwa hamba tuanku ini
hendak pergi berperang dengan orang
Filistin ini."
33Maka titah Saul kepada Daud: "Tiada
dapat engkau mendapatkan orang
Filistin ini hendak berperang dengan
dia karena engkau ini lagi muda dan
ia seorang yang biasa berperang dari
mudanya."
34Maka sembah Daud kepada
Saul: "Bahwa hamba tuanku telah
menggembalakan segala domba bapa
hamba maka datanglah seekor singa
atau seekor burung dirampasnya seekor
anak domba dari dalam kawan itu
35maka keluarlah hamba mengikut dia
lalu membunuh dia serta melepaskan
anak domba itu dari pada mulutnya
dan apabila ia berbangkit hendak
menerkam hamba maka hamba
mencapai janggutnya lalu memarang
dan membunuh dia.
36Baik singa baik burung itu hamba
bunuh dan orang Filistin yang tidak
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bersunat ini akan disamakan dengan
salah satu binatang itu sedang
dicelakakannya segala tentara Allah
yang hidup itu."
37Dan lagi sembah Daud: "Bahwa Allah
yang telah melepaskan hamba dari pada
kuku singa dan dari pada kuku burung
Ialah akan melepaskan hamba dari pada
tangan orang Filistin ini." Maka titah
Saul kepada Daud: "Pergilah engkau dan
disertai Allah kiranya akan dikau."
38Maka oleh Saul dikenakannya
pakaiannya sendiri kepada Daud
dikenakannya ketopong tembaga pada
kepalanya dan dipakaikannya kepadanya
baju zirah.
39Maka Daud itu menyandangkan
pedangnya di atas pakaiannya itu lalu
mulai berjalan karena belum pernah
dicobanya. Maka sembah Daud kepada
Saul: "Tiada boleh hamba berjalan
dengan pakaian ini karena belum pernah
hamba mencobanya." Lalu sekaliannya
itu ditinggalkan oleh Daud.
40Maka diambilnya tongkatnya pada
tangannya dan dipilihnya dari dalam
anak sungai itu batu-batu licin lima buku
dimasukkannya ke dalam pundi-pundi



1 Samuel 17.41–45 94

gembala yang ada kepadanya yaitu
dalam bokcanya dan ali-alinya ada pada
tangannya lalu hampirlah ia kepada
orang Filistin itu.
41Maka orang Filistin itupun datanglah
lalu hampirlah ia kepada Daud dan
orang yang membawa perisainya itu
mendahului dia.
42Maka apabila orang Filistin itu
memandang keliling lalu melihat Daud
maka dipandangnya ringan akan
dia karena Daud itu lagi muda dan
kemerah-merahan dan elok rupanya.
43Maka kata orang Filistin itu kepada
Daud: "Encikkah aku ini maka engkau
datang kepadaku dengan membawa
tongkat?" Maka dikutuki orang Filistin itu
akan Daud demi segala dewanya.
44Dan lagi kata orang Filistin itu kepada
Daud: "Marilah kepadaku aku hendak
memberi daging tubuhmu kepada segala
burung yang di udara dan kepada segala
binatang yang di padang."
45Maka kata Daud kepada orang Filistin
itu: "Engkau ini datang kepadaku dengan
membawa pedang dan tombak dan
lembing tetapi aku datang kepadamu
dengan nama Allah Tuhan segala tentara
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yaitu Tuhan segala balatentara Israel
yang telah engkau celakan itu.
46Maka pada hari ini juga engkau
diserahkan Allah kepada tanganku dan
aku akan membunuh engkau serta
memenggal kepalamu dan pada hari
ini aku akan memberi segala bangkai
tentara orang Filistin kepada burung-
burung yang di udara dan kepada
segala binatang yang di padang supaya
diketahui oleh segala isi dunia bahwa
adalah Allah di antara orang Israel,
47dan supaya diketahui oleh
segenap perhimpunan ini bahwa
Allah menyelamatkan orang bukannya
dengan pedang dan tombak karena Allah
juga yang empunya peperangan itu dan
Iapun akan menyerahkan kamu sekalian
ke tangan kami."
48Maka jadilah apabila orang Filistin itu
telah bangun lalu datang menghampiri
Daud hendak bertemu dengan dia
maka berlarilah Daud dengan segeranya
menuju tentara itu hendak bertemu
dengan orang Filistin itu.
49Maka oleh Daud diselukkan
tangannya ke dalam pundi-pundinya
dikeluarkannya sebuku batu lalu diali-
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alinya kena dahi orang Filistin itu maka
batu itu terbenam dalam dahinya lalu
rubuhlah ia terjerumus ke bumi.
50Demikianlah Daud mengalahkan
orang Filistin itu dengan ali-ali dan
dengan batu juga lalu diparangnya akan
orang Filistin itu dibunuhnya akan dia
tetapi tiada pedang dalam tangan Daud.
51Sebab itu berlarilah Daud lalu berdiri
di atas tubuh orang Filistin itu diambilnya
pedangnya dihunusnya dari dalam
sarungnya lalu dibunuhnya akan dia
dipenggalnya kepalanya dengan pedang
itu. Setelah dilihat oleh segala orang
Filistin akan hal pahlawannya telah mati
itu maka larilah sekaliannya.
52Maka segala orang Israel dan
orang Yehuda itupun bangunlah sambil
bersorak diusirnya orang-orang Filistin
itu hingga sampai ke Gat dan sampai ke
pintu negri Ekron. Maka segala orang
Filistin yang luka itu rubuhlah pada jalan
yang menuju ke Saaraim hingga sampai
ke Gat dan sampai ke Akron.
53Maka kembalilah bani Israel dari
pada memburu orang Filistin itu lalu
dirampasnya tempat segala kemahnya.
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54Maka oleh Daud diambilnya kepala
orang Filistin itu dibawanya ke Yerusalem
tetapi segala senjatanya itu ditaruhnya
dalam kemahnya.
55Maka apabila dilihat Saul akan Daud
itu keluar hendak bertemu dengan orang
Filistin itu maka titahnya kepada Abner,
panglima tentaranya itu: "Hai Abner,
anak siapa orang muda ini?" Maka
sembah Abner: "Ya tuanku demi hayat
tuanku tiada patik tahu."
56Maka titah raja: "Pergilah bertanya
anak siapakah orang muda ini."
57Maka tatkala Daud kembali dari pada
membunuh orang Filistin itu disambut
Abner akan dia dibawanya ke hadapan
Saul maka kepala orang Filistin itu ada
lagi pada tangannya.
58Maka titah Saul kepadanya: "Hai
orang muda anak siapakah engkau?"
Maka sembah Daud: "Patik ini anak
hamba tuanku Isai, orang Betlehem itu."

18
1Maka jadilah setelah sudah Daud
berdatang sampai kepada Saul itu

maka berhubunglah hati Yonatan dengan
hati Daud maka dikasihi Yonatan akan
dia seperti akan nyawanya sendiri.
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2Maka pada hari itu diambil Saul akan
dia tiada diberinya pulang lagi ke rumah
bapanya.
3Maka Yonatan itu berjanji-janjian
dengan Daud sebab dikasihinya akan dia
seperti akan nyawanya sendiri.
4Maka oleh Yonatan ditinggalkannya
jubahnya yang lekat pada tubuhnya itu
diberikannya kepada Daud dan segala
pakaiannyapun hingga sampai pada
pedangnya dan panahnya dan ikat
pinggangnya.
5Maka Daud itupun keluarlah barang
kemana disuruhkan Saul akan dia serta
melakukan dirinya dengan bijaksana
maka oleh Saul ditentukannya akan dia
menjadi kepala segala orang perang
maka baik juga perkara itu pada
pemandangan segenap kaum itu dan
pada pemandangan segala pegawai itu.
6Maka jadilah apabila sekaliannya
pulang tatkala Daud kembali dari pada
membunuh orang Filistin itu maka
keluarlah beberapa orang perempuan
dari dalam segala negri orang Israel
sambil menyanyi dan menari akan
menyambut raja Saul dengan rebananya
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dan dengan kesukaan dan dengan segala
bunyi-bunyian.
7Maka segala perempuan itupun
bernyanyilah berganti-ganti dalam
permainannya itu serta berkata:
"Dibunuh Saul beribu-ribu, dan Daud
berlaksa-laksa."
8Maka Saul itu sangat murkanya dan
jahatlah perkataan itu pada hatinya
maka titahnya: "Bahwa pada Daud itu
disebutkannya berlaksa-laksa tetapi
kepadaku disebutkannya beribu-ribu
saja apa lagi yang dapat diperolehnya
melainkan kerajaan juga.
9Maka mulai dari pada hari itu Saul
menaruh dendam akan Daud.
10Maka jadilah pada esok hari
datanglah ruh yang jahat dari pada
hadirat Allah itu atas Saul sehingga ia
bernubuat di tengah-tengah rumah itu
maka Daudpun memetik kecapinya serta
yang biasa sehari-hari maka ada lembing
pada tangan Saul.
11Maka oleh Saul dilayangkannya
lembing itu maka pada hatinya: "Aku
hendak menikam Daud ini hingga terus
ke dinding." Maka Daud itu mengelak
dua kali lalu undur dari hadapannya.
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12Maka takutlah Saul akan Daud sebab
Allah ada menyertai dan sudah undur
dari pada Saul.
13Sebab itu oleh Saul dijauhkannya
Daud itu dari pada dirinya dijadikannya
kepala orang seribu maka iapun keluar
masuk di hadapan kaum itu.
14Maka Daudpun melakukan dirinya
dengan bijaksana pada segala halnya
dan Allah ada menyertai dia.
15Maka dilihat Saul akan hal Daud
itu melakukan dirinya dengan sangat
bijaksana maka takutlah ia akan dia.
16Tetapi dikasihi akan Daud oleh segala
orang Israel dan orang Yehuda karena ia
keluar masuk di hadapan orang-orang
itu.
17Maka titah Saul kepada Daud:
"Bahwa Merab, anakku yang sulung
itu, hendak kukaruniakan kepadamu
akan istrimu tetapi hendaklah engkau
menjadi gagah bagiku serta berperang
dalam peperangan Allah." Karena pada
hati Saul: "Jangan ia terkena bekas
tanganku melainkan biarlah ia terkena
bekas tangan orang Filistin."
18Maka sembah Daud kepada Saul:
"Siapa gerangan patik dan apa gerangan
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kehidupan patik atau kaum bapa patik
di antara orang Israel sehingga patik
menjadi menantu tuanku."
19Tetapi jadilah pada masa Merab, anak
Saul itu, patut dipersuamikan kepada
Daud maka dipersuamikannya akan dia
kepada Adriel, orang Mehola.
20Maka Mikhal, anak Saul itu, menaruh
kasih akan Daud maka hal itu dikabarkan
orang kepada Saul lalu berkenanlah
perkara itu kepadanya.
21Maka titah Saul: "Aku hendak
memberikan dia kepadanya supaya
perempuan itu menjadi suatu jerat
kepadanya supaya ia terkena bekas
tangan orang Filistin." Sebab itu titah
Saul kepada Daud: "Pada hari ini
hendaklah engkau menjadi menantuku
pada kedua kalinya."
22Maka titah Saul kepada segala
pegawainya: "Demikian hendaklah kamu
berkata-kata kepada Daud dalam diam
mengatakan: Bahwa raja berkenan
akan dikau dan segala pegawai baginda
mengasihi akan dikau akan sekarang
hendaklah engkau menjadi menantu
baginda."
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23Maka segala perkataan itu
disampaikan oleh pegawai Saul ke
telinga Daud, maka kata Daud: "Pada
sangkamu menjadi menantu raja itu
perkara yang sedikitkah sedang aku
ini orang miskin lagi ringan pada mata
orang."
24Maka hal itu disampaikan kepada
Saul oleh pegawai-pegawainya maka
sembahnya: "Demikian inilah jawab
Daud itu."
25Maka titah Saul: "Hendaklah kamu
mengatakan kepada Daud demikian ini:
Bahwa baginda itu tiada menghendaki
isi kawin melainkan seratus kulup orang
Filistin juga supaya menuntut bela atas
segala musuh baginda." Adapun maksud
Saul itu hendak membinasakan Daud
dengan tangan orang Filistin.
26Apabila titah itu disampaikan kepada
Daud oleh segala pegawai itu maka
sukalah Daud itu menjadi menantu
baginda. Maka harinya itu belum genap,
27 lalu berbangkitlah Daud maka
pergilah ia dengan segala orangnya
dibunuhnya dari pada orang Filistin
dua ratus orang maka segala kulup
orang itu dibawalah oleh Daud
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dipersembahkannya kepada baginda
dengan cukup bilangannya supaya dapat
ia menjadi menantu baginda. Maka oleh
Saul diberikannya anaknya, Mikhal itu,
kepada Daud akan istrinya.
28Maka dilihat dan diketahui oleh Saul
akan hal Allah ada menyertai Daud maka
Mikhal anak Saul itu mengasihi akan dia.
29Maka Saulpun makin lebih takut akan
Daud dan Saul senantiasa berseteru
dengan Daud.
30Setelah itu keluarlah segala raja
orang Filistin maka jadilah beberapa
kali sekaliannya itu keluar maka Daud
melakukan dirinya dengan bijaksana
terlebih dari pada segala pegawai Saul
sehingga namanya sangat terbilang
adanya.

19
1Maka titah Saul kepada
anakanda Yonatan dan kepada

segala pegawainya disuruhnya bunuh
Daud.
2Tetapi Yonatan anak Saul itu terlalu
suka akan Daud. Maka dikabarkan
Yonatan kepada Daud mengatakan:
"Bahwa bapaku Saul ada mencari
jalan hendak membunuh engkau akan
sekarang ingatlah kiranya akan dirimu
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pada esok hari tinggallah dalam tempat
yang terlindung dan sembunyikan
dirimu.
3Maka aku hendak keluar lalu berdiri
pada sisi bapaku di ladang di tempat
engkau akan ada dan aku hendak
berkata-kata halmu dengan bapa maka
jikalau aku lihat sesuatu hal niscaya
kunyatakan kepadamu."
4Maka Yonatanpun mengatakan
perkara yang baik dari hal Daud kepada
bapanya Saul itu maka sembahnya
kepadanya: "Janganlah kiranya tuanku
berdosa akan pacal (patik) itu yaitu akan
Daud sebab iapun belum berdosa kepada
tuanku dan sebab segala pekerjaan
kepada tuanku terlalu baik adanya
5karena ia telah membuangkan
nyawanya tatkala dibunuhnya orang
Filistin itu sehingga Allah telah
mengadakan selamat yang besar karena
segenap bangsa Israel tuanku juga
telah melihat hal itu serta bersuka hati
mengapa pula tuanku hendak berdosa
akan darah yang tiada bersalah sehingga
tuanku hendak membunuh Daud dengan
tiada sesuatu sebab."
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6Maka Saulpun dengarlah akan sembah
Yonatan itu lalu bersumpahlah Saul
mengatakan: "Demi hayat Allah tiada ia
akan dibunuh."
7Maka oleh Yonatan dibawanya Daud
menghadap Saul maka iapun tetaplah
hadirat baginda seperti dahulu juga.
8Maka kemudian ada perang lagi
maka keluarlah Daud berperang dengan
orang Filistin dibunuhnya terlalu banyak
orang sehingga sekaliannya lari dari
hadapannya.
9Maka Saulpun terkena ruh jahat yang
dari pada hadirat Allah tatkala ia duduk
dalam rumahnya dengan memegang
lembing pada tangannya maka Daudpun
sedang memetik kecapinya.
10Maka dicoba oleh Saul hendak
menikam Daud terus ke dinding
yang dengan lembing itu tetapi iapun
mengelak lalu keluar dari hadapan Saul
sehingga lembing itu ditikamkannya
ke dinding maka larilah Daud berlepas
dirinya pada malam itu.
11Maka oleh Saul disuruhkannya
beberapa orang suruhannya ke rumah
Daud supaya ditungguinya akan dia dan
supaya dibunuhnya pada esok hari maka
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hal itu diberitahu kepada Daud oleh
istrinya, Mikhal, katanya: "Jikalau pada
malam ini tiada kakanda melepaskan
nyawa kakanda niscaya esok hari kelak
kakanda akan dibunuh."
12Maka oleh Mikhal dihulurkannya Daud
itu keluar dari pada tingkap maka iapun
larilah berlepas dirinya.
13Maka oleh Mikhal diambilnya patung
dibaringkannya dalam tempat tidur
disorongkannya sebuah bantal dari pada
bulu kambing di bawah kepalanya lalu
ditudunginya akan dia dengan selimut.
14Maka apabila segala orang suruhan
itu disuruh Saul akan mengambil Daud,
kata Mikhal: "Ia sakit."
15Maka oleh Saul disuruhkannya
segala suruhan itu melihati Daud maka
titahnya: "Bolehlah kepadaku berusung
di tempat tidurnya supaya aku bunuh."
16Maka apabila segala suruhan itu telah
masuk ke dalam maka adalah patung itu
di tempat tidur dan bantal dari pada bulu
kambing ada di bawah kepalanya.
17Maka titah Saul kepada Mikhal:
"Mengapakah engkau telah
memperdayakan aku demikian
sehingga engkau melepaskan seteruku
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itu pergi berlepas diri." Maka jawab
Mikhal kepada Saul: "Demikianlah
katanya kepada patik: Lepaskanlah
kakanda apa guna adinda dibunuh oleh
kakanda."
18Maka larilah Daud berlepas diri
lalu datang ke Rama kepada Samuel
dinyatakannya kepadanya segala
sesuatu yang telah dilakukan kepadanya
oleh Saul. Maka pergilah Daud dan
Samuel itu itu lalu duduk di Nayut.
19Maka dikabarkan oranglah kepada
Saul mengatakan bahwa Daud itu adalah
di Nayut dalam Ramah.
20Maka oleh Saul lalu disuruhkannya
beberapa pesuruh hendak menangkap
Daud setelah dilihat pesuruh itu
akan perhimpunan segala nabi yang
bernubuat dan Samuelpun berdiri
mengepalakan dia maka turunlah Ruh
Allah ke atas segala pesuruh Saul itu
sehingga iapun bernubuat.
21Maka apabila hal itu dikabarkan
orang kepada Saul lalu disuruhkannya
pula beberapa pesuruh yang lain tetapi
iapun bernubuatlah. Maka oleh Saul
disuruhkannya beberapa pesuruh pada



1 Samuel 19.22–20.2 108

ketiga kalinya maka iapun bernubuat
pula.
22Kemudian iapun sendiri pergi ke
Rama lalu sampai ke perigi besar yang
di Sekhu maka bertanyalah ia katanya:
"Di manakah Samuel dan Daud?" Maka
jawab orang: "Bahwa adalah keduanya
di Nayot dalam Rama."
23Maka pergilah ia ke Nayot dalam
Rama itu maka Ruh Allahpun turunlah
ke atas Saul pun maka sambil berjalan
sambil ia bernubuat sehingga ia telah
datang ke Nayot yang di Rama.
24Maka ditinggalkannya segala
pakaiannya dan iapun bernubuatlah
di hadapan Samuel lalu berbaring
dengan telanjang sepanjang hari dan
sepanjang malam itu sebab itu kata
orang: "Sungguhkah Saul pun dari
antara nabi-nabi itu?"

20
1Maka larilah Daud dari Nayot
yang di Rama lalu sampai ke

hadapan Yonatan serta berkata: "Apakah
perbuatanku dan apakah salahku dan
apakah dosaku di hadapan bapamu
sehingga dituntutnya akan nyawaku?"
2Maka katanya kepadanya: "Jauhlah
yang demikian tidak akan engkau mati
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bahwa satupun tiada diperbuat oleh
bapaku baik perkara yang besar atau
yang kecil melainkan dinyatakannya
kepadaku mengapa pula bapaku hendak
melindungkan perkara ini dari padaku
bukannya begitu."
3Dan lagi Daud itu bersumpahlah
katanya: "Bahwa bapamu mengetahui
baik-baik akan hal aku telah beroleh
karunia pada pemandanganmu. Maka
pada hatinya: Janganlah hal ini diketahui
oleh Yonatan supaya jangan ia bersusah
hati. Melainkan sesungguhnya demi
hayat Allah dan demi hayat nyawamu
hanya setapak saja jaraknya antara aku
dengan maut."
4Maka kata Yonatan kepada Daud:
"Barang sesuatu kehendak hatimu kelak
aku akan membuat bagimu."
5Lalu kata Daud kepada Yonatan:
"Bahwa esok hari awal bulan dan tak
dapat tidak aku duduk makan dengan
baginda tetapi lepaskanlah aku supaya
aku menyembunyikan diriku di padang
sampai kepada petang lusa.
6Maka jikalau bapamu mencari aku
hendaklah engkau berdatang sembah
demikian: Bahwa Daud telah meminta
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izin kepada patik supaya dengan
segeranya ia pergi ke Betlehem negri
sendiri itu karena di sana ada kurban
yang setahun sekali karena segenap
kaumnya.
7Maka jikalau titahnya: Baiklah! niscaya
selamatlah hamba tuan tetapi jikalau
murka ia ketahuilah olehmu bahwa
jahatlah yang telah ditentukannya.
8Sebab itu biarlah kiranya tuan hamba
melakukan kasihan kepada hamba tuan
karena tuan hamba telah memasukkan
hamba tuan dalam perjanjian Allah
dengan tuan tetapi jikalau aku ini
bersalah hendaklah engkau sendiri
membunuh karena apa guna aku engkau
bawa menghadap bapamu."
9Maka kata Yonatan: "Jauhlah
yang demikian dari padamu karena
jikalau aku dapat tahu akan hal
bapaku telah menentukan hendak
mendatangkan jahat atasmu bukankah
aku memberitahu kepadamu."
10Maka kata Daud kepada Yonatan:
"Jikalau kiranya bapamu menjawab
dengan kerasnya siapa gerangan yang
akan memberitahu kepadaku."
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11Maka kata Yonatan kepada Daud:
"Marilah kita keluar ke padang." Maka
keluarlah keduanya itu ke padang.
12Maka kata Yonatan kepada Daud:
"Demi Allah Tuhan orang Israel setelah
sudah aku memeriksakan bapaku esok
hari atau lusa pada waktu begini hari
jikalau baik bagi Daud masakan aku
tidak menyuruhkan orang kepadamu
serta memberitahu kepadamu.
13Maka demikianlah dilakukan Allah
kiranya akan Yonatan dan lebih pula
jikalau bapaku hendak melakukan
jahat kepadamu jikalau kiranya aku
tidak menyatakan kepadamu serta
melepaskan dikau supaya engkau pergi
dengan sejahteramu dan disertai Allah
kiranya akan dikau seperti dahulu
disertai akan bapaku.
14Maka bukannya saja pada masa aku
lagi hidup engkau akan menunjukkan
kepadaku kemurahan Allah supaya
jangan aku mati
15melainkan jangan pula engkau
memutuskan kemurahanmu dari pada
segala isi rumahku sampai selama-
lamanya janganlah demikian jikalau
pada masa segala musuh Daud telah
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dibinasakan Allah dari muka bumi
sekalipun."
16Maka demikianlah peri Yonatan
berjanji-janjian dengan isi rumah Daud
katanya: "Bahwa yaitu akan dituntut
Allah dari pada tangan segala musuh
Daud."
17Maka oleh Yonatan disuruhnya Daud
bersumpah pula sebab dikasihinya akan
dia karena dikasihinya akan dia seperti
kasihnya akan nyawanya sendiri.
18Maka kata Yonatan kepadanya: "Esok
hari awal bulan maka akan diketahui
orang kelak engkau tiada sebab tempat
kedudukkanmu itu hampa.
19Setelah sudah engkau menanti
tiga hari lamanya baru hendaklah
engkau turun dengan segeranya lalu
datang ke tempat yang telah engkau
menyembunyikan dirimu pada masa
pekerjaan itu dan hendaklah engkau
tinggal dekat batu Ezil.
20Maka aku hendak mematahkan
anak panah tiga bilah pada sisi batu
itu suluh-suluh aku memanah kepada
sasaran.
21Maka aku akan menyuruhkan
budakku serta berkata: Pergilah engkau
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cari anak panah itu. Maka jikalau aku
berkata kepada budak itu bahwa anak
panah itu di sebelah sini ambillah olehmu
lalu datang karena sejahteralah bagimu
dan tiada berbahaya demi hadirat Allah.
22Tetapi jikalau kiranya aku berkata
kepada budak itu demikian bahwa anak
panah itu di sebelah sana hendaklah
engkau pergi karena dilepaskan Allah
akan dikau.
23Adapun hal perkara yang telah
dikatakan oleh kita kedua ini bahwa
Allah ada di antara engkau dengan aku
sampai selama-lamanya."
24Maka Daudpun menyembunyikan
dirinya di padang dan tatkala telah
sampai awal bulan maka duduklah raja
itu hendak menetap.
25Maka duduklah baginda pada
kursinya seperti sedia kala yaitu pada
kursi yang rapat ke dinding maka
Yonatanpun berdirilah dan Abner duduk
pada sisi Saul tetapi tepat duduk itu
hampalah.
26Maka satupun tiada dititahkan
oleh Saul pada hari itu karena pada
sangkanya: "Bahwa ada sesuatu hal ia
telah najis tentu ia telah najis."
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27Maka jadilah pada esoknya kemudian
dari pada awal bulan yaitu pada dua hari
bulan maka tempat Daud itu kosong
juga maka titah Saul kepada anakanda
baginda Yonatan itu: "Apa sebab bin Isai
tiada datang makan baik kemarin baik
hari ini."
28Maka jawab Yonatan kepada Saul:
"Bahwa Daud telah meminta izin kepada
patik supaya ia pergi ke Betlehem.
29Maka katanya: Biarkah kiranya aku
pergi karena pada kaum keluargaku
ada kurban di dalam negri dan abangku
telah berpesan kepadaku akan sekarang
jikalau kiranya aku telah beroleh karunia
pada pemandanganmu biarlah kiranya
aku pergi melihati segala saudaraku.
Maka itulah sebabnya tiada ia hadir pada
santapan tuanku ini."
30Maka bernyalalah murka Saul akan
Yonatan lalu titahnya kepadanya: "Hai
anak kejahatan dan durhaka bukankah
aku tahu akan hal engkau telah memilih
anak Isai itu akan mendatangkan malu
atas dirimu dan malu atas bundamu
yang telah memperanakkan dikau.
31Karena selama anak Isai itu lagi
hidup di atas bumi tiada engkau ini
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atau kerajaanmu akan tetap. Sebab
itu sekarang suruh orang bawa dia
kepadaku karena tak dapat tidak ia akan
akan dibunuh."
32Maka jawab Yonatan kepada bapanya,
Saul, sembahnya: "Apa sebab ia patut
dibunuh? Apakah perbuatannya?"
33Maka dilayangkan Saul lembingnya
kepadanya hendak dibunuhnya lalu
diketahui Yonatan bahwa tertentulah
kepada bapanya hendak membunuh
Daud.
34Maka berbangkitlah Yonatan dari
pada meja dengan hangat marahnya
tiada ia menetap pada dua hari bulan
itu karena susahlah hatinya oleh Daud
sebab bapanya telah memberi malu akan
dia.
35Maka pada pagi hari keluarlah
Yonatan ke padang pada waktu yang
telah ditentukannya dengan Daud dan
seorang budak kecil ada menyertai dia.
36Maka katanya kepada budaknya:
"Berlarilah engkau cari segala anak
panah yang akan kupanahkan." Maka
tengah budak itu berlari dipatahkannya
sebilah anak panah dari atas kepalanya.
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37Setelah sampai budak itu ke tempat
anak panah yang telah dipanahkan
Yonatan itu maka berserulah Yonatan
akan budak itu katanya: "Bukankah
anak panah itu di sebelah sana."
38Maka berserulah pula Yonatan kepada
budak itu: "Segeralah engkau cepat
jangan berhenti." Maka oleh budak
Yonatan itu dipungutnya segala anak
panah itu lalu balik kepada tuannya.
39Tetapi satupun tiada diketahui oleh
budak itu melainkan Yonatan dan Daud
juga yang mengetahui perkara itu.
40Maka oleh Yonatan diserahkannya
senjatanya kepada budak itu seta
berkata kepadanya: "Pergilah engkau
bawa masuk ke dalam negri."
41Setelah sudah budak itu pergi
berbangkitlah Daud dari pada tempat
yang arah ke sebelah selatan lalu
sujud dengan mukanya ke tanah serta
menundukkan dirinya sampai tiga kali
maka keduanya itu bercium-ciuman dan
bertangis-tangisan sehingga Daud tiada
tertahan lagi.
42Maka kata Yonatan kepada Daud:
"Pergilah engkau dengan sejahteramu
sedang kita kedua ini telah bersumpah
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demi nama Allah mengatakan: Bahwa
Allah akan ada di antara aku dengan
engkau dan di antara benihku dengan
benihmu sampai selama-lamanya."
(20-43) Maka bangunlah ia lalu pergi
dan Yonatanpun kembalilah masuk ke
dalam negri.

21
1Lalu sampailah Daud ke Nob
kepada imam Ahimelekh maka

datanglah Ahimelekh hendak bertemu
dengan Daud dengan gementarnya
serta berkata kepadanya: "Mengapakah
engkau seorang diri dan tiada
seorangpun sertamu?"
2Maka kata Daud kepada imam
Ahimelekkh itu: "Ada suatu pekerjaan
dititahkah baginda kepadaku, maka
titahnya: Jangan diketahui oleh seorang
jugapun barang sesuatu hal pekerjaan
yang telah kupesani kepadamu dan
yang telah kutitahkan kepadamu ini dan
kepada orang-orang muda itu telah aku
tentukan tempat anu.
3Akan sekarang apakah yang di
dalam tanganmu berikanlah kiranya
ke tanganku roti lima biji atau barang
sesuatu yang ada."



1 Samuel 21.4–7 118
4Maka jawab imam itu kepada Daud
katanya: "Tiadalah di dalam tanganku
roti yang kebanyakkan melainkan
roti yang kudus saja hanya jikalau
orang-orang muda itu telah menahankan
dirinya dari pada perempuan."
5Maka jawab Daud kepada imam
itu serta berkata kepadanya: "Bahwa
sesungguhnya kami telah dijauhkan
dari pada perempuan ada kira-kira tiga
hari lamanya tatkala aku keluar suci
juga perkakas segala orang muda-muda
itu sungguhpun yaitu perjalanan yang
kebanyakan juga betapa lagi hari ini
sucilah perkakasnya."
6Maka oleh imam itu diberikanlah
kepadanya roti yang kudus itu
sebab tiada roti lain melainkan roti
persembahan yang telah diambil dari
hadapan hadirat Allah supaya ditaruh
roti panas akan gantinya pada masa
yang lain itu telah dibawa pergi.
7Maka pada hari itu ada di sana seorang
dari pada segala hamba Saul tertahan
di hadapan hadirat Allah maka namanya
Doeg, orang Edom, yaitu penghulu
segala gembala Saul.
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8Maka kata Daud kepada Ahimelekh:
"Tiadakah di sini dalam tanganmu
barang lembing atau pedang karena
tiada aku membawa pedang atau senjata
sertaku sebab pekerjaan baginda itu
hendak bersegera-segera."
9Maka kata imam itu: "Adapun pedang
Goliat orang Filistin yang telah kau
bunuh di Lembah Elah itu yaitu adalah
di sini terbalut dengan kain di belakang
efod itu jikalau engkau mau mengambil
dia ambillah karena di sini tiada lain
melainkan satu itu saja." Maka kata
Daud: "Pedang itu tiada bandingnya
berikanlah kepadaku."
10Maka bangunlah Daud lalu lari pada
hari itu sebab takut akan Saul maka
iapun pergilah kepada Akhis, raja Gat.
11Maka sembah segala pegawai
Akhis itu pada baginda: "Bukankah
yaitu Daud raja negri itu? Bukankah
sekaliannya telah menyanyi berganti-
ganti dari halnya sambil menari katanya:
Dibunuh Saul beribu-ribu dan Daud
berlaksa-laksa."
12Maka segala perkataan itu ditaruh
Daud dalam hatinya dan sangat takut ia
akan Akhis, raja Gat itu.
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13Maka diubahkannya tingkah
lakunya di hadapan orang-orang itu
dibuat-buat dirinya gila di hadapannya
digaris-garisnya pada daun pintu dan
dibiarkannya air liurnya meleleh pada
janggutnya.
14Maka titah Akhis pada segala
pegawainya: "Tengoklah orang ini gila
mengapakah kamu membawa dia
kepadaku.
15Aku ini kekurangan orang gilakah
sehingga kamu membawa orang ini
supaya ia main gila di hadapanku
patutkah orang ini masuk ke dalam
rumahku."

22
1Maka undurlah Daud dari
sana lalu lari ke gua Adulam

maka kedengaranlah kabar itu kepada
saudara-saudaranya dan segala orang isi
rumah bapanya lalu turunlah sekaliannya
ke sana mendapatkan dia.
2Maka masing-masing orang yang
dalam kesusahan dan masing-masing
orang yang berhutang dan masing-
masing orang yang sakit hati semuanya
berhimpunlah kepadanya dan iapun
menjadi kepalanya maka ada kira-kira
empat ratus orang sertanya.
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3Maka berpindahlah Daud dari sana ke
Mizpa di tanah Moab maka sembahnya
kepada raja Moab: "Biarlah kiranya ibu
bapa patik datang tinggal serta tuanku
sehingga patik tahu apakah yang akan
dilakukan Allah atas patik."
4Maka dibawanya keduanya
menghadap raja Moab maka tinggallah
keduanya serta baginda itu selama Daud
ada lagi dalam kota itu.
5Maka kata nabi Gad kepada Daud:
"Janganlah engkau tinggal lagi dalam
kota ini pergilah engkau masuk ke
tanah Yehuda." Maka pergilah Daud lalu
sampai ke rimba Keret.
6Maka kedengaranlah kepada Saul akan
hal Daud dan segala orang yang sertanya
telah kedapatan adapun Saul itu ada
duduk di Gibea di bawah pohon Torfa
yang di Rama maka lembingnya ada
pada tangannya dan segala pegawainya
ada berdiri kelilingnya.
7Maka titah Saul kepada segala
pegawainya yang berdiri keliling itu:
"Dengarlah olehmu hai kamu orang
Benyamin, sungguhkah anak Isai itu
hendak memberi ladang dan kebun
anggur kepadamu masing-masing
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sungguhkah ia hendak menjadikan kamu
sekalian penghulu orang seribu dan
penghulu orang seratus
8 sehingga kamu sekalian sepakat
hendak melawan aku dan seorangpun
tiada menyatakan kepadaku tatkala
anakku sendiri berjanji-janjian dengan
anak Isai itu dan seorangpun dari
padamu tiada menaruh sayang akan
daku atau menyatakan kepadaku akan
hal anakku telah menghasut pegawaiku
sehingga dihadangnya akan daku seperti
yang ada pada hari ini."
9Maka jawab Doeg, orang Edom, yang
berdiri di sisi segala pegawai Saul itu
sembahnya: "Patik sudah melihat anak
Isai itu datang ke Nob kepada Ahimelekh
bin Ahitub.
10Maka iapun telah bertanyakan kepada
Allah akan halnya serta diberi bekal
kepadanya dan diberikannya pedang
Goliat, orang Filistin itu."
11Maka disuruh baginda memanggil
imam Ahimelekh bin Ahitub itu dan
segala orang isi rumah bapanya
yaitu segala imam yang di Nob maka
datanglah sekaliannya menghadap
baginda.
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12Maka titah Saul: "Dengarlah olehmu
hai anak Ahitub." Maka jawabnya:
"Daulat tuanku."
13Maka titah Saul kepadanya:
"Mengapakah kamu telah bermufakat
hendak melawan aku yaitu engkau
dengan anak Isai dalam hal engkau
memberi kepadanya roti dan sebilah
pedang serta engkau bertanya kepada
Allah akan halnya supaya ia berbangkit
hendak melawan aku serta menghadang
seperti yang ada pada hari ini."
14Maka jawab Ahimelekh kepada
baginda sembahnya: "Bahwa siapakah
gerangan dari antara segala pegawai
tuanku yang sama setianya seperti Daud
maka iapun menantu tuanku dan telah
masuk bicara tuanku dan menjadi mulia
dalam istana tuanku.
15Baru hari inikah patik mulai bertanya
kepada Allah akan halnya jauhlah yang
demikian dari pada patik janganlah
kiranya tuanku menanggungkan sesuatu
kepada hamba tuanku atau kepada
segala isi rumah bapa patik karena
satupun tiada hamba-hamba tuanku
ketahui akan perkara ini baik kecil baik
besar."
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16Maka titah raja: "Tak dapat tidak
engkau akan dibunuh hai Ahimelekh baik
engkau baik segala isi rumah bapamu."
17Maka titah baginda kepada segala
tentara yang berdiri kelilingnya:
"Berbaliklah kamu bunuhlah segala
imam Allah itu karena sekaliannya
sepakat dengan Daud dan sebab
diketahuinya akan hal ia telah lari tidak
juga dinyatakannya kepadaku." Tetapi
segala pegawai raja itu tiada mau
mengangkat tangannya akan membunuh
segala imam Allah itu.
18Maka titah baginda kepada Doeg:
"Berbaliklah engkau bunuhlah segala
imam itu." Maka berbaliklah Doeg, orang
Edom itu, lalu menyerbukan dirinya
kepada segala imam itu maka pada
hari itu dibunuhnya delapan puluh lima
orang yang memakai efod dari pada kain
kattan itu.
19Dan Nob, negri segala imam itu,
diserangnya dengan mata pedang baik
laki-laki baik perempuan budak-budak
dan kanak-kanak yang menyusui dan
lembu dan keledai dan dombapun
dibunuhnya dengan mata pedang.
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20Hanya seorang dari pada segala
anak Ahimelekh bin Ahitub yang lepas
yaitu bernama Abyatar maka larilah ia
mengikut Daud.
21Lalu dikabarkan Abyatar kepada
Daud akan hal Saul telah membunuh
segala imam Allah.
22Maka kata Daud kepada Abyatar:
"Bahwa pada hari Doeg, orang Edom itu,
ada di situ, maklumlah aku tak dapat
tidak ia akan menyatakan hal itu kepada
Saul maka aku juga yang menyebabkan
segala orang isi rumah bapamu itu
terbunuh.
23Maka hendaklah engkau tinggal
sertaku jangan takut karena barangsiapa
yang menuntut nyawaku iapun menuntut
nyawamu karena engkau terpelihara
kepadaku."

23
1Maka dikabarkan oranglah
kepada Daud mengatakan:

"Bahwa orang Filistin ada berperang
menyerang Kehila dan segala halaman
pengirikkan itu dirampasnya."
2Maka Daudpun bertanyalah kepada
Allah sembahnya: "Bolehkah aku pergi
menyerang orang Filistin itu." Maka
firman Allah kepada Daud: "Pergilah
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engkau menyerang orang Filistin itu dan
selamatkanlah Kehila."
3Maka kata segala rakyat Daud itu
kepadanya: "Bahwa di sini juga di
tanah Yehuda kita ini dalam ketakutan
istimewa pula jikalau kita pergi ke Kehila
akan menyerang segala tentara orang
Filistin."
4Maka Daudpun bertanyalah kepada
Allah lagi sekali. Lalu jawab Allah akan
dia, firman-Nya: "Bangunlah engkau
lalu turun ke Kehila karena aku hendak
menyerahkan segala orang Filistin itu ke
tanganmu."
5Maka pergilah Daud dengan segala
rakyatnya itu ke Kehila lalu berperang
dengan orang Filistin maka segala
binatangnya dibawanya pulang dan
orang-orangnyapun dibunuhnya terlalu
banyak. Demikianlah segala isi Kehila itu
diselamatkan oleh Daud.
6Maka jadilah tatkala Abyatar bin
Ahimelekh telah lari mendapatkan Daud
ke Kehila maka turunlah ia dengan
membawa sehelai efod pada tangannya.
7Maka dikabarkan oranglah kepada
Saul akan hal Daud telah datang ke
Kehila, maka titah Saul: "Bahwa telah
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diserahkan Allah akan dia ke tanganku
karena ia telah terkurung pada hal
ia telah masuk ke dalam negri yang
berpintu gerbang dan bersengkang
(berkancing)."
8Maka oleh Saul dikerahkannya segala
rakyat akan berperang supaya turun ke
Kehila hendak mengepung Daud dan
segala rakyatnya.
9Maka diketahui oleh Daud akan hal
Saul hendak mengadakan bencian
kepadanya maka katanya kepada imam
Abyatar itu: "Bawalah efod itu kemari."
10Lalu sembah Daud: "Ya Allah ya
Tuhan orang Israel hambamu ini telah
mendengar dengan nyatanya bahwa
Saul hendak datang ke Kehila supaya
dibinasakannya negri ini oleh karena
hamba.
11Sungguhkah orang isi Kehila ini akan
menyerahkan hamba ini ke tangannya
dan sungguhkah Saul hendak turun
seperti hambamu telah mendengar
ini. Ya Allah ya Tuhan orang Israel
nyatakanlah kiranya kepada hambamu."
12Maka firman Allah: "Bahwa ia
akan turun." Maka sembah Daud:
"Sungguhkah orang isi Kehila ini akan
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menyerahkan hamba dan segala rakyat
hamba ke tangan Saul." Maka firman
Allah: "Bahwa ia akan menyerahkan
engkau."
13Lalu bangunlah Daud dan segala
rakyatnya yang ada kira-kira enam
ratus orang banyaknya maka keluarlah
sekaliannya dari Kehila lalu pergi ke
sana kemari maka dikabarkan oranglah
kepada Saul akan hal Daud telah lari dari
Kehila maka tidak jadi Saul itu keluar.
14Maka Daudpun duduklah di tanah
belantara dalam segala kubu lalu tinggal
di tanah bukit dalam tanah belantara
Zif. Maka oleh Saul dicarinya akan dia
sehari-hari tetapi tidak diserahkan Allah
akan dia kepada tanganya.
15Maka nyatalah kepada Daud akan
hal Saul telah keluar hendak menuntut
nyawanya adapun adapun Daud itu di
tanah belantara Zif dalam hutan.
16Maka bangunlah Yonatan bin Saul
lalu pergi mendapatkan Daud dalam
hutan itu dikuatkannya tangannya dalam
Allah.
17Maka katanya kepadanya: "Janganlah
engkau takut karena tangan bapaku
Saul itu tiada akan mendapat engkau
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maka engkau akan berkerajaan atas
orang Israel dan aku akan menjadi yang
kedua di bawah engkau maka diketahui
juga oleh bapaku Saul akan hal itu."
18Maka keduanyapun berjanji-janjian
di hadapan hadirat Allah maka Daud itu
tinggallah di dalam hutan tetapi Yonatan
pulanglah ke rumahnya.
19Maka datanglah segala orang Zif
ke Gibea menghadap Saul: "Sehingga
bukankah Daud menyembunyikan
dirinya pada patik di dalam kubu yang di
hutan di bukit Hakhila yang di sebelah
selatan tanah belantara.
20Maka sekarang biarlah kiranya
tuanku turun menurut seperti segala
kehendak hati tuanku akan turun maka
atas patiklah menyerahkan dia ke tangan
tuanku."
21Maka titah Saul: "Diberkati Allah
kiranya akan kamu karena kamu telah
mengasihani aku.
22Maka hendaklah kiranya kamu pergi
hendak menentukan serta mengetahui
dan melihati tempat bekas tapak kakinya
dan siapakah yang telah melihat dia di
sana karena telah dikabarkan oranglah
kepadaku bahwa sangatlah cerdik ia.
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23Sebab itu hendaklah kamu
melihat serta mengetahui segala
tempat lindungan barang di mana ia
menyembunyikan dirinya dan marilah
kamu kembali kepadaku dengan
tentunya maka aku hendak berjalan
sertamu maka akan jadi kelak jikalau ia
di tanah ini niscaya aku mencari dia di
antara beribu-ribu orang Yehuda."
24Maka bangunlah orang-orang itu lalu
pergi ke Zif mendahului Saul tetapi Daud
dan segala rakyatnya telah ada di tanah
belantara Maon di dalam Arabah yang di
sebelah selatan tanah belantara itu.
25Maka pergilah Saul dan segala
rakyatnya hendak mencari dia maka
dikabarkan oranglah kepada Daud lalu
turunlah ia ke gunung batu itu dan
duduk di tanah belantara Maon. Setelah
didengar oleh Saul akan kabar itu
lalu diikutinyalah akan Daud ke tanah
belantara Maon itu.
26Maka Saulpun menyusur gunung
itu pada sebelah sini dan Daud dengan
segala rakyatnya di sebelah sana gunung
itu maka bersegeralah Daud hendak
pergi sebab takut akan Saul karena
Saul dengan segala rakyatnya hendak
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mengepung akan Daud dan segala
rakyatnya supaya menangkap dia.
27Tetapi tiba-tiba datanglah seorang
pesuruh kepada Saul sembahnya:
"Segeralah tuanku datang karena orang
Filistin telah menyerang tanah ini."
28Maka kembalilah Saul dari pada
mengikut Daud lalu pergi mendatangi
orang Filistin itu sebab itu tempat itu
dinamai orang Sal'a Hakhalkut.
29Maka berjalanlah Daud dari sana
lalu duduk dalam kubu-kubu yang di
En-Gedi.)

24
1Maka jadilah apabila Saul telah
kembali dari pada mengikut

orang Filistin itu dikabarkan oranglah
kepadanya: "Bahwa Daud itu adalah di
tanah belantara En-Gedi."
2Maka diambil Saul tiga ribu orang
Filistin? dari antara segala orang Israel
lalu pergi ia mencari Daud dan segala
rakyat itu di atas segala batu gunung
tempat kambing hutan.
3Maka sampailah ia kepada segala
kandang domba di tengah jalan pada
tempat itu ada suatu gua maka masuklah
Saul ke sana hendak tidur adapun Daud
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dan segala rakyatnya ada duduk dalam
gua itu di tempat yang dalam sekali.
4Maka sembah segala rakyatnya
kepada Daud: "Bahwa hari inilah yang
telah Allah berfirman kepada tuan:
Bahwa Aku hendak menyerahkan
seterumu kepada tanganmu biarlah
engkau perbuat akan dia barang
kehendak hatimu." Maka bangunlah
Daud lalu dikeratnya punca jubah Saul
diam-diam.
5Kemudian dari pada itu menyesallah
Daud sebab sudah dikeratnya punca
jubah Saul itu.
6Maka katanya kepada segala
rakyatnya: "Dijauhkan Allah kiranya aku
dari pada berbuat perkara yang demikian
akan baginda yang telah diminyaki bagi
Allah sehingga aku menaikkan tanganku
ke atasnya sedang ialah yang diminyaki
bagi Allah."
7Maka dengan kata-kata ini ditahankan
Daud segala rakyat itu tidak diberinya
berbangkit hendak menerkam Saul.
Maka bangunlah Saul dari dalam gua itu
lalu berjalan.
8Kemudian Daudpun bangunlah lalu
keluar dari dalam gua itu serta berseru
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dari belakang Saul: "Ya tuanku ya raja."
Maka Saulpun menengoklah ke belakang
lalu sujudlah Daud dengan muka ke
tanah serta menyembah.
9Maka sembah Daud kepada Saul:
"Mengapakah tuanku mendengar
kata-kata orang mengatakan: Bahwa
Daud mencari jalan hendak membuat
bencian kepada tuanku.
10Bahwa pada hari ini mata tuanku
sendiri telah melihat bagaimana
diserahkan Allah akan tuanku ke tangan
patik di dalam gua pada hari ini maka
setengah orang suruh membunuh tuanku
tetapi patik sayanglah akan tuaku pada
hati patik tiada mau menaikkan tangan
patik akan tuanku karena ialah yang
diminyakki bagi Allah.
11Dan lagi lihatlah ayahanda, bahkan
lihatlah kiranya punca jubah tuanku di
tangan patik karena dalam hal patik
pengerti punca jubah tuanku dan tuanku
tiada patik bunuh hendaklah diketahui
dan dilihat oleh tuanku bahwa tiadalah
kejahatan atau durhaka dalam tangan
patik sungguhpun nyawa patik dikejar
oleh tuanku hendak mengambil dia.
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12Biarlah Allah menjadi hakim di antara
patik dengan tuanku dan Allah juga
menuntut bela patik kepada tuanku
tetapi tiada patik akan menaikkan
tangan patik atas tuanku.
13Seperti kata orang dahulu kala
bahwa: Kejahatan terbit dari pada orang
jahat. Tetapi tiada patik akan menaikkan
tangan ke atas tuanku.
14Maka siapa gerangan yang diperikut
oleh raja orang Israel siapakah gerangan
tuanku kejar bangkai anjingkah atau
kutu anjing seekor.
15Sebab itu Allah juga menjadi hakim
serta memutuskan hakim antara patik
dengan tuanku bahkan ialah akan
melihat serta membenarkan hal patik
lalu melepaskan patik dari pada tangan
tuanku."
16Maka jadilah apabila selesailah Daud
dari pada berdatang sembah demikian
kepada Saul maka titah Saul: "Hai
Daud, inikah bunyi suara anakku?" Maka
Saulpun menyaringkan suaranya lalu
menangis.
17Maka titahnya kepada Daud: "Bahwa
engkaulah terlebih benar dari padaku
karena engkau telah membuat kebajikan
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kepadaku sungguhpun aku melakukan
jahat kepadamu.
18Maka pada hari ini engkau telah
menyatakan bagaimana engkau sudah
membuat kebajikan kepadaku pada hal
tiada engkau bunuh aku tatkala aku
diserahkan Allah pada tanganmu.
19Karena jikalau seseorang telah
mendapat seterunya masakan
dilepaskannya pergi dengan selamat
sebab itu dibalaskan Allah kiranya
kepadamu kebajikan akan ganti
perbuatanmu akan daku pada hari ini.
20Akan sekarang kuketahui bahwa
tak dapat tidak engkau akan menjadi
raja kelak dan kerajaan Israel ini akan
ditetapkan dalam tanganmu.
21Maka sekarang hendaklah engkau
bersumpah kepadaku demi Allah bahwa
tiada engkau akan menumpas benihku
yang kemudian dari padaku dan tiada
engkau akan menghapuskan namaku
dari antara segala isi rumah bapaku."
22Maka bersumpahlah Daud kepada
Saul maka Saul pun pulanglah tetapi
Daud dan segala rakyatnya itu naiklah
ke kubu.
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25
1Maka Samuelpun matilah lalu
berhimpunlah segala orang Israel

diratapinya akan dia dan dikuburkannya
dalam rumahnya di Rama. Maka
bangunlah Daud lalu turun ke tanah
belantara Paran.
2Maka adalah seorang di Maon yang
ada perolehannya di Karmel adapun
orang itu orang besar sekali maka ada
kepadanya domba tiga ribu ekor dan
kambing seribu ekor maka ia tengah
menggunting bulu domba di Karmel.
3Adapun nama orang itu Nabal dan
nama istrinya Abigail maka perempuan
itu baik budinya dan elok parasnya tetapi
suaminya keras dan jahat pekertinya
maka ialah dari pada isi rumah Kaleb.
4Maka kedengaranlah kabar kepada
Daud dalam tanah belantara itu
mengatakan Nabal tengah menggunting
bulu domba.
5Maka oleh Daud disuruhkannya orang
muda sepuluh orang maka kata Daud
kepada orang-orang muda itu: "Pergilah
kamu ke Karmel mendapatkan Nabal
serta memberi salam kepadanya dengan
namaku
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6maka demikianlah yang hendak
kamu katakan kepada yang senang
kehidupannya itu: Sejahteralah tuan
dan sejahteralah isi rumah tuan dan
sejahteralah segala yang ada kepada
tuan.
7Akan sekarang saya telah mendengar
kabar mengatakan ada kepada tuan
beberapa orang yang menggunting bulu
domba adapun segala gembala tuan
telah ada serta dengan kami tiada juga
kami usik akan dia dan satupun tiada ia
kehilangan selama ia di Karmel.
8Tanyalah kepada orang muda-muda
tuan ialah akan menyatakan kepada
tuan sebab itu biarlah orang muda-muda
ini beroleh kasihan pada pemandangan
tuan karena kami datang pada hari
yang baik berikanlah kiranya barang
yang dapat ke tangan tuan kepada
hamba-hamba tuan ini dan kepada anak
tuan Daudpun."
9Setelah sampailah orang muda-muda
pesuruh Daud itu lalu dikatakannya
kepada Nabal segala perkataan itu
dengan nama Daud lalu berdiam dirinya.
10Maka jawab Nabal kepada segala
hamba Daud itu katanya: "Siapakah
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gerangan Daud itu dan siapakah
gerangan anak Isai banyak juga hamba-
hamba pada masa ini yang durhaka
masing-masing kepada tuannya.
11Masakan aku mengambil rotiku dan
airku dan daging segala binatang yang
telah kusembelih akan orang yang
menggunting bulu dombaku hendak
diberi kepada orang yang tidak aku tahu
dari mana datangnya."
12Maka kembalilah segala orang muda
pesuruh Daud itu lalu pulang maka
datanglah sekaliannya memberitahu
kepadanya seperti segala perkataan itu.
13Maka kata Daud kepada segala
rakyatnya: "Hendaklah masing-masing
kamu menyandang pedangnya." Maka
masing-masing menyandang pedangnya
dan Daudpun menyandang pedangnya
maka ada kira-kira empat ratus orang
yang berjalan menyaringkan Daud dan
dua ratus orang tinggal menunggui
barang-barangnya.
14Tetapi ada seorang muda
memberitahu Abigail, istri Nabal
itu, katanya: "Bahwa Daud telah
menyuruhkan orang dari tanah belantara
memberi salam kepada tuan kami. Maka
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tuan kami telah menistakan orang-orang
itu.
15Maka sekaliannya itu baik
kelakuannya kepada kami tidak
kami kena usik dan satupun tiada
kami kehilangan salam kami beramah-
ramahan dengan orang-orang itu tatkala
kami di padang itu.
16Maka sekaliannya itu seperti pagar
tembok bagi kami siang malam kami
sertanya menggembalakan domba itu.
17Maka sekarang hendaklah enci
mengetahui dan menimbang barang
yang patut enci perbuat karena celaka
telah ditentukan atas tuan kami dan
atas segala isi rumahnya karena ialah
si celaka sehingga tidak dapat orang
berkata-kata dengan dia."
18Maka segeralah Abigail mengambil
roti dua ratus biji dan kiryat yang berisi
air anggur dua buah dan domba yang
telah disediakan lima ekor dan emping
lima gantang dan buah anggur kering
seratus tandan dan buah ara dua ratus
gempal dimuatkannya kepada beberapa
ekor keledai.
19Maka katanya kepada budak-
budaknya: "Pergilah kamu mendahului
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aku maka akupun akan mengikut."
Tetapi tidak dinyatakannya hal itu
kepada suaminya, Nabal itu.
20Maka adalah tatkala perempuan
itu menunggang keledainya lalu
turun ke guang (jurang) gunung itu
tiba-tiba Daud dan segala rakyatnya
datang bertentangan dengan dia maka
bertemulah ia dengan orang-orang itu.
21Adapun Daud itu telah berkata
demikian: "Sesungguhnya sia-sialah aku
telah memeliharakan segala perolehan
orang ini di tanah belantara sehingga
satupun tiada hilang dari pada segala
yang ada kepadanya maka iapun telah
membalaskan baik dengan jahat.
22Demikianlah kiranya dilakukan Allah
akan segala seteru Daud dan lebih pula
jikalau pada esok pagi-pagi hari aku
menghidupi seorangpun laki-laki dari
pada segala yang ada padanya."
23Demi dilihat Abigail akan Daud maka
segeralah ia turun dari atas keledainya
lalu sujud di hadapan Daud serta
menundukkan dirinya ke tanah.
24Maka sujudlah ia pada kakinya
sembahnya: "Ya tuan, atas sayalah
bahkan atas sayalah kesalahan itu
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biarlah kiranya hamba tuan berkata-kata
ke telinga tuan dan dengarlah kiranya
akan kata hamba tuan ini.
25 Janganlah kiranya tuan indahkan si
celaka itu yaitu Nabal karena seperti
namanya begitulah ia Nabal itulah
namanya dan kebodohan ada kepadanya
tetapi hamba tuan ini tiadalah melihat
segala orang muda pesuruh tuan itu.
26Akan sekarang ya tuan demi hayat
Allah dan demi hayat nyawa tuan sedang
tuan telah ditahankan Allah dari pada
menumpahkan darah orang dan dari
pada menuntut bela dengan tangan tuan
sendiri sekarang biarlah segala musuh
tuan dan segala yang mencari jalan
hendak membuat bencian kepada tuan
itu niscaya seperti Nabal.
27Dan sekarang persembahan hamba
tuan kepada tuan ini biarlah diberikan
kepada segala orang muda-muda yang
mengiringkan tuan.
28Ampunilah kiranya segala kesalahan
hamba tuan karena tak dapat tidak Allah
akan membuat bagi tuan sebuah rumah
yang teguh sebab tuan berperang dalam
peperangan Allah dan kejahatan tidak
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akan didapati dalam tuan seumur hidup
tuan.
29Dan sungguhpun manusia telah
berbangkit hendak mengejar dan
mencari nyawa tuanku tetapi nyawa
tuanku itu akan dibungkuskan dalam
bungkusan kehidupan serta dengan
Tuhanmu Allah dan segala nyawa
musuh-musuh tuan akan diali-alikan
seperti dalam ali-ali.
30Maka akan jadi kelak apabila Allah
telah melakukan kepada tuan seperti
segala kebajikan yang telah Ia befirman
dari hal tuan dan hendak menentukan
tuan menjadi raja atas orang Israel
31niscaya perkara ini tidak akan jadi
bagi tuan akan batu terantuk atau
suka hati tuan yaitu yang tuan telah
menumpahkan darah orang dengan
tiada semena-mena atau menuntut bela
bagi diri tuan dan apabila Allah berbuat
baik akan tuan biarlah kiranya tuan
teringat akan hamba tuan ini."
32Maka kata Daud kepada Abigail:
"Segala puji bagi Allah Tuhan orang
Israel yang telah menyuruhkan dikau
hendak bertemu dengan aku pada hari
ini
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33dan terpujilah budimu dan terpujilah
engkaupun yang telah menahankan aku
pada hari ini dari pada menumpahkan
darah orang dan dari pada menuntut
bela diriku dengan tanganku sendiri.
34Karena sesungguhnya demi hadirat
Allah Tuhan orang Israel yang telah
menahankan aku dari pada membuat
bencian kepadamu jikalau tidak dengan
segeranya engkau datang hendak
bertemu dengan aku niscaya pada esok
pagi-pagi hari tiada lagi tinggal kelak
bagi Nabal seorang anak laki-lakipun."
35Lalu disambut dari pada tangan
perempuan itu barang yang telah
dibawanya kepadanya maka katanya:
"Pulanglah engkau dengan sejahtera
ke rumahmu bahwa aku telah menurut
katamu serta memperkenankan dikau."
36Maka sampailah Abigail kepada Nabal
maka adalah ia membuat perjamuan
dalam rumahnya seperti perjamuan
raja maka bersuka-sukalah hati Nabal
itu karena ia sangat mabuk sebab
itu sepatah katapun tidak dikabarkan
Abigail kepadanya baik lebih atau kurang
sampai pada esok pagi-pagi.
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37Maka jadilah pada pagi hari apabila
air anggur telah hilang dari pada Nabal
maka segala perkara itu diceriterakannya
kepadanya oleh istrinya maka hilanglah
semangatnya dan iapun menjadi seperti
batu.
38Maka ada kira-kira sepuluh hari
kemudian dipalu Allah akan Nabal
sehingga matilah ia.
39Serta kedengaran kabar kepada
Daud mengatakan Nabal sudah mati
itu maka katanya: "Segala puji bagi
Allah yang telah membenarkan halku
dalam kecelaan dari pada tangan Nabal
serta ditahankannya hambanya ini dari
pada jahat dan kejahatan Nabal itu
telah dibalaskan Allah atas kepalanya."
Maka Daudpun menyuruhkan orang
berkata-kata dari hal Abigail hendak
diambilnya akan dia bagi dirinya akan
istri.
40Setelah sampai hamba-hamba
Daud itu kepada Abigail ke Karmel
maka katanya kepadanya: "Demikian
bahwa Daud telah menyuruhkan kami
hendak membawa enci kepadanya akan
istrinya."
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41Maka bangunlah Abigail lalu
menundukkan dirinya dengan mukanya
ke tanah serta berkata: "Bahwa hamba
tuan ini sedia menjadi hamba akan
pembasuh kaki hamba-hamba tuan."
42Maka segeralah Abigail bangun
lalu menunggang seekor keledai serta
lima orang dayang-dayangnya yang
mengiringkan dia maka diikutnya segala
penyuruh Daud lalu menjadi istrinya.
43Maka oleh Daud diambilnya pula
Ahinoam dari Yizreel maka keduanya itu
manjadi istrinya.
44Maka Saul telah memberikan
anakanda baginda Mikhal itu yaitu istri
Daud kepada Palti bin Lais yang dari
Galim.

26
1Maka datanglah pula orang
Zif kepada Saul ke Gibea

sembahnya: "Bukankah Daud itu
menyembunyikan dirinya di bukit
Hakhila yang bertentangan dengan
tanah belantara."
2Maka bangunlah Saul lalu turun ke
tanah belantara Zif dan tiga ribu orang
Israel yang pilihan sertanya hendak
mencari Daud di tanah belantara Zif itu.
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3Maka Saulpun mendirikan kemahnya
di bukit Hakhila yang bertentangan
dengan tanah belantara itu pada sisi
jalan. Tetapi Daud duduk di tanah
belantara dan dilihat Saul itu datang
mengikut dia ke tanah belantara.
4Sebab itu oleh Daud disuruhkannya
beberapa orang pengintai lalu
diketahuinya akan ketentuan Saul itu
datang.
5Maka bangunlah Daud lalu pergi
ke tempat Saul sudah mendirikan
kemahnya itu maka dilihat Daud akan
tempat Saul berbaring itu dan Abner
bin Nerpun yaitu panglima tentaranya
adapun Saul itu berbaring di dalam
tempat segala kereta dan segala
rakyatnya telah mendirikan kemahnya
berkeliling.
6Maka kata Daud kepada Ahimelekh,
orang Het, dan kepada Abisai bin Zeruya,
saudara Yoab, demikian: "Siapa mau
turun sertaku kepada Saul ke tempat
segala kemah itu?" Maka jawab Abisai:
"Hambalah mau turun serta tuan."
7Maka sampailah Daud dan Abisai
kepada segala rakyat itu pada malam
hari adapun Saul itu ada berbaring
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tidur di dalam tepat segala kiryat dan
lembingnya tercucuk di tanah dekat
kepalanya maka Abner dan segala
rakyatpun ada berbaring kelilingnya.
8Maka kata Abisai kepada Daud: "Pada
hari ini telah diserahkan Allah serta tuan
itu ke tangan tuan sekarang biarlah
hamba menikam dia dengan lembing ini
terus ke tanah dengan sekali tikam juga
tak usahlah hamba tikam dua kali."
9Maka kata Daud kepada Abisai:
"Jangan engkau binasakan dia karena
siapa gerangan yang tiada bersalah
jikalau ia menaikkan tangannya atas
yang diminyaki bagi Allah itu."
10Dan lagi kata Daud: "Demi hadirat
Allah ia akan dipalu Allah atau ajalnya
akan sampai kelak atau ia akan masuk
peperangan lalu binasa.
11Dijauhkan Allah kiranya aku dari
pada menaikkan tanganku ke atas yang
diminyaki bagi Allah itu tetapi sekarang
ambillah kiranya lembing yang didekat
kepalanya dan buyung yang bersisi air
ini marilah kita pergi."
12Lalu diambil Daud akan lembing
dan buyung yang berisi air dari sisi
kepala Saul maka pergilah keduanya
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dan seorangpun tiada melihatnya atau
mengetahuinya dan tiada seorang
jugapun yang sadar karena sekaliannya
tertidur sebab tidur yang lelap telah
berlaku ke atasnya dari pada Allah.
13Maka berjalanlah Daud ke sebelah
sana lalu berdiri di atas kemuncak
gunung jauh-jauh maka ada beberapa
jauh jaraknya dari pada orang-orang itu.
14Maka berseru-serulah Daud kepada
segala rakyat dan kepada Abner bin Ner
itu katanya: "Tidakkah engkau jawab
hai Abner." Maka jawab Abner katanya:
"Siapakah engkau yang berseru akan
baginda."
15Maka kata Daud kepada Abner:
"Bukankah engkau orang laki-laki dan
siapa gerangan bandingmu di antara
orang Israel mengapa pula engkau
tidak menunggui akan tuanmu baginda
itu karena ada seseorang rakyat telah
masuk hendak membinasakan tuanku
baginda itu.
16Tidak baik pekerjaanmu itu. Demi
hadirat Allah patutlah kamu dibunuh
sebab tidak kamu menunggui tuanmu
yang diminyaki bagi Allah itu. Akan
sekarang lihatlah di manakah lembing
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baginda dan buyung air yang telah ada
dekat kepalanya."
17Maka dikenal Saul akan suara Daud
lalu titahnya: "Hai Daud inikah bunyi
suara anakku." Maka jawab Daud:
"Daulat tuanku inilah suara patik."
18Lalu sembahnya pula: "Mengapakah
tuan mengejar hamba tuanku apakah
perbuatan patik atau apakah dosa yang
didapati dalam tangan patik.
19Maka sekarang biarlah kiranya tuanku
dengar akan sembah hamba tuanku ini.
Bahwa jikalau kiranya Allah yang telah
menghasut tuanku atas patik biarlah
diterimanya suatu persembahan tetapi
jikalau kiranya manusia terkutuklah ia
pada hadirat Allah karena pada hari ini
patik telah dihulurkannya sehingga tidak
dapat patik beroleh bagian dalam pusaka
Allah maka katanya: Pergilah engkau
berbuat ibadat kepada dewa orang.
20Akan sekarang janganlah darah
patik tertumpah ke bumi jauh dari pada
hadirat Allah karena raja orang Israel
telah keluar hendak mencari kutu anjing
seekor seperti orang memburu burung
puyuh di atas gunung lakunya."
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21Maka titah Saul: "Aku telah berdosa,
pulanglah hai anakku Daud karena tiada
lagi aku hendak membuat janjian akan
dikau sebab pada hari ini engkau telah
sayang akan nyawaku bahwa bodohlah
pekerjaanku dan besar kesalahanku."
22Maka jawab Daud sembahnya:
"Lihatlah lembing ini ya tuanku biarlah
seorang muda datang mengambil dia.
23Bahwa Allah akan membalas
kepada orang seperti kebenaran dan
setia masing-masing pada hal tuanku
diserahkan Allah ke tangan patik pada
hari ini dan tiada patik mau menaikkan
tangan patik atas yang diminyaki bagi
Allah itu.
24Adapun seperti pada hari ini patik
telah mengindahkan nama tuanku
demikian juga biarlah kiranya nyawa
patik diindahkan oleh Allah dan biarlah
patik dilepaskannya dari pada segala
kesusahan."
25Maka titah Saul kepada Daud:
"Berbangkitlah engkau hai anakku Daud
engkau akan membuat pekerjaan yang
besar dan tak dapat tidak engkau akan
menang." Maka Daudpun berjalanlah
dan Saulpun pulanglah ke tempatnya.



1 Samuel 27.1–5 151

27
1Maka pada hati Daud: "Tak
dapat tidak aku akan binasa kelak

pada suatu masa oleh tangan Saul ini
terlebih baik bagiku jikalau aku berlepas
diriku ke tengah orang Filistin niscaya
putus harap Saul dari hal mencari aku
lagi dalam segala jajahan tanah Israel
dengan demikianlah kelak aku terlepas
dari pada tangannya."
2Maka bangunlah Daud lalu pergi ke
sana dengan enam ratus orang yang
sertanya itu kepada Akhis bin Maokh,
raja Gat.
3Maka Daudpun duduklah di Gat
serta dengan Akhis baik ia baik segala
rakyatnya masing-masing dengan segala
isi rumahnya yaitu Daud dengan kedua
orang istrinya Ahinoam, orang Yizreel,
dan Abigail, orang Karmel, istri Nabal
itu.
4Maka dikabarkan oranglah kepada
Saul akan hal Daud telah lari ke Gat
maka tiadalah dicarinya akan dia lagi.
5Maka sembah Daud kepada Akhis:
"Jikalau kiranya patik telah beroleh
karunia pada pemandangan tuanku
biarlah patik diberi tempat dalam salah
satu negri yang di dusun supaya patik
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duduk di sana karena mengapa patik
akan duduk dengan tuanku dalam negri
kerajaan ini."
6Maka pada masa itu dikaruniakan
Akhis kepadanya negri Ziklag sebab itu
Ziklag menjadi milik segala raja Yehuda
sampai kepada masa ini.
7Adapun ketika Daud duduk di tanah
orang Filistin itu setahun empat bulan
lamanya.
8Maka Daud dan segala rakyatnya itu
pergilah menyerang orang Gesur dan
orang Girzi dan orang Amalek karena
dahulu kala sekalian inilah orang isi
tanah itu pada jalan pergi ke Syur yaitu
ke tanah Mesir.
9Maka dibinasakan Daud akan tanah
itu tiada dihidupinya baik laki-laki atau
perempuan dirampasnya segala domba
dan lembu dan keledai dan unta dan
segala pakaian maka kembalilah ia lalu
datang kepada Akhis.
10Maka titah Akhis: "Kemana kamu
hendak menyerang pada hari ini?" Maka
jawab Daud: "Ke sebelah selatan tanah
Yehuda dan ke sebelah selatan orang
Yerahmeel dan ke sebelah selatan orang
Keni."
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11Maka seorangpun tiada dihidupi oleh
Daud baik laki-laki baik perempuan
akan dibawanya ke Gat maka katanya:
"Janganlah orang itu menyatakan hal
itu mengatakan: Demikian perbuatan
Daud." Dan demikianlah adatnya selama
ia duduk di tanah orang Filistin.
12Maka percayalah Akhis akan Daud
titahnya: "Bahwa ia telah mendatangkan
kebencian kaumnya Israel itu atas
dirinya sebab itu kekallah ia menjadi
hambaku."

28
1Maka jadilah pada masa itu
segala orang Filistin telah

mengerahkan segala tentaranya akan
peperangan hendak berperang dengan
Israel. Maka titah Akhis kepada Daud:
"Ketahuilah olehmu dengan tentaranya
tak dapat tidak engkau akan keluar
sertaku dan tentara itu baik engkau baik
segala rakyatmu."
2Maka sembah Daud kepada Akhis:
"Sebab itu tuanku akan mengetahui
baranglaku hamba tuanku kelak." Maka
titah Akhis kepada Daud: "Sebab itu aku
hendak menentukan dikau senantiasa
menunggui diriku."
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3Adapun Samuel itu telah matilah
dan segala orang Israel telah meratapi
dia serta dikuburkannya di Rama yaitu
dalam negrinya sendiri. Maka Saul telah
menolakkan segala orang yang menuntut
hantu setan dan yang memakai hikmat
dari dalam tanah itu.
4Maka berhimpunlah orang Filistin lalu
datang mendirikan kemahnya di Sunem
maka Saulpun mengerahkanlah segala
orang Israel lalu sekaliannya mendirikan
kemahnya di Gilboa.
5Setelah dilihat Saul akan tentara
orang Filistin maka takutlah ia dan
hatinya sangat bardir.
6Maka Saulpun bertanyalah kepada
Allah tetapi tiada Allah memberi jawab
akan dia lagi dalam mimpipun baik atau
dengan Urim atau oleh nabi.
7Lalu titah Saul kepada segala
pegawainya: "Carikanlah aku seorang
perempuan yang menaruh hantu setan
supaya aku mendapatkan dia hendak
bertanya kepadanya." Maka sembah
segala pegawainya: "Bahwa adalah
seorang perempuan di En-Dor yang
menaruh hantu setan."
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8Maka Saulpun menyamarkan dirinya
serta menukar pakaiannya lalu pergilah
ia dengan dua orang sertanya maka
sampailah ketiganya kepada perempuan
itu pada malam hari maka titah
Saul: "Hendaklah kiranya engkau
menilik bagiku oleh hantu setan itu
bangkitkanlah bagiku barangsiapa yang
akan kusebutkan namanya kepadamu."
9Maka jawab perempuan itu
kepadanya: "Bahwa maklumlah
engkau akan perbuatan Saul bagaimana
ia telah membuangkan segala orang
yang menaruh hantu setan dan yang
memakai hikmat dari dalam tanah ini
mengapa pula engkau memasang jerat
akan nyawaku hendak membunuh aku."
10Maka bersumpahlah Saul kepadanya
demi Allah demikian: "Demi hayat Allah
sekali-kali tidak engkau akan kena
hukum oleh sebab perkara ini."
11Maka kata perempuan itu: "Siapakah
yang hendak kubangkitkan bagimu?"
Maka jawabnya: "Bangkitkanlah Samuel
bagiku."
12Maka dilihat oleh perempuan
itu akan Samuel maka berteriaklah
perempuan itu dengan nyaring
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suaranya maka sembah perempuan itu
kepada Saul: "Mengapakah tuan telah
memperdayakan patik karena tuanku ini
Saul juga."
13Maka titah baginda kepadanya:
"Janganlah engkau takut karena
apakah penglihatanmu." Maka sembah
perempuan itu kepada Saul: "Patik lihat
seorang dewa berbangkit dari dalam
bumi."
14Maka titahnya kepadanya:
"Bagaimanakah rupanya?" Maka
jawabnya: "Ada seorang tua berbangkit
maka ia memakai sehelai jubah." Maka
nyatalah kepada Saul yaitulah Samuel
maka sujudlah ia dengan mukanya ke
tanah serta menyembah.
15Maka kata Samuel kepada Saul:
"Mengapakah engkau telah menyusahi
aku sehingga membangkitkan aku."
Maka jawab Saul: "Aku terlalu sangat
sesak karena orang Filistin berperang
dengan aku dan Allah undur dari padaku
tiada ia memberi jawab lagi kepadaku
oleh nabi-nabipun baik atau dengan
mimpipun baik sebab itu aku memanggil
engkau supaya engkau memberitahu
kepadaku barang yang patut kuperbuat."
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16Maka kata Samuel: "Mengapakah
engkau bertanya kepadaku sedang Allah
telah undur dari padamu dan telah
menjadi seterumu.
17Bahwa Allah telah melakukan bagi
diri-Nya serta yang telah Ia befirman
dengan lidahku maka Allah telah
merebutkan kerajaan itu dari pada
tanganmu lalu dikaruniakannya kepada
temanmu yaitu kepada Daud."
18Karena tidak engkau menurut firman
Allah dan tidak engkau melakukan
kehangatan murka-Nya atas orang
Amalek itulah sebabnya dilakukan Allah
yang demikian padamu pada hari ini.
19Dan lagi Allah hendak menyerahkan
orang Israelpun serta dengan engkau ke
tangan orang Filistin dan esok hari kelak
engkau dan anak-anakmu akan ada
sertaku dan tentara orang Israel itupun
akan diserahkan Allah ke tangan orang
Filistin."
20Maka sebentar itu juga rubuhlah
Saul terjerumus ke tanah serta sangat
ketakutannya sebab perkataan Samuel
itu maka tiada lagi kekuatan padanya
karena tiada ia memakan roti sepanjang
hari atau sepanjang malam itu.
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21Maka hampirlah perempuan itu
kepada Saul dilihatnya akan dia terlalu
susah lalu sembahnya: "Bahwa hamba
tuanku ini telah menurut titah tuanku
maka patik membangunkan nyawa patik
serta menurut segala perkara yang telah
tuanku bertitah kepada patik.
22Akan sekarang hendaklah kiranya
tuanku menurut akan sembah hamba
tuanku biarlah patik meletakkan di
hadapan tuanku roti secibis hendaklah
tuanku santap supaya tuanku beroleh
kekuatan tatkala tuanku berangkat."
23Tetapi dienggankannya serta
bertitah: "Tidak aku mau makan."
Tetapi dibujuk oleh kedua pegawainya
serta dengan perempuan itu sehingga
diturutnya akan sembahnya itu. Maka
bangunlah ia dari pada tanah lalu duduk
di tempat tidur.
24Maka kepada perempuan itu ada
seekor anak lembu yang tambun
dalam rumahnya maka segeralah
disembelihnya diambilnya tepung
diramasnya dan dibakarnya roti yang
tidak beragi.
25Maka dihadapkannya kepada Saul
dan kepada kedua pegawainya maka
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makanlah ketiganya. Setelah itu maka
bangunlah ketiganya lalu berjalan pada
malam itu juga.

29
1Adapun orang Filistin itu
telah menghimpunkan segala

tentaranya ke Afek dan orang Israel
telah mendirikan kemahnya dekat perigi
yang di Yizreel.
2Maka segala penghulu orang Filistin
itu langsung berjalan dengan rakyat
beratus-ratus dan beribu-ribu dan Daud
dengan segala rakyatnya itu berjalanlah
dari belakang dengan Akhis.
3Maka kata segala raja-raja orang
Filistin itu: "Bagaimanakah segala orang
Ibrani ini?" Maka kata Akhis kepada
raja-raja orang Filistin itu: "Bukankah
yaini Daud pegawai Saul, raja Israel,
yang telah ada sertaku sekian lama ini
dan tiada aku mendapat barang salah
kepadanya semenjak ia telah jatuh
padaku sampai kepada hari ini."
4Tetapi marahlah raja-raja orang Filistin
itu akan dia maka kata raja-raja orang
Filistin itu kepadanya: "Suruh orang ini
pulang supaya ia kembali ke tempatnya
yang telah engkau menentukan baginya
jangan ia turun beserta dengan kita
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hendak berperang supaya jangan dalam
peperangan ini ia menjadi musuh kita
karena dengan apa gerangan dapat
orang ini memperkenankan tuanku
bukankah dengan kepala segala orang
ini.
5Bukankah yaini Daud yang telah
dinyanyikan orang akan halnya berganti-
ganti serta dengan tarinya mengatakan:
Dibunuh Saul beribu-ribu, dan Daud
berlaksa-laksa."
6Maka dipanggil Akhis akan Daud serta
berkata kepadanya: "Demi hayat Allah
engkau telah menjadi tulus hati dan akan
hal engkau masuk keluar sertaku dalam
tentara itu baik juga pada pemandangan
karena tiada aku dapat jahat padamu
dari pada masa engkau datang kepadaku
sampai kepada masa ini tetapi segala
penghulu itu tidak berkenan akan dikau.
7Sebab itu pulanglah engkau dengan
sejahteramu supaya jangan engkau
jahat pada pemandangan segala
penghulu orang Filistin."
8Maka sembah Daud pada Akhis: "Apa
gerangan perbuatan patik dan apa juga
yang telah tuanku dapat dalam patik
selama patik telah menghadap tuanku
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sampai kepada hari ini sehingga tidak
boleh patik pergi berperang dengan
segala musuh tuanku."
9Maka jawab Akhis serta bertitah
kepada Daud: "Aku tahu engkau
berkenan pada pemandanganku seperti
seorang malaikat Allah tetapi kata segala
raja-raja orang Filistin itu: Jangan ia
pergi berperang serta dengan kita.
10Maka sekarang bangunlah engkau
pagi-pagi hari serta dengan segala
hamba tuanmu yang telah datang
sertamu itu setelah sudah kamu bangun
pagi-pagi dan sudah mulai siang
hendaklah kamu pulang."
11Maka bangunlah Daud pagi-pagi
hari serta segala rakyatnya hendak
berjalan pada pagi hari pulang ke tanah
orang Filistin. Adapun orang Filistin itu
langsung ke Yizreel.

30
1Maka jadilah pada lusanya
apabila Daud dan segala

rakyatnya telah sampai ke Ziklag maka
orang Amalek telah menyerang tanah
selatan itu dan negri Ziklagpun maka
Ziklag itu telah dibinasakan serta
dibakarnya dengan api
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2dan segala perempuan dan orang isi
negri itu kecil besar semuanya telah
ditawaninya maka seorangpun tiada
dibunuhnya melainkan diambilnya lalu
dibawa pergi.
3Setelah sampai Daud dan segala
rakyatnya ke negri itu bahwa telah habis
dimakan api dan segala istrinya dan
anak-anaknya laki-laki dan perempuan
itupun telah ditawan.
4Maka oleh Daud dan segala rakyatnya
itu dinyaringkannya suaranya serta
menangis sehingga tiada kuasa
menangis lagi.
5Maka kedua istri Daud yaitu Ahinoam,
orang Yizreel, dan Abigail istri Nabal
itupun telah tertawan.
6Maka Daud itu sangatlah sesak
karena segala rakyat itu bercerai hendak
merajam akan dia sebab terlalu susah
hati segala rakyat itu masing-masing
karena anaknya laki-laki dan anaknya
yang perempuan tetapi Daud itu
menguatkan dirinya dalam Tuhannya
Allah.
7Maka kata Daud kepada imam Abyatar
bin Ahimelekh itu: "Bawalah kiranya
efod itu kemari kepadaku." Maka oleh
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Abyatar dibawanya efod itu ke sana
kepada Daud.
8Maka Daud itu bertanyalah kepada
Allah demikianlah: "Jikalau kiranya
aku mengikut pasukan itu bolehkah
aku berdapat dia." Maka firman-Nya
kepadanya: "Ikutlah olehmu niscaya
engkau berdapat akan dia dan tak dapat
tidak engkau kembalikan sekaliannya."
9Maka berjalanlah Daud itu dengan
keenam ratus orang yang sertanya lalu
sampai ke sungai Besor yaitu tempat
segala orang yang tertinggal itu telah
berhenti.
10Tetapi Daud langsung mengikut dia
dengan empat ratus rakyatnya karena
dua ratus orang telah berhenti yang
demikian letihnya sehingga tidak dapat
menyeberang sungai Besor itu.
11Maka di padang itu orang bertemu
dengan seorang Mesir dibawanya
menghadap Daud diberinya roti akan dia
lalu makanlah ia dan diberinya akan dia
air minum
12maka diberinya pula kepadanya
sekerat dari pada segempal buah ara
dan buah anggur kering dua tangkai
setelah sudah makan maka pulanglah



1 Samuel 30.13–16 164

semangatnya karena sudah tiga hari tiga
malam lamanya tiada ia makan roti atau
minum air.
13Maka kata Daud kepadanya: "Engkau
ini orang siapa dan dari mana engkau?"
Maka jawabnya: "Hamba ini orang Mesir,
hamba kepada seorang Amalek telah
ditinggalkan oleh tuan hamba sebab
telah tiga hari lalu hamba jatuh sakit.
14Maka kami telah menyerang tanah
selatan orang Kreti dan tanah Yehuda
dan tanah selatan Kaleb dan negri
Ziklag, kami telah membakar dengan
api."
15Maka kata Daud kepadanya: "Maukah
engkau membawa aku turun kepada
pasukan ini?" Maka jawabnya: "Jikalau
tuan mau bersumpah pada hamba demi
Allah bahwa tidak tuan mau membunuh
hamba atau menyerahkan hamba ke
tangan tuan hamba, mau juga hamba
menghatarkan tuan kepada pasukan
itu."
16Maka setelah sudah dihantarkannya
kesana bahwa adalah orang-orang itu
berkaparan pada seluruh tanah itu serta
makan minum dan bersuka-sukaan
sebab segala rampasan yang besar yang
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telah diambilnya dari tanah orang Filistin
dan dari tanah Yehuda.
17Maka oleh Daud diserangnya akan
dia dari pada waktu dinihari hingga
sampai kepada malam esok hari maka
seorangnyapun tiada terlepas melainkan
orang-orang muda empat ratus orang
yang menungang unta lalu lari.
18Maka Daud itu dapat kembali segala
sesuatu yang telah diambil oleh orang
Amalek itu dan dilepaskan Daud kedua
istrinya itu.
19Maka satupun tiada kurang
kepadanya dari pada kecil dan besar
baik anak laki-laki atau perempuan baik
rampasan atau barang sesuatu yang
telah diambil oleh musuh itu sekaliannya
itu dibawa pulang oleh Daud.
20Dan lagi diambil oleh Daud segala
kambing domba dan lembu dihalaukan
orang akan dia di hadapan segala
binatang yang lain itu maka katanya:
"Bahwa inilah rampasan Daud."
21Maka sampailah Daud kepada kedua
ratus orang yang telah letih sehingga
tidak dapat ia mengikut Daud dan yang
telah ditinggalkannya di sungai Besor
maka keluarlah segala orang itu hendak
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bertemu dengan Daud dan hendak
bertemu dengan segala rakyat yang
sertanya itu setelah hampirlah Daud
kepada orang-orang itu lalu bertanyalah
ia akan halnya.
22Maka jawab segala orang jahat
dan orang hina di antara segala orang
yang telah mengikut Daud itu katanya:
"Sebab orang-orang itu tidak menyertai
kita jangan kita beri kepadanya barang
sesuatu dari pada segala rampasan yang
telah kita dapat kembali melainkan anak
istri masing-masing supaya diambilnya
lalu pergi.
23Tetapi kata Daud: "Hai saudara-
saudaraku, janganlah kamu buat begitu
akan barang yang telah dikaruniakan
Allah kepada kita maka Ialah yang telah
memeliharakan kita serta menyerahkan
ke tangan kita akan pasukkan yang telah
mendatangi kita.
24Maka siapakah gerangan yang
hendak menurut katamu dalam perkara
ini karena sebagaimana bagian orang
yang masuk peperangan itu demikianlah
bagian orang yang tinggal menunggui
barang-barang itu kelak hendaklah
semuanya beroleh sama bagian."
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25Adapun mulai dari pada hari itu
dijadikannya suatu hukum dan undang-
undang bagi orang Israel sampai kepada
hari ini.
26Setelah sampailah Daud ke Ziklag
maka dikirimkannya dari pada rampasan
itu kepada segala ketua-ketua Yehuda
yaitu kepada segala sahabatnya
mengatakan: "Bahwa inilah suatu
pemberian kepadamu dari pada
rampasan segala musuh Allah,"
27yaitu kepada orang yang di Betel dan
kepada orang yang di Ramot yang di
sebelah selatan dan kepada orang yang
di Yatir
28dan kepada orang yang di Aroer dan
kepada orang yang di Sifmot dan kepada
orang yang di Estemoa
29dan kepada orang yang di Rakhal dan
kepada orang yang di Sagal negri orang
Yerahmeel dan kepada orang yang di
Sagal negri orang Keni
30dan kepada orang yang di Horma
dan kepada orang yang di Bor-Asan dan
kepada orang yang di Atakh
31dan kepada orang yang di Hebron
dan kepada segala tempat barang di
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mana Daud dan segala rakyatnya itu
telah biasa berulang-ulang.

31
1Adapun orang Filistin itu
berperanglah dengan orang Israel

maka larilah orang Israel dari hadapan
orang Filistin lalu rubuh mati di gunung
Gilboa.
2Maka dikejar oleh orang Filistin akan
Saul dan segala anaknya maka oleh
orang Filistin itu dibunuhnya Yonatan
dan Abinadab dan Malkisua, ketiga anak
Saul itu.
3Maka ramailah peperangan itu atas
Saul maka hampirlah segala pemanah
itu kepadanya dan sangatlah ia sesak
oleh sebab segala pemanah itu.
4Maka titah Saul kepada orang yang
membawa senjatanya: "Hunuslah
pedangmu tikamkanlah kepadaku
supaya jangan orang yang tidak
bersunat ini datang menikam aku serta
menganiayakanku." Tetapi orang yang
membawa senjatanya itu tidak mau
karena takutlah ia terlalu sangat. Sebab
itu diambil Saul pedangnya itu lalu
meniarapkan dirinya kepadanya.
5Setelah dilihat oleh orang yang
membawa senjatanya itu akan hal Saul
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telah mati maka iapun meniarapkan
dirinya kepada pedangnya lalu matilah ia
serta dengan baginda.
6Maka demikianlah kematian Saul
dan ketiga anaknya dan orang yang
membawa senjatanya dan segala
rakyatnya bersama-sama pada hari itu
juga.
7Setelah dilihat oleh segala orang Israel
yang di seberang lembah itu dan oleh
segala orang yang di seberang Yordan
akan hal orang Israel telah lari dan Saul
dengan anak-anaknya telah mati itu
maka ditinggalkannya segala negrinya
lalu lari maka datanglah orang Filistin itu
lalu duduk dalamnya.
8Adapun pada esok hari apabila orang
Filistin datang hendak merampas segala
mayat itu maka didapatinya akan Saul
dan ketiga anaknya terhantar di gunung
Gilboa.
9Maka dipenggalnya kepala Saul dan
ditinggalkannya segala senjatanya lalu
disuruhnya orang pada seluruh tanah
orang Filistin hendak membawa kabar
itu ke rumah segala berhalanya dan
kepada orang banyak itu.
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10Maka ditaruhnya segala senjata Saul
itu dalam rumah berhala Asytoret dan
mayatnya disalutkannya pada tembok
negri Bet-Sean.
11Setelah kedengaran kepada orang isi
Yabesy-Gilead akan hal itu barang yang
telah dilakukan orang Filistin itu akan
Saul
12maka bangunlah segala orang gagah
maka pergilah ia pada malam hari lalu
diambilnya mayat Saul dan mayat ketiga
anaknya dari tembok Bet-Sean itu maka
pulanglah ia ke Yabesy lalu dibakarnya
segala mayat itu di sana.
13Dan diambilnya segala tulangnya
dikuburkannya di bawah pohon Torfa
yang di Yabesy lalu berpuasalah ia tujuh
hari lamanya.



2 Samuel

1
1Adapun kemudian dari pada
kematian Saul apabila Daud telah

kembali dari pada membunuh orang
Amalek sudah dua hari lamanya Daud
itu tinggal di Ziklag.
2Maka jadilah pada hari yang ketiga
tiba-tiba datanglah seorang dari pada
tentara Saul dengan pakaiannya
terkoyak-koyak dan abu tanah di
kepalanya adapun apabila ia telah
sampai kepada Daud maka sujudlah ia
ke tanah serta menyembah.
3Maka kata Daud kepadanya: "Dari
mana engkau?" Maka jawabnya: "Hamba
telah lari dari tempat kemah orang
Israel."
4Maka kata Daud kepadanya:
"Bagaimanakah halnya ceriterakanlah
kiranya kepadaku." Maka jawabnya:
"Segala rakyat telah lari dari pada
peperangan itu dan banyaklah rakyat
yang sudah rubuh mati dan Saul dengan
anakanda baginda Yonatan itupun telah
mati."
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5Maka kata Daud kepada orang muda
yang menyatakan hal itu kepadanya:
"Bagaimanakah engkau tahu akan hal
Saul dan anakanda baginda Yonatan itu
sudah mati?"
6Maka kata orang muda yang
menyatakan hal itu kepadanya: "Bahwa
adalah hamba di atas gunung Gilboa
adapun Saul itu bersandarlah kepada
lembingnya dan ada beberapa kenaikkan
dan orang yang berkudapun mengejar
dia.
7Maka menolehlah ia melihatnya
hamba lalu dipaggilnya akan hamba.
Maka jawab hamba: Daulat tuanku.
8Maka titahnya kepada hamba:
Siapakah engkau? Maka jawab hamba:
Patik ini orang Amalek.
9Maka titahnya kepada hamba:
Hendaklah kiranya engkau berdiri
di sisiku dan bunuhlah aku karena
kesakitan telah berlalu atasku sebab
segenap nyawaku lagi ada padaku.
10Maka hambapun berdirilah di sisinya
lalu membunuh dia karena nyatalah
kepada hamba akan hal tiada boleh ia
hidup lagi kemudian dari pada ia telah
rubuh dan hamba ambillah makota yang
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ada di kepalanya dan pontoh yang ada
pada lengannya hamba bawalah kemari
kepada tuan."
11Maka oleh Daud dicapainya
pakaiannya sendiri dikoyak-koyakkannya
demikian juga segala orang yang
sertanya.
12Maka merataplah sekaliannya serta
menangis dan berpuasa sampai malam
karena Saul dan karena anaknya
Yonatan itu dan karena kaum Allah
dan karena segala isi rumah Israel
sebab sekaliannya itu telah rubuh mati
dimakan pedang.
13Maka kata Daud kepada orang
muda yang telah menyatakan hal itu
kepadanya: "Dari mana engkau?" Maka
jawabnya: "Hamba ini anak orang
dagang yaitu orang Amalek."
14Maka kata Daud kepadanya:
"Bagaimanakah tiada engkau takut
menghulurkan tanganmu hendak
membinasakan yang diminyaki bagi
Allah itu?"
15Maka dipanggil Daud akan seorang
muda katanya: "Marilah engkau terkam
akan dia." Maka diparangnya akan dia
lalu mati.
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16Maka kata Daud kepadanya: "Bahwa
darahmu ini tertanggunglah atas
kepalamu sendiri karena mulutmu
telah bersaksi atas dirimu mengatakan:
Hamba telah membunuh yang diminyaki
bagi Allah itu."
17Maka Daudpun merataplah akan Saul
dan akan anakanda baginda Yonatan itu
dengan bunyi ratap ini
18dan disuruhnya mengajar segala
bani Yehuda itu akan nyanyian panah
adalah yaitu tersurat dalam kitab Yasar
(al Mustaqim).
19Hai Israel kamuliaanmu telah dibunuh
di atas tempatmu yang tinggi bagaimana
orang gagah telah rubuh mati.
20 Janganlah hal itu dinyatakan dalam
Gat janganlah dikabarkan dalam
lorong-lorong Askelon supaya jangan
segala anak perempuan orang Filistin
bersuka-suka dan jangan segala anak
perempuan orang yang tiada bersunat
itu termasa.
21Hai segala gunung Gilboa jangan
kamu ditimpa embun atau hujan jangan
ladangmu berhasil karena di sana perisai
orang gagah itu telah terbuang yaitu
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perisai Saul dengan tiada diminyaki akan
dia.
22Maka dari pada darah orang yang
dibunuh dari pada lemak orang gagah
panah Yonatan tiada undur dan pedang
Saul tiada kembali dengan hampanya.
23Adapun Saul dan Yonatan itu dikasihi
orang dan manusia lakunya pada masa
hidupnya dan pada masa kematiannya
tiada ia bercerai terlebih pantasnya dari
pada orang rajawali terlebih kuatnya dari
pada singa.
24Hai segala anak perempuan orang
Israel tangiskanlah akan Saul yang
telah memakaikan kamu dengan kain
merah dengan kacaknya yang telah
mengatakan pada pakaianmu beberapa
perhiasan emas.
25Bagaimana orang gagah telah rubuh
mati di tengah-tengah peperangan itu
maka Yonatan telah dibunuh di atas
tempatmu yang tinggi-tinggi.
26Hai saudaraku Yonatan tersesaklah
hatiku karena engkau bahkan engkau
terlalu manis kepadaku ajaiblah kasihmu
akan daku lebih dari pada kasih orang
perempuan.
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27Bagaimana orang gagah telah rubuh
mati dan binasalah segala senjata
peperangan.

2
1Kemudian dari pada itu maka
bertanyalah Daud kepada Allah

sembahnya: "Bolehkah aku pergi kepada
salah satu dari pada segala negri
Yehuda." Maka firman Allah kepadanya:
"Pergilah." Maka sembah Daud: "Kemana
patut aku pergi." Maka jawab-Nya: "Ke
Hebron."
2Maka Daudpun pergilah kesana serta
dengan kedua orang istrinya yaitu
Ahinoam, orang Yizreel, dan Abigail, istri
Nabal orang Karmel.
3Dan segala rakyatnya yang sertanya
itupun dibawalah oleh Daud masing-
masing dengan isi rumahnya maka
sekaliannya duduklah dalam segala negri
Hebron.
4Maka datanglah segala orang Yehuda
lalu Daud itu diminyakinya di sana akan
menjadi raja atas isi rumah Yehuda itu.
Maka dikabarkan oranglah kepada Daud
mengatakan bahwa orang Yabesy-Gilead
itu yang menguburkan Saul.
5Maka oleh Daud disuruhnya beberapa
orang suruhannya kepada orang Yabesy-
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Gilead itu mengatakan: "Diberkati Allah
kiranya akan kamu sedang kamu telah
menunjukkan kasihan uang demikian
kepada tuanmu yaitu kepada Saul
sehingga kamu telah menguburkan dia.
6Akan sekarang ditunjukkan Allah
kiranya kemurahan dan kebenaran
kepada kamu maka akupun hendak
membalaskan kemurahanmu ini sebab
kamu telah berbuat demikian.
7Maka sekarangpun biarlah tanganmu
dikuatkan dan biarlah kamu menjadi
gagah karena tuanmu Saul itu telah mati
dan lagi segala isi rumah Yehuda telah
meminyaki aku akan rajanya."
8Adapun Abner bin Ner, panglima
tentara Saul itu, telah mengambil
Isyboset bin Saul lalu dibawanya akan
dia ke Mahanaim
9diangkatkannya raja atas Gilead dan
atas orang Asyuri dan atas Yizreel dan
atas Efraim dan atas Benyamin dan atas
segala orang Israel.
10 (Adapun Isyboset bin Saul itu
empat puluh tahun umurnya tatkala
ia naik kerajaan Israel itu maka iapun
berkerajaan dua tahun lamanya).
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11Tetapi orang isi rumah Yehuda
itu mengikut Daud. Maka Daud itu
berkerajaan di Hebron atas isi rumah
Yehuda tujuh tahun enam bulan
lamanya.
12Maka Abner bin Ner dan segala
pegawai Isyboset bin Saul ini keluarlah
dari Mahanaim pergi ke Gibeon.
13Maka Yoab bin Zeruya dan segala
pegawai Daud itupun kelurlah lalu
bertemulah kedua pihaknya dekat telaga
Gibeon maka duduklah kedua pihak itu
sebelah menyebelah telaga itu.
14Maka kata Abner kepada Yoab:
"Biarlah kiranya orang muda-muda itu
bangun bermain di hadapan kita." Maka
jawab Yoab: "Biarlah ia bangun."
15Maka bangunlah orang-orang itu lalu
tampil sekadar bilangannya yaitu dua
belas orang akan Benyamin dan akan
Isyboset bin Saul dan dua belas orang
dari pada segala hamba Daud.
16Maka masing-masingnya menangkap
kepala lawannya dan masing-masingnya
menikamkan pedangnya kepada rusuk
lawannya sehingga semuanya rubuhlah
bersama-sama sebab itu nama tempat
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itu disebut Helkat-Hazurim yang di
Gibeon itu.
17Maka peperangan itu terlalu ramai
pada hari itu maka kalahlah Abner dan
orang Israel itu oleh segala hamba Daud.
18Maka adalah di sana ketiga orang
anak Zeruya yaitu Yoab dan Abisai dan
Asael adapun Asael itu pantas kakinya
seperti kijang.
19Maka diusir Asael akan Abner dengan
tiada menyimpang ke kanan atau ke kiri
dari pada mengikut Abner itu.
20Maka menolehlah Abner lalu katanya:
"Engkaukah ini hai Asael?" Maka
jawabnya: "Akulah dia."
21Maka kata Abner kepadanya:
"Hendaklah engkau menyimpang ke
kanan atau ke kiri tangkaplah seorang
orang muda itu ambillah senjatanya."
Tetapi Asael tiada mau menyimpang dari
pada mengikut dia.
22Maka kata pula Abner kepada Asael:
"Hendaklah engkau menyimpang dari
pada mengikut aku apa guna engkau
kupalu sehingga engkau rubuh ke
bumi bagaimana gerangan dapat akau
menentang muka abangku Yoab itu."
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23Tetapi tiada juga ia mau menyimpang
sebab itu ditikamkan Abner pangkal
temboknya kepada perutnya sehingga
tembok itu terus ke belakang maka
rubuhlah ia di sana lalu mati pada
tempat itu juga adapun seberapa orang
yang sampai ke tempat Asael rubuh mati
itu maka iapun berhentilah di sana.
24Tetapi Yoab dan Abisai mengusirlah
akan Abner maka mataharipun masuklah
tatkala ia sampai ke bukit Ama yang
bertentangan dengan Giah pada jalan ke
tanah belantara Gibeon.
25Maka berhimpunlah segala bani
Benyamin mengikut Abner menjadi satu
pasukan maka berdirilah sekaliannya di
atas kemuncak sebuah bukit.
26Lalu berserulah Abner kepada
Yoab katanya: "Patutkah pedang itu
makan dengan tiada berhenti tiadakah
engkau tahu bahwa akhirnya akan
menjadi kepahitan berapa lama lagi
kelak sebelum engkau suruh rakyatmu
itu kembali dari pada mengikut
saudara-saudaranya."
27Maka jawab Yoab: "Demi hayat Allah
jikalau tiada sebab katamu saya dari
pagi juga rakyat itu telah pergi dengan
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tiada mengikut masing-masing akan
saudaranya."
28Maka Yoabpun meniup tuang-tuang
dan segala rakyat itupun berhentilah
tiada lagi diusirnya orang Israel itu dan
tiada berperang lagi.
29Maka Abner dan segala rakyatnya
berjalanlah semalam-malaman itu
melawan Araba maka sekaliannya
menyeberang Yordan lalu menjalani
seluruh tanah Biteron maka sampailah ia
ke Mahanaim.
30Maka Yoabpun kembalilah dari
pada mengikut Abner dan apabila
dihimpunkannya segala rakyat itu
maka dari pada segala hamba Daud itu
kuranglah sembilan belas orang dan
Asaelpun.
31Tetapi segala hamba Daud itu
telah memarang dari pada orang
Benyamin dan rakyat Abner sehingga
tiga ratus enam puluh orang yang mati
dibunuhnya.
32Maka diangkatnya mayat Asael
dikuburkannya dalam kubur bapanya
yang di Betlehem. Maka Yoab dan segala
rakyatnyapun berjalanlah semalam-
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malaman itu maka terbitlah fajar apabila
ia telah sampai ke Hebron.

3
1Maka lamalah orang isi rumah
Saul itu berperang dengan orang isi

rumah Daud maka Daud itu makin lama
semakin kuat tetapi isi rumah Saul itu
makin lama semakin lemah.
2Maka diperanakkanlah bagi Daud
beberapa anak laki-laki di Hebron maka
anaknya yang sulung itu Amnon dari
pada Ahinoam orang Yizreel itu
3dan yang kedua Kileab dari pada
Abigail, istri Nabal orang Karmel dan
yang ketiga Absalom anak Maakha binti
Talmai, raja Gesur,
4dan yang keempat Adonia anak Hagit
dan yang kelima Sefaca anak Abital
5dan yang keenam Yitream dari pada
Egla, istri Daud itu. Maka sekaliannya
inilah diperanakkan bagi Daud di Hebron.
6Maka jadilah sementara ada perang
antara isi rumah Saul dengan isi rumah
Daud maka Abnerpun menguatkan
dirinya dalam rumah Saul itu.
7Maka kepada Saul itu telah datang
seorang gundiknya yang bernama Rizpa
binti Aya maka Isyboset kepada Abner:
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"Mengapa engkau telah berdamping
dengan gundik bapaku?"
8Maka Abnerpun sangat marah sebab
perkataan Isyboset maka katanya: "Aku
ini kepala anjingkah kepada Yehuda?
Bahwa pada hari ini menunjukkan
kasihnya pada isi rumah bapamu
Saul dan kepada saudara-saudaranya
dan sahabat-sahabatnya tiada juga
kuserahkan dikau ke tangan Daud tetapi
aku engkau tempelak pada hari ini sebab
kesalahan dari hal perempuan ini.
9Demikian juga dilakukan Allah kiranya
akan Abner dan lebih pula jikalau tiada
aku melakukan akan Daud seperti yang
dijanjikan Allah kepadanya dengan
bersumpah
10 supaya memindahkan kerajaan itu
dari pada orang isi rumah Saul dan akan
mendirikan tahta Daud atas orang Israel
di atas orang Yehuda dari Dan hingga
sampai ke Bersyeba."
11Maka sepatah katapun tiada dapat
Isyboset itu menjawab kepada Abner
karena takutlah ia akan dia.
12Maka oleh Abner disuruhkannya
beberapa penyuruh kepada Daud
akan gantinya mengatakan: "Siapa
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gerangan yang empunya tanah ini serta
mengatakan tanah pula biarlah kiranya
tuianku bermufakat dengan patik maka
patiklah menyertai tuanku hendak
membalikkan segala orang Israel kepada
tuanku."
13Maka jawabnya: "Baiklah aku hendak
mufakat dengan dikau hanya seperkara
juga aku menuntut kepadamu yaitu
tiada boleh engkau memandang mukaku
melainkan jikalau engkau menuturkan
Mikhal binti Saul itu dahulu apabila
engkau datang hendak bertemu dengan
aku."
14Maka oleh Daud disuruhkannya
beberapa penyuruhnya kepada Isyboset
bin Saul mengatakan: "Hendaklah
engkau serahkan kepadaku istriku
Mikhal yang telah aku bertunangkan
dengan seratus kulup orang Filistin."
15Maka oleh Isyboset disuruhnya
mengambil dia dari pada suaminya yaitu
dari pada Paltiel bin Lais.
16Maka suaminya itupun berjalanlah
sertanya sambil berjalan sambil
menangis maka diikutnyalah akan dia
sampai ke Bahurim. Maka kata Abner
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kepadanya: "Pulanglah engkau." Lalu
pulanglah ia.
17Maka Abnerpun berjalanlah dengan
segala ketua-ketua Israel katanya:
"Dahulu kala kamu telah menghendaki
Daud akan rajamu
18 sekarang sampaikanlah kehendakmu
itu karena Allah telah berfirman dari
hal Daud itu demikian: Bahwa oleh
tangan hambaku Daud kelak aku akan
melepaskan kaumku Israel dari pada
tangan orang Filistin dan dari pada
tangan segala musuhnya."
19Maka Abnerpun berkatalah pula ke
telinga orang Benyamin lalu pergilah
Abner ke Hebron hendak menyampaikan
kepada Daud segala perkara yang
berkenan kepada orang Israel dan
kepada segala isi rumah Benyamin.
20Maka sampailah Abner ke Hebron
menghadap Daud dengan dua puluh
orang sertanya. Maka oleh Daud
diperbuatnya suatu perjamuan bagi
Abner dan orang yang sertanya itu.
21Maka sampailah Abner kepada
Daud: "Patik hendak bangun lalu pergi
menghimpunkan segala orang Israel
kepada tuanku supaya sekaliannya itu
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berjanji-janjian dengan tuanku dan
supaya tuankupun berkerajaan atas
segala yang dikehendaki oleh hati
tuanku." Maka dilepaskan Daud akan
Abner itu lalu berjalanlah ia dengan
sejahteranya.
22Maka tiba-tiba datanglah hamba
Daud serta dengan Yoab dari pada
peperangan dibawanya banyak
rampasan bersama-sama tetapi Abner
tiada lagi beserta dengan Daud di Hebron
karena telah dilepaskan baginda akan
dia dan iapun telah berjalan dengan
sejahteranya.
23Setelah sampailah Yoab dengan
segenap tentara yang sertanya itu
maka dikabarkan oranglah kepada Yoab
mengatakan: "Bahwa Abner bin Ner
telah datang menghadap baginda maka
bagindapun telah melepaskan dia lalu
berjalanlah ia dengan sejahteranya."
24Maka Yoabpun datanglah menghadap
baginda lalu sembahnya: "Apakah
perbuatan tuanku ini bahwa Abner telah
datang menghadap tuanku mengapakah
tuanku telah melepaskan dia sehingga ia
telah pergi.
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25Bahwa maklumlah tuanku akan
Abner bin Ner itu telah datang hendak
memperdayakan tuanku dan hendak
mengetahui bagaimana tuanku masuk
keluar dan hendak mengetahui segala
pekerjaan tuanku."
26Maka keluarlah Yoab dari hadapan
Daud disuruhkannya beberapa penyuruh
mengikut Abner maka dibawanya akan
dia kembali dari telaga Sira tetapi tiada
diketahui oleh Daud akan hal itu.
27Setelah sudah Abner itu kembali
ke Hebron maka oleh Yoab dibawanya
berasing ke tengah pintu gerbang
hendak berkata-kata dengan dia diam-
diam maka di sana ditikamnya akan
dia pada perutnya lalu mati yaitu sebab
menuntut darah saudaranya, Asael itu.
28Kemudian barulah didengar oleh
Daud akan hal itu lalu dititahnya: "Bahwa
sucilah aku dan kerajaanku di hadapan
hadirat Allah sampai selama-lamanya
dari pada darah Abner bin Ner itu.
29Biarlah tertanggung atas kepala Yoab
dan atas segala orang isi rumah bapanya
dan dalam rumah Yoab itu janganlah
kiranya kekurangan engkau orang yang
berbeser atau orang berkusta atau yang
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bertilikan kepada tongkat atau yang
dimakan pedang atau yang kuangan
roti."
30Maka demikianlah Abner itu dibunuh
oleh Yoab dan oleh saudaranya Abisai itu
sebab membunuh saudaranya, Asael, di
Gibeon dalam peperangan.
31Maka titah Daud kepada Yoab dan
kepada segala orang yang sertanya:
"Hendaklah kamu mengoyakkan
pakaianmu serta memakai kain karung
pada tubuhmu lalu meratap di hadapan
mayat Abner." Maka raja Daudpun
mengikutlah kerandanya.
32Maka Abner itu dikuburkan oranglah
di Hebron dan bagindapun menyaringkan
suaranya serta menangis di kubur Abner
dan segala orang banyak menangislah.
33Maka merataplah baginda karena
Abner demikian bunyinya: "Patutkah
Abner mati seperti kematian orang
bodoh?
34Tanganmu bukannya diikat dan
kakimu bukan dikenakan belenggu
seperti orang rubuh di hadapan orang
jahat demikianlah kematianmu."
35Maka datanglah segala orang
banyak itu diberinya santap akan
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Daud sementara hari siang tetapi
bersumpahlah Daud demikian: "Bahwa
begitu juga dilakukan Allah kiranya akan
daku dan lebih pula jikalau aku makan
roti atau barang makanan yang lain
sebelum matahari masuk."
36Maka diperhentikanlah hal itu oleh
segala orang banyak maka berkenanlah
semuanya adapun seperti segala
kelakuan baginda itu diperkenankan oleh
orang banyak itu.
37Maka pada hari ini diketahuilah oleh
segala orang banyak itu dan oleh segala
orang Israelpun akan hal pembunuhnya
Abner bin Ner itu bukannya dari pada
baginda datangnya.
38Maka titah baginda kepada segala
pegawainya: "Tiadakah kamu tahu
bahwa pada hari ini seorang raja yaitu
seorang besar telah mati di antara orang
Israel.
39Dan pada hari ini aku lagi lemah
sungguhpun aku telah diminyaki akan
menjadi raja adapun kedua orang ini
yaitu anak-anak Zeruya terlalu keras
bagiku maka dibalaskan Allah kiranya
akan orang yang berbuat jahat sekadar
kejahatannya."



2 Samuel 4.1–5 20

4
1Setelah kedengaran kepada
Isyboset bin Saul akan hal Abner

telah mati di Hebron menjadi lemahlah
tangannya dan segala orang Israel
itupun terkacaulah.
2Maka kepada Isyboset bin Saul itu
ada dua orang penghulu pasukannya
seorangnya bernama Baana dan
seorangnya bernama Rekhab, keduanya
anak Rimon, orang Beerot dari pada bani
Benyamin (karena Beerot itupun masuk
bilangan Benyamin
3maka orang Beerot itu telah lari ke
Gitaim lalu menumpang di sana sampai
kepada hari ini).
4Maka kepada Yonatan bin Saul ada
seorang anaknya yang capik kedua belah
kakinya. Maka ia lima tahun umurnya
tatkala kabar dari hal Saul dan Yonatan
itu datang dari Yizreel maka diambil
oleh pengasuhnya akan dia lalu lari
maka jadilah apabila perempuan itu
tergopoh-gopoh hendak lari terlepaslah
budak itu jatuh dan menjadi timpang,
adapun nama anak itu Mefiboset.
5Maka pergilah kedua anak Rimon,
orang Beerot, yaitu Rekhab dan Baana
lalu masuk rumah Isyboset pada waktu
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panas terik tatkala Isyboset berbaring
pada tengah hari.
6Maka masuklah keduanya langsung ke
tengah rumah itu seolah-olah hendak
mengambil gandum maka ditikamnya
akan dia pada perutnya lalu larilah
Rekhab dan saudaranya, Baana itu.
7Adapun tatkala keduanya masuk
ke dalam rumah itu sedang Isyboset
berbaring di atas tempat tidur dalam
bilik peraduannya maka ditikamnya dan
dibunuhnya lalu dikeratnya kepalanya
dibawanya kepalanya itu lalu berjalan
menurut jalan Araba semalam-malaman
itu.
8Maka dibawanya kepala Isyboset
itu ke Hebron ke hadapan Daud serta
sembahnya kepada baginda: "Bahwa
inilah kepala Isyboset bin Saul yaitu
seteru tuanku yang telah menuntut
nyawa tuanku bahwa pada hari ini Allah
telah menuntut bela tuanku dari pada
Saul dan dari pada benihnya."
9Maka jawab Daud kepada Rekhab dan
saudaranya, Baana, yaitu kedua anak
Rimon orang Beerot, maka titahnya
kepadanya: "Demi hayat Allah yang
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telah menebuskan nyawaku dari pada
kesesakkan.
10Tatkala dikabarkan orang kepadaku
mengatakan: Bahwa Saul telah mati!
pada sangkanya kabar baik yang
dibawanya itu tetapi kutangkaplah akan
dia lalu kubunuh di Ziklag itulah upahnya
yang telah kukaruniakan kepadanya
sebab kabarnya itu.
11Betapa lagi apabila orang-orang
jahat telah membunuh seorang benar
dalam rumahnya sendiri di atas tempat
tidurnya bukankah sekarang aku hendak
menuntut darahnya dari pada tanganmu
dan menyahkan kamu dari atas bumi."
12Maka Daudpun bertitahlah kepada
orang muda-mudanya lalu dibunuhnya
akan keduanya dikudungkannya kaki
tangannya disulakkannya dekat kolam
yang di Hebron. Tetapi kepala Isyboset
itu diambil orang ditanamkannya dalam
kubur Abner di Hebron.

5
1Maka datanglah segala suku bani
Israel menghadap Daud ke Hebron

maka sembahnya demikian: "Bahwa
patik sekalian ini sedaging sedarah
dengan tuanku.
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2Maka dahulu tatkala Saul berkerajaan
atas patik tuanku juga yang membawa
orang Israel keluar masuk maka firman
Allah kepada tuanku: Engkau akan
menggembalakan kaumku Israel dan
engkaupun akan menjadi penghulu atas
orang Israel."
3Maka demikianlah peri segala ketua
Israel datang menghadap baginda
ke Hebron maka raja Daud itupun
berjanji-janjian dengan dia di Hebron
di hadapan hadirat Allah maka Daud itu
diminyakinya menjadi raja atas Israel.
4Adapun Daud itu tiga puluh tahun
umurnya tatkala ia naik kerajaan maka
iapun berkerajaanlah empat puluh tahun
lamanya.
5Maka di Hebron baginda itu
berkerajaan atas Yehuda tujuh tahun
enam bulan dan di Yerusalem baginda
berkerajaan tiga puluh tiga tahun
lamanya atas segala orang Israel dan
Yehuda.
6Maka berangkatlah baginda dan
segala rakyatnya pergi ke Yerusalem
mendatangi orang Yebus yaitu anak
negri itu yang telah berkata kepada
Daud: "Tiada boleh engkau masuk
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kemari melainkan jikalau orang buta dan
orang timpang engkau lalukan dahulu
kelak." Pada sangkanya tiada dapat
Daud masuk ke situ.
7Tetapi diambil juga oleh Daud akan
kota Sion itu yaitu negri Daud.
8Makan pada hari itu titah Daud:
"Barangsiapa yang hendak membunuh
orang Yebus biarlah ia naik ke saluran
itu lalu membunuh orang timpang dan
orang buta yang kebencian hati Daud."
Sebab itu kata orang: "Ada orang buta
dan orang timpang tiada boleh ia masuk
ke dalam rumah."
9Maka Daud itu bersemayam di dalam
kota itu dinamainya akan dia negri Daud.
Maka oleh Daud dibangunkannya keliling
dari Milo lalu ke dalam.
10Maka Daud itu makin bertambah-
tambah besarnya karena Allah Tuhan
segala tentara adalah menyertai dia.
11Maka Hiram, raja Zur, manyuruh
utusan kepada Daud membawa kayu
araz dan beberapa tukang kayu dan
tukang kayu maka dibangunkannya
sebuah istana bagi Daud.
12Maka diketahui oleh Daud akan hal
Allah telah menetapkan dia menjadi
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raja atas Israel dan dibesarkan Allah
kerajaannya oleh sebab kaumnya bani
Israel itu.
13Maka diambil pula oleh Daud
beberapa gundik dan beberapa istri
dari Yerusalem kemudian dari pada
ia telah datang dari Hebron maka
diperanakkanlah pula di sana bagi Daud
beberapa anak laki-laki dan perempuan.
14Maka inilah nama-nama segala anak
yang diperanakkan baginya di Yerusalem
yaitu Syamua dan Sobab dan Natan dan
Salomo
15dan Yibhar dan Elisua dan Nefeg dan
Yafia
16dan Elisama dan Elyada dan Elifelet.
17Setelah kedengaran kepada orang
Filistin akan hal Daud telah diminyaki
menjadi raja atas orang Isralel maka
berjalanlah segala orang Filistin hendak
mencari Daud maka kedengaranlah hal
itu kepada Daud lalu tutunlah ia ke kubu.
18Adapun orang Filistin itu telah datang
lalu berkeparanlah ia dalam lembah
Refaim.
19Maka Daudpun bertanyalah kepada
Allah demikian: "Bolehkah aku pergi
menyerang orang Filistin? Maukah
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Engkau menyerahkan dia ke tanganku?"
Maka firman Allah kepada Daud:
"Pergilah engkau karena tak dapat tiada
Aku akan menyerahkan orang Filistin itu
ke tanganmu."
20Maka sampailah Daud ke Baal-
Perasim dikalahkannya akan dia di sana
maka titahnya: "Bahwa dipecahkan Allah
segala musuhku di hadapanku seperti
pecahan air." Sebab itu dinamainya
tempat itu Baal-Perasim.
21Maka orang Filistinpun
meninggalkanlah segala berhalanya di
sana lalu dibawa pergi oleh Daud dan
segala rakyatnya.
22Maka datanglah orang Filistin itu
lagi sekali lalu berkeparanlah ia dalam
lembah Refaim.
23Maka Daudpun bertanyalah kepada
Allah lalu firman-Nya: "Janganlah
engkau tampil dari hadapan melainkan
hendaklah engkau melengkungkan
dia dari belakang lalu mendatangi dia
bertentangan dengan segala poko jinalu.
24Maka akan jadi kelak apabila
kedengaran padamu bunyi orang
berjalan dari atas poko jinalu itu
maka hendaklah engkau bersegera
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karena pada masa itu Allah telah
keluar mendahului engkau hendak
mengalahkan tentara orang Filistin itu."
25Maka demikianlah diperbuat oleh
Daud menurut firman Allah kepadanya
maka dikalahkannya segala orang Filistin
itu dari Geba hingga sampai ke Gezer.

6
1Maka oleh Daud dikerahkannya
pula segala orang Filistin dari antara

orang Israel tiga laksa orang banyaknya.
2Maka berangkatlah Daud lalu berjalan
dengan segala orang yang sertanya itu
dari Baale-Yehuda hendak membawa
tabut Allah dari sana yang disebut
dengan namanya yaitu nama Allah Tuhan
segala tentara yang duduk di antara
kedua kerub.
3Maka dinaikkannya tabut Allah itu ke
atas sebuah kereta yang baru dibawanya
dari dalam rumah Abinadab yang di
bukit itu maka Uza dan Ahyo kedua anak
Abinadab itu menghantarkanlah kereta
baru itu.
4Maka dibawanyalah dari dalam rumah
Abinadab yang di bukit itu dengan tabut
Allah sekali maka Ahyopun mendahului
tabut itu.
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5Maka Daud dan segala isi rumah
Israelpun bermainlah di hadapan hadirat
Allah berbagai bunyi-bunyian dari pada
kayu araz dan kecapi dan gambus dan
remana dan kopak dan ceracap.
6Setelah sampailah sekaliannya ke
halaman Nakhon maka dihulurkan Uza
tangannya kepada tabut Allah dicapainya
akan dia karena lembu itu terserandung.
7Maka bernyalalah murka Allah akan
Uza dipalu Allah akan dia di sana sebab
kesalahannya maka mati ia di sana dekat
tabut Allah.
8Maka dukacitalah Daud sebab Allah
telah memalu Uza itu lalu dinamainya
tempat itu Peres-Uza datang kepada hari
ini.
9Maka pada hari itu takutlah Daud akan
Allah maka titahnya: "Bagaimana boleh
tabut Allah itu datang kepadaku."
10Maka Daud tiada mau memindahkan
tabut Allah itu bagi dirinya ke negri Daud
itu melainkan disinggahkannya ke rumah
Obed-Edom, orang Gat.
11Maka tinggallah tabut Allah itu di
rumah Obed-Edom, orang Gat itu, tiga
bulan lamanya maka diberkati Allah akan
Obed-Edom dan segala isi rumahnya.
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12Maka dikabarkan oranglah kepada
raja Daud sembahnya: "Bahwa Allah
telah memberkati isi rumah Obed-Edom
dan segala yang ada padanya dari sebab
tabut Allah itu." Maka pergilah Daud
mengambil tabut Allah itu dari rumah
Obed-Edom dibawanya ke negri Daud
dengan kesukaan.
13Adapun apabila segala orang yang
mengusung tabut Allah itu telah
berjalan enam langkah jauhnya maka
dikurbankannya seekor lembu dan
seekor binatang yang gemuk.
14Maka Daudpun menarilah di hadapan
hadirat Allah dengan sekuat kuasanya
dan Daudpun memakai efod dari pada
kain kattan.
15Maka demikianlah peri tabut Allah itu
dibawa naik oleh Daud dan segala isi
rumah Israel dengan tampik sorak dan
dengan bunyi nafiri.
16Adapun tatkala tabut Allah itu
masuk ke dalam negri Daud maka
terpandanglah oleh Mikhal binti Saul
dari pada tingkap dilihatnya raja
Daud melompat-lompat dan menari-
nari di hadapan hadirat Allah maka
dicelakannya akan dia dalam hatinya.
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17Maka tabut Allah itu dibawa orang
masuk ditaruhnya pada tempatnya
di tengah-tengah kemah yang telah
didirikan oleh Daud baginya maka
Daudpun mempersembahkanlah
beberapa kurban bakaran dan kurban
perdamaian di hadapan hadirat Allah.
18Setelah selesailah Daud dari pada
mempersembahkan kurban bakaran
dan kurban perdamaian itu maka
diberkatinya kaum itu dengan nama
Allah Tuhan segala tentara.
19Dan dibagikannya kepada segenap
kaum itu yaitu kepada segala orang
Israel yang banyak itu dari pada laki-laki
dan perempuan masing-masingnya sebiji
roti dan sekeping daging dan segempal
buah anggur kering. Maka pulanglah
segenap kaum itu masing-masing ke
rumahnya sendiri.
20Maka kembalilah Daud hendak
memberkati isi istananya maka keluarlah
Mikhal binti Saul hendak bertemu
dengan Daud maka katanya: "Pada
hari ini sungguh mulia raja Israel yang
menelanjangkan dirinya pada hari ini
pada pemandangan dayang-dayang
segala hambanya seperti seorang hamba
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yang menelanjangkan dirinya dengan
tiada malu."
21Maka kata Daud kepada Mikhal:
"Bahwa yaitu di hadapan hadirat Allah
yang telah memilih aku akan ganti
bapamu dan segala isi rumahnya supaya
diangkatnya aku menjadi penghulu atas
kaum Allah yaitu orang Israel sebab
itu suka juga aku bermain di hadapan
hadirat Allah.
22Maka aku akan meringankan diriku
lebih pula dari pada yang demikian
dan aku akan menjadi rendah pada
pemandangan diriku tetapi akan dayang-
dayang yang telah engkau katakan
itu dari padanya itu aku akan beroleh
hormat."
23Adapun Mikhal binti Saul itu sampai
kepada hari kematiannya tiada ia
beranak.

7
1Adapun apabila raja itu bersemayam
dalam istananya dan Allahpun

telah mengaruniakan akan baginda
kesenangan dari pada segala musuhnya
berkeliling
2maka titah baginda kepada nabi
Natan: "Lihatlah olehmu aku ini duduk
dalam sebuah rumah dari pada kayu
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araz tetapi tabut Allah itu duduk dalam
kain kelambu."
3Maka jawab Natan kepada baginda:
"Biarlah tuanku berbuat barang
kehendak hati tuanku karena Allah ada
menyertai tuanku."
4Adapun pada malam itu juga
datanglah firman Allah kepada Natan
demikian:
5 "Pergilah engkau katakan kepada
hamba-Ku Daud: Demikianlah firman
Allah: Patutlah engkau membangunkan
bagi-Ku sebuah rumah supaya Aku
duduk dalamnya
6karena dari pada hari Aku membawa
bani Israel keluar dari Mesir sampai
kepada hari ini belum pernah Aku duduk
dalam rumah melainkan Aku telah
berjalan-jalan dalam sebuah kemah dan
dalam tempat tumpangan.
7Maka barang dimana tempat Aku
telah berjalan-jalan di antara segala bani
Israel adakan pernah Aku mengatakan
sepatah kata kepada salah satu dari
pada segala suku Israel yang telah
Kusuruh menggembalakan kaum-Ku
Israel itu mengatakan: Mengapa tiada
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kamu membangunkan bagi-Ku sebuah
rumah dari pada kayu araz?
8Akan sekarang hendaklah engkau
katakan kepada hamba-Ku Daud itu
demikian: Bahwa inilah firman Allah
Tuhan segala tentara: Bahwa Aku telah
mengambil engkau dari dalam kandang
domba dari pada mengikut domba itu
supaya engkau menjadi penghulu atas
kaum-Ku yaitu orang Israel
9dan Aku telah menyertai akan
dikau barang kemana engkau pergi
dan aku telah membinasakan segala
musuhmu di hadapanmu maka Aku akan
membesarkan nama-Ku seperti nama
segala orang yang terbesar di atas bumi.
10Dan Aku akan menentukan suatu
tempat akan kaum-Ku Israel itu serta
menetapkan dia supaya ia duduk pada
tempatnya sendiri dan jangan lagi ia
digerakkan dan tiada ia akan dianiayakan
lagi oleh orang-orang jahat seperti yang
ada pada mulanya
11dan dari pada masa Aku menentukan
hukum-hukum akan memerintahkan
kaum-Ku Israel maka akan dikau juga
Aku akan memberi kesenangan dari
pada segala musuhmu. Dan lagi Allahpun
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menyatakan kepadamu bahwa Allah
akan membuat rumah bagimu.
12Maka apabila umurmu telah genap
dan engkau akan tidur dengan nenek
moyangmu maka Aku akan menerbitkan
benihmu kemudian dari padamu yang
akan keluar dari pada sulbimu dan Aku
akan menetapkan kerajaannya.
13Maka ialah akan membangukan
sebuah rumah bagi nama-Ku dan Aku
akan menetapkan tahta kerajaan sampai
selama-lamanya.
14Maka Aku akan menjadi bapanya dan
ia akan menjadi bagi-Ku anak maka
jikalau ia berdosa niscaya aku siksakan
dia kelak dengan tongkat manusia dan
dengan palu anak-anak Adam
15 tetapi kemurahan-Ku tiada akan
undur dari padanya seperti yang telah
Kuundurkan dari pada Saul yang telah
Kulalukan dari hadapanmu.
16Maka rumahmu dan kerajaanmu akan
diteguhkan sampai selama-lamanya
di hadapanmu dan tahtamu akan
ditetapkan sampai selama-lamanya."
17Maka seperti segala firman ini
dan seperti segenap penglihatan ini
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demikianlah dikatakan oleh Natan pada
Daud.
18Maka masuklah raja Daud lalu
duduk di hadapan hadirat Allah maka
sembahnya: "Ya Allah ya Tuhanku siapa
gerangan aku ini dan apa gerangan
isi rumahku sehingga Engkau telah
membawa aku sampai kemari.
19Maka inilah suatu perkara kecil pada
pemandanganmu ya Allah ya Tuhanku
bahwa Engkau telah befirman pula dari
hal isi rumah hambamu pada akhir
zaman maka yaitulah adat manusia ya
Allah ya Tuhanku.
20Entah apa lagi yang dapat
dipersembahkan kepada-Mu oleh Allah
karena Engkau mengetahui akan
hamba-Mu ya Allah ya Tuhanku.
21Maka Engkau telah berbuat segala
perkara besar ini oleh karena firman-Mu
dan menurut kehendak hati-Mu supaya
memberitahu kepada hamba-Mu.
22Sebab itu besarlah Engkau ya Allah
ya Tuhanku karena satupun tiada yang
sama dengan Engkau dan tiada Tuhan
yang lain melainkan Engkau menurut
seperti segala perkara yang telah kami
dengar dengan telinga kami.
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23Maka bangsa yang mana di atas
bumi ini yang sama dengan kaum-Mu
yaitu orang Israel yang telah Tuhan
tebuskan akan suatu kaum bagi diri-Nya
supaya diadakannya bagi diri-Nya
suatu nama dan supaya diperbuatnya
perkara-perkara yang besar bagi kamu
dan perkara-perkara yang hebat akan
tanah-Mu di hadapan kaum-Mu yang
telah Engkau tebus bagi diri-Mu dari
Mesir dari pada segala bangsa. Dan
segala dewanya.
24Maka Engkau telah menetapkan
kaum-Mu Israel bagi diri-Mu akan
menjadi suatu kaum bagi diri-Mu sampai
selama-lamanya dan Engkau telah
menjadi Tuhannya ya Allah.
25Maka sekarang ya Allah ya Tuhanku
akan firman-Mu dari hal hamba-Mu ini
dan dari hal isi rumahnya hendaklah
Engkau menetapkan dia sampai selama-
lamaya serta mengadakan seperti
firman-Mu itu.
26Maka biarlah kiranya nama-Mu
dibesarkan selama-lamanya dikatakan
bahwa Allah Tuhan segala tentara
ialah Tuhan orang Israel dan rumah
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hamba-Mu Daud ini akan ditetapkan di
hadapan hadirat-Mu.
27Karena Engkau ya Allah Tuhan
segala tentara dan Tuhan orang Israel
Engkau sudah menyatakan kepada
hamba-Mu demikian bahwa aku akan
membangunkan rumah bagi-Mu maka
itulah sebabnya hamba-Mu ini berani
meminta doa ini kepada-Mu.
28Akan sekarang ya Allah ya Tuhanku
Engkaulah Tuhan dan benarlah firman-
Mu dan perkara yang baik ini telah
Engkau janjikan kepada hamba-Mu
29maka sekarang hendaklah kiranya
Engkau memberkati isi rumah hamba-
Mu ini supaya iaitu kekal di hadapan
hadirat-Mu sampai selama-lamanya
karena Engkau juga yang telah berfirman
ya Allah ya Tuhanku dan biarlah isi
rumah hamba-Mu ini diberkati dengan
berkat-Mu sampai selama-lamanya."

8
1Adapun kemudian dari pada itu
diseranglah oleh Daud akan orang

Filistin ditaklukkannya akan dia maka
oleh Daud diambilnya kang ibu negri itu
dari pada tangan orang Filistin.
2Maka diserangnya pula orang Moab
diukurnya dengan tali disuruhnya
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meniarap ke tanah lalu diukurnya dua
tali akan dibunuh dan genap setali akan
dihidupi maka segala orang Moab itu
menjadi hamba Daud serta membawa
persembahannya.
3Maka oleh Daud diserangnya pula akan
Hadadezer bin Rehob, raja Zoba, pada
masa ia pergi hendak mengembalikan
kuasanya di sungai.
4Maka oleh Daud ditawannya seribu
tujuh ratus orang berkuda dan dua
laksa orang berjalan kaki dan kuda
segala kenaikkannya itu diketing oleh
Daud hanya kuda akan seratus buah
kenaikkan saja yang ditinggalkannya.
5Maka apabila orang Aram dari Damsyik
datang hendak membantu Hadadezer,
raja Zoba itu, lalu dibunuh Daud dari
pada orang Aram itu dua laksa dua ribu
orang.
6Maka ditaruh Daud beberapa kawalan
di benua Aram daerah Damsyik
maka orang Aram itupun menjadi
hamba kepada Daud serta membawa
persembahannya. Maka dikaruniakan
Allah kemenangan kepada Daud barang
kemana ia pergi.
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7Maka diambil Daud segala perisai
keemasan yang ada kepada segala
hamba Hadadezer dibawanya ke
Yerusalem.
8Maka dari Betah dan dari Berotai dua
buah negri Hadadezer diambil raja Daud
terlalu banyak tembaga.
9Setelah kedengaran kabar kepada
Tou, raja Hamat, mengatakan Daud telah
mengalahkan tentara segala Hadadezer
10 lalu disuruhkkan Tou akan anaknya,
Yoram, kepada raja Daud hendak
bertanyakan selamatnya dan hendak
menyampaikan berkat kepadanya
sebab memerangi Hadadezer serta
mengalahkan dia karena Hadadezer
itu telah bebas berperang dengan Tou.
Maka pada tangan Yoram ada beberapa
bikas perak dan bikas emas dan bikas
tembaga.
11Maka sekalian itupun dikuduskan
oleh raja Daud bagi Allah serta dengan
segala segala perak dan emas yang telah
dikuduskannya dari pada segala bangsa
yang ditaklukkannya
12yaitu dari pada orang Aram dan
orang Moab dan bani Amon dan orang
Filistin dan orang Amalek dan dari pada
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rampasan Hadadezer bin Rehob, raja
Zoba.
13Maka Daudpun mendapat
nama apabila ia kembali dari pada
mengalahkan orang Aram di lembah Asin
yaitu selaksa delapan ribu orang.
14Maka ditaruhnya beberapa kawalan
di tanah Edom maka pada seluruh
tanah Edom itu ditaruhnya kawalan
itu dan segala orang Edom menjadi
hamba kepada Daud. Maka dikaruniakan
Allah kemenangan kepada Daud barang
kemana ia pergi.
15Maka Daudpun berkerajaanlah atas
segala orang Israel maka dilakukan Daud
hukum dan kebenaran akan segenap
kaumnya.
16Adapun Yoab bin Zeruya menjadi
kepala tentaranya dan Yosafat bin Ahilud
menjadi pengarang hikayat
17dan Zadok bin Ahitub dan Ahimelekh
bin Abyatar menjadi imam dan Seraya
menjadi katib
18dan Banaya bin Yoyada menjadi
penghulu orang Kreti dan orang Pleti dan
anak-anak Daud menjadi imam.

9
1Maka titah Daud: "Adakah lagi
tinggal seorang dari pada isi
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rumah Saul supaya aku menunjukkan
kemurahan kepadanya oleh karena
Yonatan."
2Maka adalah seorang hamba dari pada
isi rumah Saul yang bernama Ziba maka
dipanggil oranglah akan dia menghadap
Daud maka titah baginda kepadanya:
"Engkau ini Zibakah?" Maka sembahnya:
"Daulat tuanku."
3Maka titah baginda: "Tiadakah tinggal
lagi seorang dari pada isi rumah Saul
supaya aku menunjukkan kepadanya
kemurahan Allah." Maka sembah Ziba
kepada baginda: "Akan Yonatan ada lagi
seorang anaknya yang timpang kedua
belah kakinya."
4Maka titah baginda kepadanya:
"Dimanakah ia?" Maka sembah Ziba
kepada baginda: "Bahwa adalah ia di
rumah Makhir bin Amiel di Lodebar."
5Maka oleh raja Daud disuruhkannya
orang mengambil dia dari rumah Makhir
bin Amiel dari Lodebar.
6Maka datanglah Mefiboset bin
Yonatan bin Saul menghadap Daud
maka sujudlah ia serta menyembah.
Maka titah Daud: "Hai Mefiboset!" Lalu
sembahnya: "Daulat tuanku."
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7Maka titah Daud kepadanya: "Jangan
takut karena tak dapat tiada aku
menunjukkan kemurahan kepadamu
oleh karena bapamu Yonatan itu dan
aku hendak memulangkan kepadamu
segala ladang nenekmu Saul itu dan
engkau akan memakan roti pada mejaku
senantiasa."
8Maka sujudlah ia serta
menyembahnya: "Apa gerangan
hamba tuanku ini sehingga tuanku
menilik kepada bangkai anjing yang
seumpama patik ini."
9Maka dipanggil baginda akan Ziba,
hamba Saul itu, lalu titah baginda
kepadanya: "Adapun segala sesuatu
yang ada kepada Saul dan kepada segala
isi rumahnyapun telah kukaruniakkan
kepada anak tuanmu ini.
10Maka hendaklah engkau dan
anak-anakmu dan segala hambamu
mengerjakan tanah itu karenanya dan
hendaklah engkau mengumpulkan
hasilnya supaya anak tuanmu ini
mendapat rezekinya tetapi Mefiboset
anak tuanmu ini akan makan roti
senantiasa pada mejaku." Adapun
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kepada Ziba itu ada lima belas orang
anaknya dan dua puluh orang hambanya.
11Maka sembah Ziba kepada baginda:
"Mana-mana titah tuanku kepada
patik itu patik junjunglah." Maka
titah baginda: "Adapun Mefiboset itu
hendaklah ia makan pada mejaku seperti
seorang anak raja juga."
12Maka kepada Mefiboset itu ada
seorang anaknya yang lagi kecil
bernama Mikha. Maka segala orang yang
duduk dalam rumah Ziba itu menjadi
hamba kepada Mefiboset.
13Maka demikianlah perinya Mefiboset
itu duduk di Yerusalem karena senantiasa
ia makan pada meja baginda maka yaitu
timpang kedua belah kakinya.

10
1Adapun kemudian dari pada
itu maka raja bani Amon itupun

matilah maka anakanda baginda Hanun
itu berkerajaan akan gantinya.
2Maka titah Daud: "Bahwa aku hendak
menunjukkan kemurahan kepada
Hanun bin Nahas seperti bapanya telah
menunjukkan kemurahan kepadaku."
Maka Daudpun menyuruhkanlah
beberapa hambanya hendak
menghiburkan dia karena bapanya
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lalu sampailah segala hamba Daud itu ke
tanah bani Amon.
3Tetapi sembah segala penghulu bani
Amon kepada tuannya, Hanun itu:
"Bahwa pada sangka tuanku Daud
hendak mempermuliakan paduka
marhumkah sehingga disuruhkannya
beberapa penghibur kepada tuanku
bukankah Daud itu menyuruhkan
hamba-hambanya kepada tuanku itu
hendak memeriksai hal negri ini dan
hendak mengintai dan membinasakan
dia."
4Maka diambil Hanun akan
segala hamba Daud itu dicukurnya
sebelah janggutnya dan pakaiannya
dikeratnya ditengah-tengah sampai ke
punggungnya lalu disuruhnya pergi.
5Setelah dikabarkan orang akan hal
itu kepada Daud maka disuruhkannya
beberapa orang supaya bertemu dengan
dia karena sekaliannya sangat malu.
Maka titah baginda: "Kamu singgah
di Yerikho sehingga janggutmu telah
tumbuh pula baru kamu pulang."
6Setelah nyatalah kepada bani Amon
akan dirinya kebencian pada Daud
maka oleh bani Amon disuruhkannya
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orang pergi mengupah orang Aram dari
Bet-Rehob dan orang Aram dari Zoba
semuanya dua laksa orang yang berjalan
kaki dan raja Maakha dengan seribu
orangnya dan segala orang Tob selaksa
dua ribu orang.
7Setelah kedengaranlah hal itu kepada
Daud maka disuruhkannya Yoab dan
segenap tentara dari pada orang yang
gagah-gagah.
8Maka keluarlah bani Amon lalu
mengikut perangnya di muka pintu
gerbang tetapi segala orang Aram dari
Zoba dan dari Rehob dan segala orang
Tob dan Maakha itupun adalah berasing
di padang.
9Adapun apabila dilihat Yoab akan
hal peperangan itu diaturkan tentang
hadapannya dan belakangnya maka
dipilihnya segala orang Israel yang
pilihan diaturkannya tentang orang Aram
itu
10dan segala rakyat yang lain itu
diserahkannya ke tangan adiknya Abisai
maka iapun mengaturkan dia tentang
segala bani Amon.
11Maka kata Yoab: "Jikalau kiranya
orang Aram itu terlebih kuat dari padaku
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hendaklah engkau datang membantu
aku tetapi jikalau bani Amon terlebih
kuat dari pada engkau niscaya aku
datang membantu engkau.
12Maka hendaklah engkau gagah dan
biarlah kita menguatkan diri kita oleh
karena kaum kita dan karena segala
negri Tuhan kita dan dilakukkan Allah
kiranya barang kehendak-Nya."
13Maka tampillah Yoab dan segala
rakyat yang sertanya itu hendak
berperang dengan orang Aram maka
larilah orang Aram itu dari hadapannya.
14Setelah dilihat bani Amon akan hal
orang Aram lari itu maka iapun larilah
dari hadapan Abisai lalu masuk ke dalam
negri. Maka kembalilah Yoab dari pada
bani Amon lalu datang ke Yerusalem.
15Setelah dilihat orang Aram itu
akan dirinya telah kalah di hadapan
orang Israel maka sekaliannyapun
berhimpunlah.
16Maka Hadarezerpun mengutuslah
lalu memanggil segala orang Aram yang
di seberang sungai itu maka datanglah
sekaliannya ke Helam dan Sobakh,
panglima tentara Hadarezer itu, menjadi
penghulunya.
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17Maka dikabarkkan orang akan hal
itu kepada Daud maka dikerahkannya
segala orang Israel lalu menyeberang
Yordan langsung ke Helam. Maka orang
Aram itu mengikat perangnya hendak
melawan Daud lalu berperang dengan
baginda.
18Maka larilah orang Aram itu dari
hadapan orang Israel maka dari pada
orang Aram itu dibunuh Daud segala
orang yang naik kenaikkannya tujuh
ratus buah dan orang yang berkuda
empat laksa dan Sobakh, panglima
tentaranya itupun, dibunuhnya lalu
matilah ia di sana.
19Setelah dilihat oleh segala raja
yang takluk kepada Hadarezer akan
hal dirinya kalah di hadapan Israel
maka sekaliannyapun meminta amanlah
kepada Israel lalu takluk kepadanya.
Maka takutlah orang Aram itu membantu
bani Amon lagi.

11
1Maka jadilah pada peredaran
tahun tatkala segala raja-raja

keluar hendak berperang maka disuruh
Daud akan Yoab dan segala hambanya
dan segala orang Israelpun sertanya
maka dibinasakannya bani Amon itu dan
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dikepungnya negri Raba tetapi Daud
sendiri tinggal di Yerusalem.
2Adapun pada petang hari bangunlah
Daud dari atas peraduannya lalu
berjalan-jalan di atas sotoh istana
baginda maka dari atas sotoh itu
terlihatlah baginda seorang perempuan
tengah mandi adapun perempuan itu
sangat elok rupanya.
3Maka oleh Daud disuruhnya orang
bertanya akan perempuan itu. Maka kata
orang: "Bukankah yaini Betsyeba binti
Eliam, istri Uria orang Het itu."
4Maka oleh Daud disuruhkannya
beberapa orang penyuruhnya memanggil
dia maka datanglah perempuan itu
kepadanya lalu bersetubuhlah baginda
dengan dia (karena perempuan itu
telah suci dari pada najisnya) kemudian
pulanglah perempuan itu ke rumahnya.
5Maka mengandunglah perempuan itu
maka disuruhnya menyatakan hal itu
kepada Daud sembahnya: "Bahwa patik
ini ada mengandung."
6Maka oleh Daud disuruhkannya orang
kepada Yoab titahnya: "Suruhkanlah
Uria, orang Het itu, datang kepadaku."
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Maka oleh Yoab disuruhkannya Uria itu
kepada Daud.
7Setelah sampai Uria itu kepadanya
maka bertanyalah Daud akan selamat
Yoab dan akan selamat segala rakyat
dan bagaimana hal peperangan itu.
8Kemudian titah Daud kepada Uria
turunlah engkau pulang ke rumahmu
dan basuhlah kakimu. Maka keluarlah
Uria dari dalam istana baginda dan
hidangan baginda dihantarkan keluar
mengikut dia.
9Tetapi Uria itu membaringkan dirinya
di muka pintu istananya baginda
bersama-sama dengan segala hamba
raja tiadalah ia turun ke rumahnya
sendiri.
10Maka hal itu dikabarkan oranglah oleh
Daud sembahnya: "Bahwa Uria itu tiada
turun ke rumahnya sendiri." Maka titah
Daud kepada Uria: "Bukankah engkau
baru datang dari pada perjalanan
mengapa tiada engkau turun ke
rumahmu?"
11Maka sembah Uria kepada Daud:
"Bahwa tabut Allah dan orang Israel dan
orang Yehudapun duduk dalam pondok
dan tuan patik Yoab itu dan segala
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hamba tuanku ada duduk dalam kemah
di padang masakan patik ini masuk ke
rumah patik supaya makan minum dan
berbaring dengan istri patik demi hayat
tuanku dan demi hayat nyawa tuanku
tak akan patik berbuat demikian."
12Maka titah Daud kepada Uria:
"Tinggallah engkau di sini pada hari
ini juga dan esok hari kelak aku akan
melepaskan engkau pergi." Maka
tinggallah Uria di Yerusalem pada hari
itu dan pada esoknya.
13Maka dijemput oleh Daud akan dia
maka iapun makan minumlah di hadapan
baginda maka dimabukkan baginda akan
dia maka pada malam itu keluarlah ia
hendak berbaring di tempat tidurnya
bersama-sama dengan segala hamba
raja tetapi tiadalah ia turun ke rumahnya
sendiri.
14Adapun pada pagi hari dikarang
oleh Daud sepucuk surat dikirimkannya
kepada Yoab dengan tangan Uria.
15Maka demikianlah yang
disuratkannya dalam surat kiriman
itu: "Hendaklah engkau tempatkan Uria
ini dihaluan peperangan yang ramai
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sekali kemudian undurlah kamu dari
padanya supaya ia terkana lalu mati."
16Adapun tatkala Yoab menunggui
negri itu maka ditentukankannya Uria
itu pada tempat yang diketahuinya ada
orang yang gagah.
17Maka keluarlah orang negri itu lalu
berperang dengan Yoab maka ada
beberapa banyak rakyat itu rubuh mati
yaitu dari pada segala hamba Daud dan
Uria, orang Het itupun, matilah.
18Maka oleh Yoab disuruhkannya orang
memberitahu kepada Daud segala hal
ihwal peperangan itu
19maka berpesanlah ia kepada
penyuruh itu demikian: "Setelah habis
engkau mempersembahkan kepada
baginda segala hal ihwal peperangan itu
20 jikalau kiranya berbangkitlah murka
baginda serta titahnya kepadamu:
Mengapa kamu menghampiri negri itu
akan berperang tiadakan kamu tahu tak
dapat tiada orang akan memanah dari
atas tembok?
21Siapakah yang telah membunuh
Abimelekh bin Yerubeset itu? Bukankah
seorang perempuan menjatuhkan
sebuah batu kisaran kepadanya dari atas
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tembok sehingga matilah ia di Tebes?
Mengapakah kamu sudah menghampiri
juga tembok itu? maka hendaklah
engkau jawab: Bahwa pacil itu Uria,
orang Hetpun, telah mati."
22Maka berjalanlah penyuruh itu lalu
datang menyatakan kepada Daud segala
yang dipesani Yoab kepadanya.
23Maka sembah penyuruh itu kepada
Daud: "Bahwa orang-orang itu terlebih
kuat dari pada patik sekalian maka
keluarlah ia mendatangi patik ke padang
maka patikpun melanggar dia sampai ke
muka pintu.
24Maka segala orang yang memanah
itu memanahkan kepada patik dari atas
tembok sehingga beberapa dari pada
hamba tuanku telah matilah dan pacil itu
Uria, orang Het itupun, telah matilah."
25Maka titah Daud kepada penyuruh itu:
"Hendaklah engkau katakan demikian
kepada Yoab: Janganlah perkara
ini menjadi susah padamu karena
orang yang dimakan pedang itu sekali
begini sekali begitu hendaklah engkau
menguatkan peperanganmu menyerang
negri itu serta membinasakan dia
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hendaklah engkau menetapkan hatinya
demikian."
26Setelah didengar oleh istri Uria akan
hal suaminya, Uria itu, sudah mati maka
merataplah ia akan suaminya.
27Setelah selesailah ratapannya itu
maka disuruh Daud membawa dia ke
istana baginda maka perempuan itupun
menjadi istrinya lalu memperanakkan
baginya seorang anak laki-laki. Tetapi
perbuatan Daud itu jahatlah adanya
pada pemandangan Allah.

12
1Maka oleh Allah diserahkannya
Natan kepada Daud maka

datanglah Natan itu serta berkata
kepadanya: "Bahwa adalah dua orang
dalam sebuah negri seorangnya orang
kaya dan seorangnya orang miskin.
2Maka kepada orang kaya itu ada
terlalu banyak kambing domba dan
lembu.
3Tetapi kepada orang miskin itu tiada
lain melainkan seekor anak domba
betina yang telah dibelinya serta
dipeliharakannya sehingga yaitu menjadi
besar bersama-sama dengan dia dengan
anak-anaknyapun maka anak domba
itupun makanlah dari pada makanan
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dan minum air dari pada mangkoknya
sendiri dan tidur pada ribaannya dan
menjadi baginya serta seorang anaknya
perempuan.
4Maka datanglah seorang pada
perjalanannya mendapatkan orang kaya
itu lalu disayangkan oleh orang kaya
itu akan kambingnya dan lembunya
sendiri tiada mau mengambil dia akan
disediakan bagi orang pada perjalanan
yang telah singgah kepadanya itu
melainkan diambilnya anak domba orang
miskin itu disediakannya bagi orang
yang telah singgah kepadanya itu."
5Maka murka Daudpun sangatlah
bernyala atas orang itu maka titahnya
kepada Natan: "Demi hayat Allah tak
dapat tiada orang yang telah berbuat
demikian itu akan dibunuh
6dan anak domba itu akan
dikembalikannya empat kali ganda
sebab diperbuatnya perkara yang
demikian dan sebab tiada ia menaruh
kasihan."
7Maka kata Natan kepada Daud:
"Engkaukah orang itu. Maka demikianlah
firman Allah Tuhan orang Israel: Bahwa
Aku telah meminyaki engkau akan raja
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orang Israel dan Aku telah melepaskan
engkau dari pada tangan Saul
8dan segala isi istana tuanmu telah
Kukaruniakan kepadamu demikan juga
segala istri tuanmu itu kepada ribaanmu
bahkan Aku telah mengaruniakan
kepadamu segala isi rumah Israel dan
Yehuda maka jikalau kiranya sekalian ini
belum cukup niscaya Aku menambahi
beberapa perkara lagi bagimu.
9Mengapakah engkau tiada
mengindahkan firman Allah sehingga
engkau berbuat perkara yang jahat pada
pemandangan-Nya maka engkau telah
membunuh Uria, orang Het itu, dengan
pedang dan istrinya telah engkau ambil
akan istrimu bahkan engkau telah
membunuh orang itu dengan pedang
bani Amon.
10Akan sekarang perang itu tiada akan
undur dari pada isi rumahmu sampai
selama-lamanya sebab tiada engkau
mengindahkan aku dan engkau telah
mengambil istri Uria, orang Het itu, akan
istrimu.
11Maka demikianlah firman Allah:
Bahwa Aku akan menerbitkan celaka
atasmu dari dalam isi rumahmu sendiri
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dan Aku akan mengambil dari pada
segala istrimu di hadapan matamu serta
menyerahkan dia kepada temanmu
maka iapun akan bersetubuh dengan
segala istrimu di bawah matahari.
12Karena engkau telah berbuat perkara
itu dengan bersembunyi tetapi Aku akan
mengadakan perkara ini di hadapan
segala orang Israel dan di bawah
matahari." Maka jawab Daud kepada
Natan: "Bahwa aku telah berdosa kepada
Allah."
13Maka kata Natan kepada Daud:
"Bahwa Allahpun telah menyalahkan
dosamu itu tiada engkau akan mati.
14Akan tetapi sebab dengan yang
demikian engkau telah menyebabkan
segala seteru Allah itu akan menghujat
maka anak yang akan diperanakkan
bagimu itu tak dapat tiada akan mati
kelak."
15Maka Natanpun pulanglah ke
rumahnya. Maka dipalu Allah akan
kanak-kanak yang diperanakkan bagi
Daud oleh istrinya Uria itu sehingga
budak itu sakit payah.
16Maka dipohonkan Daud kepada Allah
karena kanak-kanak itu maka Daudpun
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berpuasalah lalu masuk meniarap di
tanah semalam-malaman itu.
17Maka bangunlah segala ketua-ketua
istana baginda lalu berdiri di sisinya
hendak membangkitkan baginda dari
tanah itu tetapi tiada baginda mau dan
tiada juga baginda santap roti sertanya.
18Adapun pada hari yang ketujuh
matilah kanak-kanak itu. Maka segala
hamba Daudpun takutlah menyatakan
kepada baginda akan hal kanak-kanak
itu telah mati karena katanya: "Bahwa
pada masa kanak-kanak itu lagi hidup
jikalau kita sembahkan kepada baginda
niscaya tiada baginda mau dengan
akan sembah kita bagaimana pula kelak
baginda akan menyusahkan dirinya
jikalau kita menyatakan hal kanak-kanak
itu sudah mati."
19Maka dilihat Daud akan hal hamba-
hambanya berbisik seorang akan
seorang lalu diketahui Daud bahwa
kanak-kanak itu telah mati maka
titah Daud kepada hamba-hambanya:
"Kanak-kanak itu sudah matikah?" Maka
jawabnya: "Sudah mati."
20Setelah itu berbangkitlah Daud dari
pada tanah lalu mandi dan memakai
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bau-bauan serta bersalin pakaian maka
masuklah ia ke dalam rumah Allah
lalu sembahyang kemudian masuklah
baginda ke dalam istana setelah
dipintanya roti maka di hadapkan orang
kepadanya lalu santaplah baginda.
21Maka sembah segala hambanya
kepadanya: "Bagaimana gerangan
kelakuan tuanku ini tatkala kanak-kanak
itu lagi hidup tuanku berpuasa serta
menangiskan dia tetapi setelah sudah
mati kanak-kanak itu maka tuanku
berbangkit lalu satap."
22Maka titah baginda: "Tatkala kanak-
kanak itu lagi hidup aku berpuasa serta
menangis karena pada hatiku siapa tahu
barangkali Allah akan mengasihani aku
sehingga kanak-kanak itu hidup.
23Tetapi sekarang kanak-kanak itu
sudah mati apa guna aku berpuasa
lagi dapatkah aku mengembalikan dia.
Bahwa aku akan pergi kepadanya jua
tetapi tiada ia akan kembali kepadaku."
24Maka oleh Daud dihiburkannya
istrinya, Batsyeba itu, maka
berdampinglah baginda dengan
perempuan itu serta bersetubuh dengan
dia maka diperanakkannya seorang
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laki-laki dinamainnya akan dia Salomo.
Maka dikasihi Allah akan kanak-kanak
itu
25dan disuruhkannya dengan tangan
nabi Natan dinamainya akan dia Yedija
oleh karena Allah.
26Maka Yoabpun berperanglah
menyerang Raba, negri bani Amon lalu
diambilnya negri kerajaan itu.
27Maka oleh Yoab disuruhkannya
beberapa pesuruh menghadap Daud
sembahnya: "Bahwa patik telah
menyerang Raba bahkan patik telah
mengambil negri yang di tepi air itu.
28Akan sekarang hendaklah kiranya
tuanku mengerahkan segala rakyat yang
lagi tinggal itu lalu mengepung negri
itu dan mengambil dia supaya jangan
patik mengambil negri itu sehingga yaitu
dinamai menurut nama patik."
29Maka Daudpun mengarahkanlah
segala rakyat lalu berjalan pergi ke Raba
maka diserang baginda akan negri itu
lalu diambilnya.
30Maka diambilnya makota dari pada
kepala rajanya maka beratnya setalenta
emas bertatahkan permata maka yaitu
dikenakan orang kepada Daud. Maka
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rampasan negri itu dibawa baginda
keluar terlalu banyak.
31Dan segala orang isinya itupun
dibawanya keluar ditentukannya kepada
gergaji dan sikat dari pada besi dan
kapak dari pada besi dan disuruhnya
berjalan terus di dapur batu bata maka
demikianlah yang dilakukannya kepada
segala negri bani Amon. Lalu kembalilah
Daud dan segala rakyatnya itu ke
Yerusalem.

13
1Adapun kemudian dari pada
itu Absalom, anak Daud itu, ada

padanya seorang adik perempuan yang
elok rupanya bernama Tamar maka
Amnon, anak Daud itu, berahilah akan
dia.
2Maka Amnon itu sangatlah susah
hatinya sehingga jatuh sakit sebab
saudaranya Tamar itu karena perempuan
itu lagi dara maka pada hati Amnon itu
sukalah hendak dipengapakan dia.
3Tetapi pada Amnon itu ada seorang
sahabatnya bernama Yonadab, anak
Simea abang Daud, maka Yonadab itu
seorang yang sangat cerdik
4maka katanya kepadanya: "Hai anak
raja, mengapa gerangan engkau begini
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kurus dari pada saya datang kepada
saya tiadakah engkau mau memberi aku
tahu?" Maka kata Amnon kepadanya:
"Aku berahi akan Tamar adik saudaraku
Absalom itu."
5Maka kata Yonadab kepadanya:
"Hendaklah engkau berbaring pada
tempat tidurmu pura-pura sakit maka
apabila bapamu datang melihat engkau
hendaklah engkau katakan kepadanya:
Biarlah kiranya adikku Tamar itu datang
kemari memberi aku makan serta
menyediakan makanan di hadapan
mataku supaya aku lihat dan aku makan
dari pada tangannya."
6Maka Amnonpun berbaringlah pura-
pura sakit dan apabila baginda telah
datang melihat dia sembah Amnon
kepada baginda: "Biarlah kiranya adik
anakanda Tamar itu datang kemari
menyediakan dua biji penganan di
hadapan mata anakanda supaya
anakanda makan dari pada tangannya."
7Maka oleh Daud disuruhkannya orang
ke istananya kepada Tamar mengatakan:
"Hendaklah engkau pergi ke rumah
abangmu Amnon sediakanlah makanan
akan dia."
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8Maka pergilah Tamar ke rumah
abangnya Amnon itu maka iapun
sedang berbaring. Maka diambilnya
Tamar tepung diramasnya diperbuatnya
penganan di hadapan matanya lalu
dibakarnya penganan itu.
9Maka diangkatnya kuali itu
dikeluarkannya di hadapannya
tetapi tiada ia mau makan. Maka
kata Amnon: "Suruhlah segala orang
keluar dari hadapanku." Maka keluarlah
sekaliannya dari hadapannya.
10Maka kata Amnon kepada Tamar:
"Hendaklah adinda membawa makanan
itu ke dalam bilik supaya kakanda makan
dari pada tangan adinda." Maka oleh
Tamar diambilnya makanan yang telah
diperbuatnya itu dibawanya masuk ke
dalam bilik kepada abangnya, Amnon.
11Maka apabila dibawanya hampir
kepadanya supaya dimakannya maka
dipegangkan Amnon akan dia serta
berkata kepadanya: "Marilah adinda
berseketiduran dengan kakanda."
12Maka jawabnya kepadanya: "Jangan
begitu hai kakanda janganlah digagahi
akan adinda karena perbuatan yang
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demikian tiada patut diantara orang
Israel jangan kakanda buat honar ini.
13Dan akan adinda ini kemana
gerangan adinda membawa malu bahkan
kakanda sendiripun akan menjadi
seperti salah seorang dari pada segala
orang bodoh diantara orang Israel.
Akan sekarang biarlah kiranya kakanda
mempersembahkan hal ini kepada
baginda niscaya tiada adinda tiada
ditahaninya dari pada kakanda."
14Tetapi Amnon tiada mau dengar
akan katanya maka iapun terlebih kuat
dari pada perempuan itu sebab itu
digagahinya akan dia lalu bersetubuh
dengan dia.
15Setelah itu maka bencilah Amnon
akan dia terlalu sangat sehingga
bencinya akan perempuan itu terlebih
dari pada berahinya yang dahulu
itu. Maka kata Amnon kepadanya:
"Bangunlah engkau pergi."
16Maka jawab perempuan itu
kepadanya: "Jangan begitu karena
kejahatan menghalaukan adinda ini
terlebih besar pula dari pada kejahatan
yang telah kakanda perbuat akan adinda
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itu." Tetapi tiada ia mau mendengar
akan dia.
17Maka dipanggilnya hambanya
yang melayan akan dia katanya:
"Keluarkanlah kiranya perempuan ini
dari hadapanku kemudian kuncikanlah
pintu itu."
18Adapun Tamar itu ada memakai baju
panca warna karena demikianlah pakaian
segala putri yang lagi anak dara. Maka
oleh hamba Amnon itu dibawaya keluar
kemudian dikuncikannya pintunya.
19Maka dibubuh Tamar habu pada
kepalanya dan dikoyak-koyakkannya
baju paca wara yang dipakainya itu
maka dijunjungnya tanganya di atas
kepalanya lalu berjalan sambil berjalan
sambil berteriak-teriak.
20Maka kata abangnya, Absalom,
kepadanya: "Sungguhkah yang adinda si
Amnon telah menyentuh adinda tetapi
sekarang hendaklah adinda berdiam
diri bahwa ialah yang adinda janganlah
adinda menaruh dihati." Maka Tamarpun
tinggallah di rumah abangnya, Absalom
itu, dengan kerusakkannya.
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21Tetapi setelah kedengaranlah segala
hal itu kepada raja Daud maka terlalu
sangat murka baginda.
22Maka Absalom tiada berkata-kata
dengan Amnon dari pada baik atau jahat
karena dibenci Absalom akan Amnon
sebab telah digagahinya adiknya, Tamar
itu.
23Setelah genap dua tahun antaranya
maka adalah pada Absalom beberapa
orang yang menggunting bulu domba
di Baal-Hazor yang dekat Efraim maka
oleh Absalom dijemputnya segala putra
baginda.
24Maka datanglah Absalom menghadap
baginda lalu sembahnya: "Bahwa pada
patik ada beberapa orang menggunting
bulu domba silahkanlah kiranya tuanku
dan segala hamba tuanku bersama-sama
patik."
25Maka titah baginda kepada Absalom:
"Jangan begitu hai anakku janganlah
kami sekalian pergi supaya jangan
menjadi berat pada anakku." Maka
diajaknya juga akan baginda tetapi
baginda tiada mau pergi melainkan
diberkatinya akan dia.
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26Maka sembah Absalom: "Jikalau
tiada biarlah kiranya adik patik, Amnon,
datang bersama-sama." Maka titah
baginda kepadanya: "Apa guna ia pergi
sertamu."
27Tetapi dipujuk Absalom akan baginda
sehingga dibiarkan baginda akan Amnon
dan segala anakanda baginda itu pergi
bersama-sama dengan dia.
28Maka berpesanlah Absalom kepada
hamba-hambanya demikian: "Hendaklah
kamu perhatikan tatkala hati Amnon
bersuka-suka oleh air anggur dan apabila
aku berkata kepadamu: Bunuhlah si
Amnon hendaklah kamu membunuh dia
jangan takut bukankah aku berpesan
kepadamu hendaklah kamu berani dan
perkasa."
29Maka oleh segala hamba Absalom
diperbuatnyalah akan Amnon seperti
pesanan Absalom itu. Setelah itu maka
berbangkitlah segala anakanda baginda
itu masing-masingnya menunggang
bagalnya lalu lari.
30Adapun sementara sekaliannya
berjalan itu maka sampailah kabarnya
kepada Daud mengatakan: "Bahwa
Absalom telah membunuh segala
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anakanda baginda seorang jugapun
tiada tinggal dengan hidupnya."
31Maka pergilah baginda lalu
mengoyakkan pakaiannya dan
meniarapkan dirinya ke tanah maka
segala hamba baginda itupun berdiri
di sisinya dengan terkoyak pakaian
masing-masing.
32Maka jawab Yonadab bin Simea
abang Daud itu sembahnya: "Jangan
tuanku sangka bahwa segala anakanda
baginda yang muda-muda itu telah
dibunuhnya karena Amnon saja yang
sudah mati karena perkara ini telah
ditentukan dengan hukum Absalom
mulai dari pada hari digagahi Amnon
akan adiknya Tamar itu.
33Akan sekarang janganlah kiranya
tuanku bercintakan perkara ini seolah-
olah segala anakanda baginda telah mati
karena hanya Amnon saja yang sudah
mati."
34Tetapi Absalompun larilah. Maka
orang muda yang berkawal itu
mengangkat matanya maka dilihatnya
ada banyak orang datang dari jalan yang
dibelakangnya pada curaman bukit.
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35Maka sembah Yonadab kepada
baginda: "Bahwa segala anakanda
tuanku telah datang seperti sembah
hamaba tuanku jadilah demikian."
36Adapun apabila baru habis
sembahnya itu maka sampailah segala
anakanda baginda lalu menyaringkan
suaranya serta menangis maka
bagindapun dan segala hamba baginda
itupun menangislah terlalu sangat.
37Tetapi Absalom sudah lari lalu pergi
kepada Talmai bin Amihur, raja Gesur.
Maka Daudpun meratapkan anakanda
baginda pada sebilang hari.
38Setelah Absalom sudah lari lalu pergi
ke Gesur maka tinggallah ia di sana tiga
tahun lamanya.
39Maka rindulah hati raja Daud hendak
keluar mendapatkan Absalom karena
sudah hibur hatinya dari hal Amnon
sebab ia sudah mati.

14
1Maka oleh Yoab bin Zeruya
diketahuinya akan hal hati

baginda cenderung kepada Absalom.
2Maka Yoabpun menyuruhkan orang
ke Tekoa diambilnya dari situ seorang
perempuan yang bijaksana lalu katanya
kepadanya: "Hendaklah kiranya engkau
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pura-pura meratap serta memakai
pakaian ratapan dan jangan engkau
pakai minyak bau-bauan melainkan
hendaklah engkau menyamarkan dirimu
seperti seorang perempuan yang telah
lama meratapkan orang mati.
3Maka hendaklah engkau masuk
menghadap baginda lalu persembahkan
kepada baginda demikian ini." Maka
segala perkataan ini diajarkan Yoab
kepadanya.
4Maka apabila perempuan Tekoa itu
berdatang sembah kepada baginda lalu
sujudlah ia dengan mukanya ke bumi
serta menyembah maka sembahnya:
"Tolong ya tuanku."
5Maka titah baginda kepadanya:
"Kenapa?" Maka jawabnya:
"Sesungguhnya patik ini seorang
perempuan janda suami patik sudah
mati.
6Maka pada patik ada dua orang anak
laki-laki maka keduanyapun berkelahi
di padang dan seorangpun tiada
menceraikan kepadanya lalu seorangnya
memalu saudaranya dibunuhnya akan
dia.
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7Maka berbangkitlah segenap
kaum patik melawan patik katanya:
Hendaklah engkau serahkan orang
yang membunuh saudaranya itu supaya
kami membunuh dia akan ganti nyawa
saudaranya yang telah dibunuhnya itu
sehingga membinasakan warispun maka
demikianlah bara api yang lagi tinggal
itu akan dipadamkannya kelak dan bagi
laki patik tiada akan ditiggalkanya suatu
nama atau sisanya di atas muka bumi
ini."
8Maka titah baginda kepada perempuan
itu: "Pulanglah engkau ke rumahmu
maka aku akan memberi titah dari
halmu."
9Maka sembah perempuan Tekoa itu
kepada baginda: "Ya tuanku ya raja
biarlah kesalahan itu tertanggung atas
patik dan atas isi rumah bapa patik
janganlah tuanku dan tahta kerajaan
tuanku bersalah."
10Maka titah baginda: "Barangsiapa
yang membenahi engkau bawalah
kemari kepadaku niscaya tiada ia
menyetuh lagi akan dikau."
11Maka sembah perempuan itu:
"Biarlah kiranya tuanku ingat akan
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Tuhan tuanku Allah itu supaya
jangan dibinasakan lagi oleh yang
menuntut darah itu jangan anak patik
dibinasakannya." Maka titah baginda:
"Demi hadirat Allah sehelai rambutpun
dari pada kepala anakmu tiada akan
gugur ke bumi."
12Maka sembah perempuan itu:
"Biarlah kiranya hamba tuanku ini
mempersembahkan sepatah kata
kepada tuanku." Maka titah baginda:
"Katakanlah."
13Maka sembah perempuan itu:
"Mengapakah tuanku telah memikirkan
perkara yang demikian atas kaum
Allah karena pada hal tuanku bertitah
demikian jadi tuanku seperti seorang
yang bersalah dalam hal tuanku tiada
membalikan orangnya yang terbuang
itu.
14Karena tak dapat tiada kita sekalian
akan mati kelak seperti air yang
ditumpahkan ke bumi tiada dapat
dikumpulkan balik tiada pula Allah
menghilangkan nyawa orang melainkan
diupayakannya supaya orang yang
terbuang itu jangan dibuangkan dari
padanya.
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15Akan sekarang patik ini telah datang
hendak menyampaikan sembah ini
kepada tuanku yaitu sebab patik telah
dikejutkan oleh kaum itu maka pada hati
patik baik patik mempersembahkan hal
itu kepada baginda kalau-kalau baginda
hendak menyampaikan permintaan
hambanya.
16Karena baginda akan mendengar
kelak sehingga melepaskan hambanya
dari pada tangan orang yang hendak
membinasakan patik serta dengan anak
patik sekali dari pada pusaka Allah.
17Lalu sembah hamba tuanku
emikian biarlah kiranya titah tuanku
menyenangkan hari karena supaya
malaikat Allah demikianlah tuanku
membedakan antara baik dengan jahat
dana biarlah kiranya tuanku disertai
Tuhan tuanku Allah itu."
18Maka jawab baginda serta titahnya
kepada perempuan itu: "Janganlah
kiranya engkau menyembunyikan dari
padaku barang yang hendak kutanyakan
kepadamu." Maka sembah perempuan
itu: "Segala titah tuanku patik junjung."
19Maka titah baginda: "Bukankah Yoab
yang menyertai engkau dalam segala
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perkara ini." Maka jawab perempuan itu
sembahnya: "Demi hayat tuanku seorang
jugapun tiada dapat menyimpang ke
kanan atau ke kiri dari pada barang
suatu titah tuanku itu karena pacil itu
Yoab ialah yang berpesan kepada patik
dan ia juga yang mengajarkan segala
perkatan ini kepada hamba tuanku
20adapun titah pacil itu Yoab membuat
perkara ini yaitu hendak mengubahkan
rupa perkara itu tetapi tuanku berbudi
seperti budi malaikat Allah sehingga
mengetahui seegala sesuatu yang ada di
atas bumi."
21Maka titah baginda kepada Yoab:
"Ingatlah olehmu akan telah membuat
perkara ini pergilah engkau bawa pulang
orang muda itu yaitu si Absalom."
22Maka sujudlah Yoab dengan muka
ke tanah serta menyembah dan
memohonkan berkat atas baginda maka
sembah Yoab: "Bahwa pada hari ini
patik mengetahui akan hal patik telah
beroleh karunia pada pemandangan
tuaku ya raja dalam hal tuanku telah
menyampaikan permintaan patik ini."
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23Maka bangunlah Yoab lalu pergi ke
Gesur dihantarkannya Absalom itu ke
Yerusalem.
24Maka titah baginda: "Hendaklah
ia balik ke rumahnya sendiri tetapi
janganlah ia memandang mukaku."
Maka Absalompun baliklah ke rumahnya
sendiri tiada ia memadang muka
baginda.
25Adapun di antara segala orang
Israel seorangpun tiada yang terpuji
elok parasnya seperti Absalom dari
pada tapak kakinya datang kepada
ubun-ubunnya tiada sesuatu cacat
padanya.
26Maka apabila diguntingnya
rambutnya (adapun pada kesudahan
tiap-tiap tahun diguntingnya akan dia
karena rambutnya terlalu berat itulah
sebabnya diguntingnya akan dia) maka
ditimbangnya rambut itu dua ratus sikal
beratnya menurut timbangan raja.
27Maka diperanakkanlah bagi Absalom
anak laki-laki tiga orang dan seorang
anak perempuan bernama Tamar maka
ialah seorang perempuan yang elok
parasnya.
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28Maka Absalompun duduklah di
Yerusalem genap dua tahun lamanya
tiada juga ia memandang muka baginda.
29Maka oleh Absalom disuruhnya
panggil Yoab hendak disuruhkannya
menghadap baginda tetapi tiada ia mau
datang kepadanya maka disuruhnya pula
memanggil Yoab kedua kalinya tetapi
tiada ia mau datang.
30Sebab itu kata Absalom kepada
segala hambanya: "Tengoklah ladang
Yoab itu dekat ladangku dan di sana ada
seirnya pergilah tutukan." Lalu ditutukan
ladang itu oleh segala hamba Absalom.
31Maka berbangkitlah ia lalu datang
mendapatkan Absalom ke rumahnya
maka katanya kepadanya: "Mengapakah
hamba-hambamu telah menutukan
ladangku?"
32Maka jawab Absalom kepada Yoab:
"Bahwa aku menyuruhkan orang
kepadamu mengatakan marilah engkau
supaya engkau kusuruhkan kepada
baginda supaya berdatang sembah
demikian mengapa gerangan patik telah
datang dari Gesur alangkah baiknya
patik tinggal di sana lagi akan sekarang
biarlah kiranya patik memandang muka
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tuanku dan jikalau kiranya patik bersalah
biarlah patik dibunuh."
33Maka datang Yoab menghadap
baginda lalu disampaikannya hal
itu kepada baginda maka dipanggil
baginda akan Absalom lalu datanglah
ia menghadap baginda maka sujudlah
ia dengan muka ke bumi di hadapan
baginda maka oleh baginda diciumnya
akan Absalom.

15
1Adapun kemudian dari pada
itu datanglah Absalom bagi

dirinya suatu kenaikkan dengan kudanya
dan lima puluh orang yang berlari di
hadapannya.
2Maka bangunlah Absalom pagi-pagi
lalu berdiri di sisi jalan ke pintu gerbang
maka adalah apabila barang seorang
ada suatu perkara yang patut datang
ke hadapan baginda supaya dibicarakan
maka dipanggil Absalom akan dia lalu
katanya: "Dari negri mana engkau?"
Maka jawabnya: "Hamba tuan ini dari
salah satu dari pada segala suku Israel."
3Maka kata Absalom kepadanya:
"Tengok perkaramu ini baik dan benar
tetapi seorangpun tiada ditentukan oleh
baginda hendak mendengar akan dia."
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4Dan lagi kata Absalom: "Alangkah
baiknya jikalau aku dijadikan hakim
dalam tanah ini supaya masing-masing
orang yang ada sesuatu pengaduan
atau bicara itu boleh datang kepadaku
niscaya aku memberikan halnya kelak."
5Adapun apabila barang seorang
menghampiri dia hendak menyembah
kepadanya maka ditunjukkannya
tangannya lalu berjabat tangan dan
mencium akan dia.
6Maka demikianlah kelakuan Absalom
kepada segala orang Israel yang datang
menghadap hukum baginda demikianlah
diambil Absalom hati orang Israel itu.
7Adapun selang empat puluh tahun
antaranya sembah Absalom kepada
baginda: "Biarlah kiranya patik pergi ke
Hebron memberi niat yang telah patik
niatkan kepada Allah.
8Karena patik telah berniat tatkala
patik duduk di Gesur di benua Aram
itu demikianlah: Jikalau sungguh aku
dikembalikan Allah ke Yerusalem niscaya
aku berbuat ibadat kepada Allah."
9Maka titah baginda kepadanya:
"Pergilah engkau kepadanya dengan
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sejahtera." Maka bangunlah Absalom
lalu pergi ke Hebron.
10Tetapi oleh Absalom disuruhkannya
beberapa orang penyulu di antara
segala suku Israel mengatakan: "Serta
kedengaran kepadamu bunyi tuang-
tuang kelak hendaklah kamu katakan:
Absalom menjadi raja di Hebron."
11Maka ada dua ratus orang yang
mengikut Absalom dari Yerusalem
semuanya orang jemputan yang pergi
dengan tulus hatinya maka satupun
tiada diketahuinya hal itu.
12Maka oleh Absalom disuruhnya
panggil Ahitofel, orang Gilo, mentri
Daud itu dari negrinya yaitu dari Gilo
tengah ia mempersembahkan kurban.
Maka mufakat itu teguh karena rakyat
yang mengikut Absalom itu makin
bertambah-tambah banyaknya.
13Maka datanglah kepada Daud
seorang pesuruh mengatakan: "Bahwa
hati segala orang Israel cenderunglah
kepada Absalom."
14Maka titah Daud kepada segala
hambanya yang bersama-sama dengan
baginda di Yerusalem: "Bangunlah
kamu baik kita lari jikalau tiada niscaya
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seorang jugapun tada akan melepaskan
dirinya dari pada Absalom segeralah
kita pergi supaya jangan ia lekas
mendapatkan kita serta mendatangkan
celaka atas kita dan membunuh orang
isi negri ini dengan mata pedang."
15Maka sembah segala hamba raja itu
kepada baginda: "Bahwa patik sekalian
sedia menjunjung niat tuanku."
16Maka bagindapun keluarlah dan
segala isi istananyapun sertanya. Maka
ditinggalkannya baginda sepuluh orang
perempuan yang menjadi gundiknya
supaya menunggui istananya.
17Maka bagindapun keluarlah dan
segala rakyat itu mengikut baginda
maka berhentilah sekaliannya di Bait
Marhak.
18Maka berjalanlah segala hamba
baginda pada kiri kanan baginda dan
segala orang kereta dan segala orang
Pleti dan segala orang Gat yaitu enam
ratus orang yang telah mengikut baginda
dari Gat iapun berjalanlah di hadapan
baginda.
19Maka titah baginda kepada Itai,
orang Gat itu: "Mengapakah engkaupun
berjalan serta kita hendaklah engkau
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kembali dan duduk dengan raja
karena engkau ini orang dagang dan
orang keluaran pulanglah engkau ke
tempatmu.
20Sedang kemarin baru engkau datang
dan pada hari ini masakan aku membawa
engkau mengembara serta dengan kami
sedang aku pergi barang kemana-mana
hendaklah engkau kembali dan bawa
pulang segala saudaramu ini dan biarlah
kemurahan dan kebenaran menyertai
engkau."
21Maka jawab Itai kepada baginda
sembahnya: "Demi hayat Allah dan demi
hayat tuanku sesungguhnya barang
dimana tempat tuanku baik mati baik
hidup di sanapun hamba tuanku akan
ada."
22Maka titah Daud kepada Itai:
"Pergilah engkau menyeberang." Lalu
Itai, orang Gat itupun, menyeberanglah
dan segala rakyatnya dan segala anak
buahnya yang sertanya itu.
23Maka segala orang isi negri
itu menangislah dengan nyaring
suaranya dan segala rakyat itupun
menyeberanglah dan bagindapun sendiri
menyeberanglah sungai Kidron itu
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maka segala rakyatpun menyeberanglah
menuju jalan ke tanah belantara.
24Maka Zadokpun datanglah dan
segala orang Lewipun sertanya
mengusung tabut perjanjian Allah
maka diletakkannya tabut Allah itu dari
Abyatarpun naiklah sehingga segala
rakyat sudah habis keluar dari dalam
negri.
25Maka titah baginda kepada Zadok:
"Bawalah olehmu tabut Allah itu balik ke
dalam negri jikalau kiranya aku beroleh
karunia pada hadirat Allah niscaya aku
dikembalikanya kelak serta diberinya
aku memandang pula akan dia dan
tempat kediaman-Nya
26 tetapi jikalau kiranya firman-Nya
demikian yaitu: Tiada Aku berkenan
akan dikau, bahwa adalah aku sedia
biarlah diperbuatnya akan daku barang
kehendak-Nya."
27Dan lagi titah baginda kepada imam
Zadok itu: "Bukankah engkau seorang
nabi hendaklah engkau kembali ke
dalam negri dengan sejahtera dan kedua
anakmupun sertamu yaitu Ahimaas dan
Yonatan bin Abyatar.
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28Bahwa aku hendak menanti di tempat
mengarung sungai di tanah belantara
sehingga aku mendapat kabar dari
padamu akan menyatakan kepadaku."
29Maka oleh Zadok dan Abyatar
diusungnya tabut Allah itu kembali ke
Yerusalem lalu tinggal di situ.
30Maka Daudpun naiklah pada curaman
bukit Zaitun sambil berjalan sambil
menangis maka berjalanlah baginda
dengan berselubung kepalanya dan
kakinya tiada berkasut dan segala orang
yang sertanya itupun berselubung kepala
masing-masing maka sekaliannya sambil
berjalan sambil menangis.
31Maka dikabarkan oranglah kepada
Daud sembahnya: "Bahwa Ahitofelpun
adalah di antara segala orang yang
sepakat dengan Absalom." Maka kata
Daud: "Ya Allah batalkanlah kiranya
bicara Ahitofel itu."
32Adapun apabila Daud telah sampai ke
atas kemuncak bukit itu di tempat orang
menyembah Allah maka adalah Husai,
orang Arki, bertemu dengan baginda
dengan terkoyak pakaiannya dan debu
tanah di kepalanya
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33maka titah Daud kepadanya: "Jikalau
engkau berjalan sertaku niscaya engkau
menjadi keberatan kepadaku
34 tetapi jikalau engkau kembali ke
negri serta berkata kepada Absalom:
Ya tuanku patik hendak menjadi hamba
tuanku seperti dahulu patik telah
menjadi hamba ayahanda demikian
juga sekarang patik hendak menjadi
hamba tuanku, barulah dapat engkau
membatalkan bagiku bicara Ahitofel itu.
35Bukankah ada di sana sertamu
Zadok dan Abyatar kedua imam itu
maka akan jadi kelak barang sesuatu
yang kedengaran padamu dari dalam
istananya itu kelak engkau akan
menyatakan dia kepada Zadok dan
Abyatar kedua imam itu.
36Bahwa adapula sertanya kedua
orang anaknya yaitu Ahimaas bin
Zadok dan Yonatan bin Abyatar maka
oleh tangan keduanya itu kelak kamu
memakaikan kepadaku segala perkara
yang kedengaran padamu."
37Maka sampailah Husai, sahabat
Daud itu, kedua negri dan Absalompun
sampailah ke Yerusalem.
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16
1Maka apabila Daud telah turun
sedikit dari atas kemuncak bukit

itu maka Ziba hamba Mefibosetpun
bertemulah dengan baginda serta
dua ekor keledai yang berpelana dan
bermuat roti dua ratus biji dan buah
anggur kering seratus tandan dan buah
ara kering seratus gempal dan air anggur
sekirbat.
2Maka titah baginda kepada Ziba:
"Akan sekalian ini apa kehendaknya."
Maka sembah Ziba: "Bahwa keledai ini
akan kendaraan isi istana baginda dan
roti dan buah keringi akan makanan
orang muda-muda dan air anggur ini
akan menyimpan orang yang letih kelak
di tanah belantara."
3Maka titah baginda: "Dimanakah anak
tuanku?" Maka sembah Ziba kepada
baginda: "Bahwa adalah ia tinggal di
Yerusalem karena katanya: Bahwa pada
hari ini kelak segala orang isi rumah
Israel akan memulangkan kerajaan
ayahanda kepadaku."
4Maka titah baginda kepada Ziba:
"Bahwa segala yang ada kepada
Mefiboset ialah perolehanmu." Maka
sembah Ziba: "Patik menjunjung karunia
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biarlah kiranya patik beroleh kasihan
kepada pemandangan tuanku."
5Setelah sampai raja Daud ke Bahurim
maka adalah seorang dari pada kaum
isi rumah Saul keluar dari sana yang
bernama Simei bin Gera maka datanglah
ia sambil berjalan sambil berkutuk.
6Maka dilemparkannya beberapa batu
kepada Daud dan kepada segala hamba
raja Daud maka segala rakyat dan segala
orang yang gagah-gagah berjalan pada
kiri kanan baginda.
7Maka demikian inilah perkataan
Simei tatkala ia berkutuk itu:
"Enyahlah, enyahlah, hai engkau yang
menumpahkan darah hai orang hina
8bahwa Allah telah membalaskan
atasmu segala darah orang isi
rumah Saul yang telah engkau
gantikan kerajaan itu dan Allah telah
menyerahkan kerajaan itu ke tangan
anakmu Absalom bahwa engkaulah di
dalam celakamu sendiri sebab engkau
yang menumpahkan darah."
9Maka sembah Abisai bin Zeruya
kepada baginda: "Apa guna tuanku
dikutuki oleh bangkai anjing ini biarlah
kiranya patik memenggal kepalanya."
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10Maka titah baginda: "Apakah
sangkutanku dengan kamu hai anak-
anak Zeruya sedang yaini berkutuk dan
sedang Allah telah berfirman padanya:
Kutukilah olehmu akan Daud siapa
gerangan dapat mengatakan mengapa
engkau telah berbuat demikian."
11Dan lagi titah Daud kepada Abisai
dan kepada segala hambanya: "Bahwa
engkau sendiri yang telah terbit dari
pada zulbiku hendak menuntut nyawaku
istimewa pula orang Benyamin ini.
Biarkanlah dia dan biarlah ia berkutuk
karena Allah yang telah berfirman
demikian kepadanya.
12Mudah-mudahan ditilik Allah kelak
akan bencian ini dan dibalaskan Allah
kebajikan kepadaku akan ganti kutuknya
pada hari ini."
13Lalu berjalanlah Daud dan segala
orangnya pada jalan itu dan Simeipun
berjalanlah pada curaman bukit yang
bertentangan dengan dia sambil berjalan
sambil berkutuk serta melemparkan
beberapa batu kepadanya dan
menghamburkan debu.
14Maka baginda dan segala orang
yang sertanya itupun sampailah dengan
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kepenatannya maka bagindapun
menyegarkan dirinya di sana.
15Maka datanglah Absalom dan segala
rakyat orang Israel itu dari Yerusalem
dan Ahitofelpun sertanya.
16Adapun apabila Husai, orang
Arki sahabat Daud itu, telah datang
menghadap Absalom maka sembah
Husai kepada Absalom: "Daulat tuanku
daulat tuanku."
17Maka titah Absalom kepada Husai:
"Demikian inikah kebajikanmu kepada
sahabatmu mengapa tiada engkau pergi
menyertai sahabatmu itu."
18Maka sembah Husai kepada
Absalom: "Jangan demikian melainkan
barangsiapa yang dilpilih Allah dan oleh
kaum ini dan segala orang Israel ialah
tuan patik dan dengan dialah patik akan
tinggal.
19Dan lagi kepada siapakah yang
patut patik memperhambakan diri patik
bukankah patut patik menjadi hamba ke
bawah hadirat putera baginda seperti
patik telah menjadi hamba ke bawah
hadirat ayahanda demikian juga patik ke
bawah hadirat tuanku."
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20Maka kata Absalom kepada Ahitofel:
"Hendaklah kamu bicarakan barang yang
patut kita perbuat."
21Maka sembah Ahitofel kepada
Absalom: "Biarlah tuanku bersetubuh
dengan segala gundik ayahanda yang
telah ditinggalkan menunggui istana
maka kedengaranlah kelak kepada
segala orang Israel akan hal tuanku
dibenci oleh ayahanda barulah segala
orang yang menyertai tuanku ini akan
diteguhkan."
22Maka dibentangkan oranglah bagi
Absalom suatu kemah di atas sotoh
istana maka Absalompun bersetubuhlah
dengan segala gundik bapanya di
hadapan mata segala orang Israel.
23Adapun bicara Ahitofel yang
dibicarakannya pada masa itu seolah-
olah orang bertanya akan firman Alah
demikianlah adanya bicara Ahitofel itu
baik kepada Daud atau kepada Absalom.

17
1Maka sembah Ahitofel kepada
Absalom: "Biarlah kiranya patik

memilih selaksa dua ribu orang maka
pada malam ini patik hendak bangun
mengikut Daud
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2maka patik akan mendatangi dia
selagi ia penat dan lemah tangannya
maka patik akan mengejuti akan dia
kelak niscaya larilah segala rakyat yang
sertanya lalu patik bunuh baginda saja
3dan segala rakyat itu kelak patik
kembalikan kepada tuanku adapun
orang yang tuanku cari itu serasa
mengembalikan sekaliannya demikianlah
kelak segala orang banyak itu beroleh
sejahtera."
4Maka berkenanlah Absalom akan
sembah itu dan segala ketua-ketua
Israelpun sertanya.
5Setelah itu kata Absalom: "Panggillah
juga olehmu akan Husai, orang Arki
itu, biar kita dengar barang yang
dikatakannyapun."
6Maka apabila Husai telah masuk
menghadap Absalom maka titah
Absalom kepadanya: "Demikianlah yang
dikatakan Ahitofel patutkah kita menurut
katanya itu jikalau tiada katakanlah
olehmu."
7Maka sembah Husai kepada Absalom:
"Bahwa sekali ini bicara Ahitofel itu tiada
baik."
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8Dan lagi sembah Husai: "Maklumlah
tuanku bahwa ayahanda dan segala
rakyatnya itu orang gagah dan
sekaliannya sakit hati seperti seekor
burung di padang yang kehilangan
anaknya dan lagi ayahanda itu
seorang yang tahu berperang tiada ia
mau bermalam serta dengan segala
rakyatnya.
9Tak dapat tiada sekarang ia
bersembunyi dalam sesuatu lubang
atau sesuatu tempat yang lain maka
akan jadi kelak jikalau pada mulanya
beberapa orangnya rubuh mati niscaya
barangsiapa yang mendengar hal itu
akan berkata: Bahwa rakyat yang
mengikut Absalom itu telah kalah.
10Maka orang yang gagahpun yang
berani hatinya seperti singa tak dapat
tiada tawar sekali hatinya karena
maklumah pada segala orang Israel akan
hal ayahanda itu orang gagah dan segala
yang sertanya itupun orang perkasa.
11Tetapi pada bicara patik hendaklah
segala orang Israel dikerahkan
berhimpun kepada tuanku dari Dan
hingga sampai ke Bersyeba seperti
pasir yang di tepi laut banyaknya dan
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hendaklah tuanku sendiripun pergi
berperang.
12Maka kita sekalian akan mendatangi
dia barang di mana tempat kita
mendapati dia maka kita akan turun
kelak ke atasnya seperti embun turun
ke bumi dan dari padanya dan dari pada
segala orang yang besertanya tiada kita
akan meninggalkan seorang jugapun.
13Dan jikalau kiranya ayahanda telah
masuk ke dalam sebuah negri niscaya
segala orang Israel membawa tali ke
negri itu lalu kita helakan ke dalam
sungai kelak sehingga sebuah batu
kecilpun tiada lagi terdapat di sana."
14Maka kata Absalom dan segala
orang Israel itu: "Terlebih baik bicara
Husai, orang Arki ini, dari pada bicara
Ahitofel." Karena telah ditakdirkan Allah
membatalkan bicara Ahitofel yang baik
itu supaya didatangkan Allah celaka atas
Absalom.
15Maka kata Husai kepada kedua
imam, Zadok dan Abyatar: "Bahwa
demikian-demikianlah bicara Ahitofel
akan Absalom dan segala ketua Israel
dan demikian-demikianlah bicaraku.



2 Samuel 17.16–19 92
16Akan sekarang segeralah kamu
menyuruhkan orang memberitahu
kepada Daud mengatakan demikian:
"Janganlah pada malam ini tuanku
bermalam di tempat orang mengarung
sungai di tanah belantara melainkan tak
dapat tiada tuanku menyeberang supaya
jangan tuanku dihapuskan dan segala
rakyat yang beserta dengan tuankupun."
17Adapun Yonatan dan Ahimaas
itu duduk dekat En-Rogel dan ada
seorang dayang-dayang yang biasa
pergi memberitahu kepadanya maka
keduanyapun pergilah memberitahu
kepada raja Daud karena tiada boleh
dilihat orang akan keduanya itu masuk
ke dalam negri.
18Tetapi ada juga seorang muda melihat
keduanya itu lalu memberitahu kepada
Absalom maka undurlah keduanya
dengan segera lalu sampai ke rumah
orang di Bahurim yang ada perigi pada
halamannya maka keduanyapun turun
ke dalam perigi itu.
19Maka oleh perempuan itu diambilnya
tutupannya dibentangkannya di atas
mulut perigi itu lalu dihamburkannya di
atasnya gandum yang sudah bertumbuk
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maka satupun tiada diketahui orang
akan hal itu.
20Maka datanglah hamba-hamba
Absalom ke rumah itu kepada
perempuan itu lalu bertanya: "Di
manakah Ahimaas dan Yonatan itu?"
Maka kata perempuan itu kepadanya:
"Keduanya sudah menyeberang sungai."
Maka dicarinya akan keduanya tiada
juga dapat lalu kembalilah keduanya ke
Yerusalem.
21Adapun apabila sekaliannya telah
pergi maka keluarlah keduanya dari
dalam perigi itu lalu pergi menyatakan
hal itu kepada raja Daud maka
sembahnya kepada Daud: "Hendaklah
tuanku berangkat lalu menyeberang
sungai itu dengan segera karena
demikianlah yang dibicarakan Ahitofel
akan hal tuanku."
22Maka berbangkitlah Daud dengan
segala orang yang sertanya lalu
menyeberang Yordan maka pada waktu
dinihari seorang jugapun tiada yang
belum menyeberang Yordan itu.
23Adapun akan Ahitofel setelah
dilihatnya akan hal tiada diturut orang
akan bicaranya maka dikenakannya
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pelana pada keledainya lalu berjalan
pulang ke rumahnya yang di
negrinya sendiri maka berpesanlah
ia kepada segala isi rumahnya lalu
digantungkannya dirinya maka iapun
matilah lalu dikuburkan oranglah akan
dia dalam kubur bapanya.
24Lalu sampailah Daud ke Mahanaim.
Dan Absalompun menyeberang Yordan
dan segala orang Israelpun sertanya.
25Maka oleh Absalom ditentukannya
Amasa menjadi kepala tentaranya akan
ganti Yoab adapun Amasa itu anak orang
yang bernama Yitra, orang Israel yang
telah beristrikan Abigal binti Nahas,
saudara perempuan Zeruya ibu Yoab itu.
26Maka orang Israel dan Absalompun
mendirikan kemahnya di tanah Gilead.
27Adapun apabila Daud telah sampai
ke Mahanaim maka datanglah Sobi bin
Nahas dari Raba, negri bani Amon itu,
dan Makhir bin Amiel dari Lodebar dan
Barzilai, orang Gilead dari Rogelim.
28Dibawanya tilam dan mangkok dan
periuk belanga dan gandum dan seir dan
tepung dan emping dan kacang putih
dan kacang dal merah dan bertih dan air
madu
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29dan dadih dan domba dan keju
supaya dimakan oleh Daud dan segala
orang yang sertanya karena katanya:
"Bahwa orang banyak itu lapar dan penat
dahaga di tanah belantara."

18
1Maka oleh Daud diperiksanya
segala rakyatnya yang sertanya

ditentukannya beberapa penghulu atas
orang seribu dan beberapa penghulu
atas orang seratus.
2Maka disuruh Daud segala rakyat
itu keluar sepertiga bagian di bawah
perintah Yoab dan sepertiga di bawah
perintah Abisai bin Zeruya, saudara
Yoab, dan sepertiganya di bawah
perintah Itai, orang Gat. Maka titah
baginda kepada segala rakyat itu: "Tak
dapat tiada akupun hendak keluar
bersama-sama dengan kamu."
3Tetapi sembah segala rayat itu:
"Janganlah tuanku keluar karena jikalau
patik sekalian lari niscaya tiada patik
dindahkannya bahkan jikalau separuh
dari pada patik telah mati niscaya
tiada patik diindahkannya tetapi tuanku
seperti selaksa dari pada patik sekalian
sebab itu sekarang terlebih baik tuanku
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bersedialah membantu patik dari dalam
negri."
4Maka titah baginda: "Barang yang
berkenan kepadamu aku turut." Maka
bagindapun berdirilah pada sisi pintu
gerbang dan segala rakyat itu keluar
beratus-ratus dan beribu-ribu.
5Maka titah baginda kepada Yoab dan
Abisai dan Itai demikian: "Sayangkanlah
kiranya oleh karena aku akan orang
Moab itu yaitu Absalom." Maka
kedengaranalah kepada segala rakyat
tatkala baginda bertitah kepada segala
penghulu dari hal Absalom.
6Maka segala rakyat itu keluarlah ke
padang mendatangi orang Israel adapun
peperangan itu di dalam rimba Efraim.
7Maka rakyat Israel itu dikalahkanlah
di hadapan segala hamba Daud maka
pada hari itu terlalu banyak orang yang
dibunuh yaitu dua laksa orang.
8Karena peperangan itu bertaburanlah
pada seluruh tanah itu dan orang yang
binasa di dalam rimba itu terlebih banyak
dari pada orang yang dimakan pedang.
9Maka Absalompun bertemulah dengan
beberapa hamba Daud. Adapun Absalom
itu ada penungang bagalnya maka
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bagal itu larilah di bawah dahan poko
beringin babi besar yang rindang lalu
tersangkutlah kepala Absalom kepada
pohon beringin babi itu sehingga ia
tergantung antara langit dengan bumi
dan bagal itupun larilah dari bawahnya.
10Maka terlihatlah oleh seorang akan
hal itu lalu ia memberitahu Yoab katanya:
"Bahwa hamba telah melihat Absalom
tergantung pada pohon beringin babi."
11Maka kata Yoab kepada orang yang
memberitahu hal itu kepadanya: "Bahwa
engkau telah melihat hal itu mengapa
pula tiada engkau memarang akan dia
di sana sehingga terpelanting ke bumi
niscaya aku memberi kepadamu sepuluh
keping perak dan sehelai ikat pinggang."
12Maka kata orang itu kepada Yoab:
"Jikalau kiranya hamba dapat ke tangan
hamba seribu keping perak sekalipun
tiada hamba mau menaikkan tangan
hamba ke atas anakanda baginda karena
baginda telah bertitah kepada tuan dan
kepada Abisai dan Itai pada pendengaran
hamba sekalian ini: Ingatlah baik-baik
jangan seorangpun menyentuh orang
muda itu yaitu Absalom.
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13Melainkan jikalau hamba telah
berbuat jahat akan nyawanya (dan
satupun tiada terlindung dari pada
baginda) niscaya tuan sendiripun kelak
menjauhkan diri tuan."
14Maka kata Yoab: "Tak boleh aku
lihat demikian dengan dikau." Maka
diambilnya lembing tiga batang pada
tangannya ditikamkannya terus ke
dalam hati Absalom tatkala ia lagi hidup
di tengah-tengah pohon beringin babi
itu.
15Maka sepuluh orang muda-muda
yang membawa senjata Yoab itupun
mengelilingi diparangnya akan Absalom
lalu dibunuhnya.
16Maka oleh Yoab ditiupnya tuang-
tuang lalu kembalilah segala rakyat itu
dari pada mengusir orang Israel karena
ditahankan Yoab akan segala rakyat itu.
17Maka diangkat oranglah mayat
Absalom dicampakkannya ke dalam
lobang yang besar di rimba itu
ditimbunkannya di atas suatu timbunan
batu yang amat besar maka segala
orang Israelpun larilah masing-masing
ke kemahnya.
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18Adapun Absalom itu pada masa hidup
sudah mengambil serta mendirikan bagi
dirinya tiang batu yang di lembah raja
karena katanya: "Tiada aku beranak
laki-laki yang dapat mengikatkan
namaku." Maka dinamainnya akan tiang
itu dengan namanya sendiri maka yaitu
disebut orang Tasan Absalom sampai
kepada hari ini.
19Maka kata Ahimaas bin Zadok:
"Biarlah kiranya hamba berlari
membiarkan kepada baginda bagaimana
Allah telah menuntut belanya dari pada
segala musuhnya."
20Maka kata Yoab kepadanya:
"Janganlah engkau membawa kabar
pada hari ini melainkan lain hari engkau
boleh membawa kabar tetapi pada hari
ini janganlah engkau membawa kabar
karena anakanda baginda telah mati."
21Lalu kata Yoab kepada orang Kusyi
itu: "Pergilah memberitahu kepada
baginda barang yang telah engkau
lihat itu." Maka orang Kusyi itupun
menundukkan dirinya kepada Yoab lalu
berlari-lari.
22Maka kata Ahimaas bin Zadok kepada
Yoab lagi sekali: "Barang apapun baik
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biarlah kiranya hamba inipun berlari
mengikut orang Kusyi itu." "Mengapakah
engkau hendak berlari hai anakku
sedang tiada engkau akan beroleh
pahala sebab kabar itu."
23Maka katanya: "Jadilah barang
apapun baik hamba mau berlari juga."
Maka kata Yoab kepadanya: "Berlarilah."
Maka Ahimaaspun berlarilah menurut
jalan di padang sehingga ia mendahului
orang Kusyi itu.
24Adapun Daud itu tengah duduk di
antara kedua pintu gerbang maka orang
pengawalpun naiklah ke atas sotoh
pintu itu lalu ke tembok maka iapun
mengangkat matanya dilihatnya ada
orang berlari-lari seorang dirinya.
25Maka berserulah pengawal itu
memberitahu baginda. Maka titah
baginda: "Jikalau ia seorang diri niscaya
ia membawa kabar." Maka datanglah
orang itu makin lama makin hampir.
26Maka terlihatlah pada pengawal
itu seorang lain lagi yang berlari-lari
maka berserulah pengawal itu kepada
penunggu pintu katanya: "Bahwa ada
seorang lagi berlari-lari seorang dirinya."
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Maka titah baginda: "Iapun membawa
kabar."
27Maka kata pengawal itu: "Kepada
pemandangan patik pelarian orang
yang berlari dahulu itu seperti pelarian
Ahimaas bin Zadok." Maka titah baginda:
"Ialah orang baik tentu kabarpun baik."
28Maka berserulah Ahimaas serta
berdatang sembah kepada baginda:
"Sejahteralah." Lalu sujudlah ia di
hadapan baginda dengan mukanya ke
tanah maka sembahnya: "Segala puji
bagi Allah Tuhan tuanku yang telah
menyerahkan segala orang yang sudah
menaikkan tangannya atas tuanku."
29Maka titah baginda: "Sejahterakah
orang muda itu yaitu Absalom." Maka
jawab Ahimaas: "Tatkala disuruhkan
Yoab akan patik yaitu patik ini telah
melihat huru hara yang besar tetapi
tiada patik tahu apakah halnya."
30 "Undurlah engkau berdirilah di sini."
Maka undurlah ia lalu berdiri.
31Maka orang Gusyi itupun sampailah
pula maka sembah orang Gusyi itu:
"Maklumlah kiranya kepada utusanku
bahwa pada hari ini Allah telah menuntut
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bela tuanku atas segala orang yang telah
mendurhaka kepada tuanku."
32Maka titah baginda kepada orang
Gusyi itu: "Sejahteralah orang muda itu
yaitu Absalom." Maka jawab orang Gusyi
itu: "Biarlah segala musuh tuanku dan
segala orang yang mendurhaka kepada
tuanku hendak membuat bencian itu
menjadi sama dengan orang muda itu."
33Maka hancurlah hati baginda lalu
naiklah baginda ke bilik yang di atas
pintu gerbang serta menangis maka
antara baginda naik itu demikian
titahnya: "Wahai anakku Absalom
wahai anakku wahai anakku Absalom
terutamalah aku mati akan gantimu
wahai Absalom wahai anakku wahai
anakku."

19
1Maka dikabarkan oranglah
kepada Yoab mengatakan:

"Bahwa baginda itu menangis dan
meratap karena Absalom."
2Maka pada hari itu kemenangan itu
berubah menjadi ratapan bagi segala
orang banyak karena pada hari itu orang
banyak mendengar kabar bahwa baginda
bercintakan anakada baginda.
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3Maka pada hari itu segala rakyatpun
masuk ke dalam negri mencuri-curi
seperti orang lari mencuri-curi dalam
peperangan sebab malunya.
4Maka bagindapun menudungkan
mukanya lalu berteriaklah baginda
dengan nyaring suaranya: "Wahai
anakku Absalom wahai Absalom anakku
wahai anakku."
5Maka masuklah Yoab ke dalam
istana menghadap baginda lalu
sembahnya: "Bahwa pada hari ini
tuanku mempermalukan muka segala
hamba tuanku yang telah melepaskan
nyawa tuaku pada hari ini dan nyawa
segala anakanda tuanku laki-laki dan
perempuan dan nyawa segala istri
tuanku dan nyawa gundik tuanku
6pada hal tuanku mengasihi orang
yang membenci tuanku dan membenci
orang yang mengasihi tuanku. Karena
pada hari ini tuanku menyatakan bahwa
tiada tuanku mengindahkan penghulu-
penghulu dan hamba-hamba tuanku
bahkan pada hari ini tahulah patik jikalau
kiranya Absalom lagi hidup dan patik
sekalian telah mati pada hari ini niscaya
yaitu benar pada pemandangan tuanku.
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7Akan sekarang hendaklah tuanku
berbangkit lalu keluar serta bertitah
seperti kehendak hati segala hamaba
tuanku karena patik bersumpah demi
Allah jikalau tiada tuanku keluar niscaya
seorangpun tiada akan tinggal lagi serta
tuanku pada malam ini maka celaka itu
akan menjadi terlebih besar bagi tuanku
kelak dari pada segala celaka yang telah
berlaku atas tuanku dari kecil tuanku
sampai kepada masa ini."
8Maka bagindapun berbangkitlah lalu
bersemayam di pintu gerbang. Maka
dikabarkan oranglah kepada segala
orang banyak mengatakan: "Bahwa
baginda bersemayam di pintu gerbang."
Lalu datanglah segala orang banyak itu
menghadap baginda. Adapun segala
orang Israel telah lari masing-masing ke
kemahnya.
9Maka berbantahlah segala orang
banyak di antara segala suku Israel
mengatakan: "Bahwa bagindalah yang
melepaskan kita dari pada tangan
musuh-musuh kita dan ialah yang
melepaskan kita dari pada tangan orang
Filistin maka sekarang baginda telah lari
dari tanah ini dari hadapan Absalom.
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10Adapun Absalom yang telah kita
melantik atas diri kita telah mati
dalam peperangan. Akan sekarang
mengapa kamu berdiam dirimu dari hal
menyilakan baginda itu kembali."
11Maka oleh raja Daud disuruhkannya
orang kepada kedua imam Zadok
dan Abyatar itu titahnya: "Katakanlah
olehmu kepada segala ketua-ketua
Yehuda mengatakan: Mengapakah kamu
yang terkemudian dalam hal menyilakan
baginda itu kembali ke istana baginda
sedang segala perkataan segala orang
Israel telah sampai kepada baginda
dari hal hendak menyilakan baginda ke
istananya.
12Bahwa kamu sekalian saudara-
saudaraku dan kamu sekalian daging
darahku mengapa pula kamu yang
terkemudian dalam hal menyilakan
baginda itu kembali.
13Dan kepada Amasa hendaklah kamu
katakan: Bukankah engkau daging
darahku. Demikianlah dilakukan Allah
kiranya akan daku dan lebih pula jikalau
tiada engkau menjadi panglima perang
di hadapanku senantiasa akan ganti
Yoab."
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14Maka demikianlah dicenderungkanlah
hati segala orang Yehuda seperti
hati seorang juga adanya sehingga
disuruhkannya orang kepada baginda
sembahnya: "Silakanlah tuanku kembali
serta dengan segala hamba tuanku."
15Maka bagindapun kembalilah
lalu sampai ke Yordan. Maka orang-
orang Yehudapun datanglah ke
Gilgal hendak menghadap baginda
supaya dihantarkannya baginda itu
menyeberang Yordan.
16Maka Simei bin Gera, orang Benyamin
yang dari Bahurim itu, segeralah tuanku
bersama-sama dengan segala orang
Yehuda hendak menghadap raja Daud.
17Maka adalah seribu orang Benyamin
sertanya dan lagi ada Ziba hamba
kepada isi rumah Saul dengan anaknya
laki-laki lima belas orang dan hambanya
yang dua puluh orangpun sertanya maka
sekaliannya itu menyeberang Yordan di
hadapan hadirat baginda.
18Maka adalah sebuah perahu
tambang yang menyeberang akan
menyeberangkan segala orang isi istana
baginda dan akan menyampaikan ke
hadapan hati baginda. Setelah sudah
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baginda menyeberang Yordan maka
sujudlah Simei bin Gera di hadapan
baginda.
19Maka sembahnya kepada baginda:
"Janganlah kiranya tuanku tanggungkan
kejahatan atas patik dan jangan tuanku
ingat perbuatan patik yang jahat pada
hari tuanku keluar dari Yerusalem itu
supaya jangan tuanku menaruh di hati.
20Karena maklumlah patik akan hal
patik telah berdosa maka pada hari ini
patik telah datang terdahulu dari pada
segala orang isi rumah Yusuf supaya
patik turun menghadap tuanku."
21Tetapi jawab Abisai bin Zeruya serta
sembahnya: "Bukankah patut Simei itu
dibunuh hukumnya sebab perkara ini
yaitu sebab dikutukinya yang diminyaki
bagi Allah itu."
22Maka titah Daud: "Apakah
sangkutanku dengan kamu hai anak-
anak Zeruya sehingga pada hari ini
kamu menjadi seteru padaku masakan
barang seorang jugapun dibunuh di
antara orang Israel pada hari ini karena
bukankah aku tahu bahwa pada hari
ini aku menjadi raja atas segala orang
Israel."
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23Maka titah baginda kepada Simei:
"Tiada engkau akan mati." Maka
bersumpahlah baginda kepadanya.
24Maka Mefiboset bin Saul itupun
turunlah hendak menghadap baginda
maka dari semenjak baginda pergi
sampai kepada hari baginda kembali
dengan sejahteranya belum lagi
Mefiboset itu membalikkan kakinya
atau menggunting janggutnya atau
membasuh pakaiannya.
25Adapun apabila ia telah datang ke
Yerusalem menghadap baginda maka
titah baginda kepadanya: "Hai Mefiboset
mengapa tiada engkau mengikut aku."
26Maka jawabnya: "Ya tuanku patik ini
telah diperdayakan oleh hamba patik
karena pada hati patik tuanku patik
hendak mengenakan pelana pada seekor
keledai supaya patik menunggang dia
dan menyertai baginda karena patik ini
orang timpang.
27Maka oleh pacil itu diumpatnya
patik ini kepada tuanku tetapi tuanku
seperti malaikat Allah juga biarlah
tuanku perbuat barang yang baik kepada
pemandangan tuanku.
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28Karena segala orang isi rumah bapa
patik seperti orang dihukum bunuh
juga di hadapan tuanku tetapi oleh
tuanku patik ini diberi tempat di antara
segala orang yang makan iapun tuanku.
Bagaimana patik lagi patik mengadukan
hal patik kepada tuanku."
29Maka titah baginda kepadanya:
"Apa guna engkau berkata-kata lagi
akan halmu bahwa inilah titahku biarlah
engkau membagi dua tanah itu dengan
Ziba."
30Maka sembah Mefiboset kepada
baginda: "Bahkan biarlah diambilnya
sekalian itu sedang tuanku telah sampai
ke istana tuanku dengan sejahtera."
31Maka Barzilai, orang Gilead itupun,
turunlah dari Ragelim maka iapun
menyebarang Yordan serta dengan
baginda hendak mengiringkan baginda
ke seberang Yordan.
32Adapun Barzilai itu orang yang
sangat tua sehingga delapan puluh
tahun umurnya maka ialah yang telah
miara baginda tatkala baginda tinggal
Mahanaim karena ialah orang sangat
besar.
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33Maka titah baginda kepada Barzilai:
"Marilah engkau bersama-sama ke
seberang maka aku akan memeliharakan
dikau besertaku di Yerusalem."
34Maka sembah Barzilai kepada
baginda: "Berapa lama umur patik akan
dilanjutkan lagi sehingga patik naik ke
Yerusalem serta dengan tuanku.
35Maka sekarang umur patik telah
delapan puluh tahun masakan patik
dapat membedakan antara baik dengan
jahat lagi dan masakan patik dapat
merasai kesedapan barang yang patik
makan atau barang yang patik minum
masakan patik dapat mendengar lagi
bunyi suara biduan yang laki-laki atau
perempuan mengapa pula patik hendak
memberatkan tuanku lagi.
36Hanya patik hendak menyeberang
Yordan saja serta dengan tuanku
mengapa pula tuanku hendak membalas
kepada patik dengan balasan yang
demikian.
37Biarlah kiranya patik pulang supaya
patik boleh mati dalam negri patik
sendiri di sisi kubur ibu bapa patik.
Tetapi inilah pacil tuanku si Kimham
biarlah ia menyeberang serta dengan
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tuanku dan biarlah tuanku perbuat akan
dia barang kehendak hati tuanku."
38Maka titah baginda: "Baiklah Kimham
menyeberang sertaku maka aku hendak
perbuat akan dia barang kehendak
hatimu dan barang yang engkau pinta
kepadaku kelak aku akan berbuat
bagimu."
39Maka segala orang banyak itupun
menyeberang Yordan dan bagindapun
menyeberang maka dicium baginda akan
Barzilai serta diberkatinya akan dia lalu
pulanglah ia ke tempatnya.
40Maka bagindapun langsung ke
Gilgal dan Kimhampun mengiringkan
baginda maka segenap kaum Yehuda
menghantarkan dia dan setengah dari
pada kaum Israelpun.
41Maka datanglah segala orang
Israel menghadap baginda lalu
sembahnya: "Mengapakah saudara-
saudara patik orang Yehuda itu telah
menyilahkan tuanku mencuri-curi serta
menghantarkan tuanku dan orang isi
istana tuanku ke seberang Yordan dan
segala hamba-hamba Daud itupun
sertanya."
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42Maka jawab segala orang Yehuda
kepada orang Israel: "Yaitu sebab
baginda ini dari pada kaum keluarga
kami mengapa kamu marah perkara
ini adakah kami makan sesuatu dari
pada ayapan baginda atau adakah kami
dianugerahkan sesuatu oleh baginda."
43Maka jawab orang Israel akan orang
Yehuda katanya: "Bahwa pada kami
ada sepuluh bagian dalam baginda dan
kami ini lebih dari pada kamu dalam
hal Daud mengapa pula kami ini tiada
kamu indahkan sehingga bicara kami
tiada diutamakan dalam hal menyilakan
raja kami kembali." Adapun perkataan
orang Yehuda itu terlebih keras dari pada
perkataan orang Israel adanya.

20
1Maka adalah di sana seorang
hina bernama Seba bin Bikri yaitu

seorang Benyamin maka iapun meniup
tuang-tuang katanya: "Bahwa pada
kita tiada sesuatu bagian dari hal Daud
itu dan tiada pada kita barang pusaka
dalam hal anak Yisai itu hai orang Israel
mari kita pulang masing-masing ke
kemahnya."
2Lalu undurlah segala orang Israel itu
dari pada mengikut Daud lalu diikutnya



2 Samuel 20.3–6 113

akan Seba bin Bikri orang Yehuda itu
tetap mengikut rajanya dari Yordan
hingga sampai ke Yerusalem.
3Maka Daudpun sampailah ke istananya
yang di Yerusalem maka diambilnya
baginda akan kesepuluh orang
gundiknya yang telah ditinggalkannya
akan menunggui istana itu dikurungnya
akan dia serta dibelanya tetapi tiada
baginda berdamping dengan dia. Maka
sekaliannya itu terkurung sampai hari
kematiannya serta tinggal janda.
4Maka titah baginda kepada Amasa:
"Dalam tiga hari hendaklah engkau
kerahkan segala orang Yehuda dan
hendaklah engkau hadir di sini."
5Maka Amasapun pergilah
mengerahkan orang Yehuda itu
tetapi terlambatlah ia lebih dari pada
waktu yang ditentukan kepadanya.
6Maka titah Daud kepada Abisai:
"Sekarang Seba bin Bikri itu akan akan
membuat bencian atas kita lebih dari
pada Absalom ambillah olehmu segala
hamba tuanmu usirlah akan dia supaya
jangan ia mengambil beberapa negri
yang berkota lalu lepas dari pada kita."
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7Maka keluarlah segala laskar Yoab
mengikut dia dan segala orang Kreti
dan orang Pleti dan segala orang gagah-
gagah maka keluarlah sekaliannya dari
Yerusalem hendak mengusir Seba bin
Bikri.
8Setelah sampai sekaliannya ke batu
besar yang di Gibeon maka datanglah
Amasa bertemu dengan dia. Adapun
Yoab itu memakai pakaian peperangan
dan bersandangan di atasnya dengan
sebilah pedang yang dipersandang pada
pinggangnya dengan sarungnya maka
dalam ia berjalan itu tercabutlah pedang
itu.
9Maka kata Yoab kepada Amasa:
"Hai saudaraku sejahterakah engkau."
Maka oleh Yoab dipegangnya janggut
Amasa dengan tangan kanannya hendak
diciumnya akan dia.
10Tetapi tiada diperhatikan Amasa
pedang yang pada tangan Yoab itu maka
ditikam Yoab akan dia kena perutnya
sehingga terburai isi perutnya ke bumi
maka tiada ditikamnya sampai dua kali
maka iapun matilah. Maka oleh Yoab dan
saudaranya, Abisai itu, diusirnya Seba
bin Bikri.
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11Maka ada seorang dari pada segala
hamba Yoab itu berdiri di sisinya serta
berkata: "Barangsiapa yang suka akan
Yoab dan barangsiapa yang pada pihak
Daud biarlah ia mengikut Yoab."
12Adapun Amasa itu terhantarlah di
tengah jalan raya berlumur dengan
darah. Setelah dilihat orang itu akan hal
segala rakyat lagi berdiri di situ maka
diangkatnya mayat Amasa itu dari jalan
raya ke padang ditudunginya dengan
sehelai kain sebab dilihat tiap-tiap orang
yang lalu di sisinya ada berdiri di situ.
13Setelah sudah mayat itu diangkat
dari jalan raya barulah segala rakyat
itu berjalan mengikut Yoab hendak
mengusir Seba bin Bikri.
14Maka berjalanlah ia melalui segala
suku bani Israel sampai ke Abel dan ke
Bet-Maakha dan segala orang Bikri maka
orang-orang itupun berhimpunlah lalu
mengikut dia.
15Maka datanglah sekaliannya
mengepung akan dia dalam Abel di
Bet-Maakha didirikannya suatu kubu
bertentangan dengan negri itu sehingga
yaitu berdiri dekat kaki tembok maka
segala rakyat yang serta dengan Yoab
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itu menemboklah tembok itu hendak
dirubuhkannya.
16Maka berserulah seorang perempuan
yang bijaksana dari dalam negri
demikian: "Dengarlah! Dengarlah
olehmu hendaklah kiranya kamu katakan
pada Yoab hendaklah tuan hampir
kemari supaya hamba berkata-kata
dengan tuan."
17Maka iapun hampirlah kepadanya lalu
kata perempuan itu: "Tuan ini Yoabkah?"
Maka jawabnya: "Aku dia." Maka kata
perempuan itu kepadanya: "Dengarlah
kiranya akan perkataan hamba tuanku."
Maka jawabnya: "Aku dengar."
18Maka kata perempuan itu: "Demikian
bahwa pada zaman dahulu kala biasanya
orang berkata begini: Tak dapat tiada
orang bertanya ke Abel maka demikian
selesailah.
19Bahwa hamba ini dari pada segala
orang yang tulus dan setiawan dalam
Israel maka tuan mencari jalan hendak
membinasakan sebuah negri dan suatu
ibu dalam Israel mengapa tuan hendak
merusakkan pusaka Allah."
20Maka jawab Yoab katanya:
"Dijauhkan, dijauhkan kiranya dari
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padaku sehingga aku merusakkan dan
membinasakan.
21Maka hal ini bukannya begitu
melainkan ada seorang dari tanah bukit
Efraim yang bernama Seba bin Bikri
telah menaikkan tangannya atas baginda
yaitu atas Daud ialah saja yang hendak
kamu serahkan maka aku akan undur
kelak dari pada negri ini." Maka kata
perempuan itu kepada Yoab: "Bahwa
kepadanya akan dicampakkan kepadamu
dari atas tembok."
22Maka pergilah perempuan itu
mendapatkan segala rakyat itu dengan
bijaksanya lalu dipanggil orang kepada
Seba bin Bikri itu dicampakkannya
keluar kepada Yoab. Maka iapun meniup
tuang-tuang lalu undurlah sekaliannya
dari negri itu cerai-berai masing-masing
ke kemahnya sendiri. Maka Yoabpun
kembalilah ke Yerusalem menghadap
baginda.
23Adapun Yoab itu mengepalakan
segenap tentara Israel dan Benaya bin
Yoyada memerintahkan segala orang
Kreti dan orang Pleti
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24dan Adoram memegang apati dan
Yosafat bin Ahilud menjadi pengarang
hikayat
25dan Seya menjadi Katib dan Zadok
dan Abyatar menjadi imam
26dan Ira, orang Yair itu menjadi imam
bagi Daud.

21
1Maka pada zaman Daud ada
suatu bala kelaparan tiga tahun

lamanya berturut-turut maka Daudpun
memohonkan ke hadirat Allah. Maka
firman Allah: "Yaitu oleh sebab Saul
dan sebab isi rumahnya yang berhutang
darah sebab dibunuhnya orang Gibeon
itu."
2Maka dipanggil baginda akan orang
Gibeon itu lalu bertitah kepadanya
(adapun orang Gibeon itu bukannya ia
dari pada bani Israel melainkan dari
pada baki-baki orang Amori maka bani
Israel telah berjanji-janjian dengan dia
dengan bersumpah tetapi Saul hendak
membunuh orang-orang itu sebab
yakinnya akan bani Israel dan Yahuda
itu).
3Maka titah Daud kepada orang
Gibeon itu: "Akan kamu ini patut aku
pengapakan dan dengan apa gerangan
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dapat aku mengadakan perdamaian
supaya kamu memberkati pusaka Allah."
4Maka sembah orang Gibeon itu
kepada baginda: "Bahwa yaitu bukannya
perkara emas perak diantar patik
sekalian dengan Saul atau isi rumahnya
tiada pula patik hendak membunuh
barang seorang dari pada orang Israel."
Maka titah baginda: "Barang sembahmu
kelak aku akan berbuat bagimu."
5Maka sembahnya kepada
baginda: "Adapun orang yang
telah membinasakan patik dan yang
membicarakan dari hal patik supaya
patik dihapuskan dan jangan patik
tinggal di dalam barang sesuatu daerah
Israel itu
6biarlah tujuh orang anaknya laki-laki
diserahkan kepada patik supaya patik
gantungkan dia bagi Allah di Gib'ah Saul
(TB:Gibeon) yang pilihan Alah itu." Maka
titah baginda: "Hendak juga aku beri."
7Tetapi oleh baginda disayanginya akan
Mefiboset bin Yonatan bin Saul oleh
sebab sumpah demi Allah yang di antara
keduanya yaitu antara Daud dengan
Yonatan bin Saul itu.
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8Melainkan diambil baginda kedua anak
Rizpa binti Aya yang diperanakkannya
bagi Saul yaitu Armoni dan Mefiboset
dan lagi kelima anak Merab binti Saul
yang diperanakkan bagi Adriel bin
Barzilai, orang Mehola itu,
9maka diserahkan baginda akan dia
ke tangan orang Gibeon maka iapun
menggantungkan sekaliannya di atas
gunung itu di hadapan hadirat Allah
maka matilah ketujuhnya sekali maka
sekaliannya itu dibunuhnya pada masa
penuaian yaitu pada hari yang awal pada
permulaan menuai seir.
10Maka oleh Rizpa binti Aya diambilnya
kain kedawat dibentangkannya akan
dirinya di atas batu gunung dari pada
permulaan penuaian itu sehingga air
hujan bertitik kepadanya dari langit dan
diberikannya burung-burung hinggap di
atasnya pada siang hari atau binatang
dari hutan pada malam hari.
11Maka dinyatakan oranglah kepada
Daud akan perbuatan Rizpa binti Aya,
gundik Saul itu.
12Maka Daudpun pergilah mengambil
segala tulang Saul dan segala tulang
anaknya Yonatan itu dari pada orang-
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orang Yabesy-Gilead yang mencuri dia
dari pasar Bet-San tempat disulakan
orang Filistin akan dia tatkala Saul itu
dibunuh orang Filistin di Gilboa
13Maka dari sana dibawa baginda
segala tulang Saul dan segala tulang
anaknya Yonatan itu maka dikumpulkan
orang segala tulang orang yang telah
disulakan itu.
14Maka dikuburkan oranglah tulang
Saul dan anaknya Yonatan itu di
tanah Benyamin di Zela dalam kubur
bapanya, Kisy, maka dilakukannya
segala titah baginda itu. Setelah itu
barulah dikabulkan Allah permintaan
orang karena tanah itu.
15Maka sekali lagi orang Filistin
berperang dengan orang Israel.
Maka Daudpun turunlah dan segala
hambanyapun sertanya lalu berperang
dengan orang Filistin maka Daudpun
penatlah.
16Adapun Yisbi-Benob yang dari pada
anak-anak raksasa dan tombaknya
tiga ratus sikal tembaga beratnya
dan ia bersandangkan sebilah pedang
yang baru maka titahnya: "Hendak
membunuh Daud."
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17Tetapi dibantu oleh Abisai bin
Zerubah akan baginda diparangnya
orang Filistin itu lalu dibunuhnya.
Setelah itu maka bersumpahlah segala
rakyat Daud itu kepadanya sembahnya:
"Janganlah tuanku keluar lagi serta patik
pada peperangan supaya jangan tuanku
padamkan pelita Israel."
18Adapun kemudian dari pada itu
berperang pula lagi dengan orang Filistin
di Gob maka pada masa itu dibunuh
Sibkhai, orang Husa, akan Saf yang dari
pada anak-anak Raksasa itu.
19Maka sekali lagi ada perang dengan
orang Filistin di Gob maka oleh Elhanan
bin Oregim, orang Betlehem, dibunuhnya
Goliat orang Gat yang batang tombaknya
serta golongan tenunan besernya.
20Maka sekali lagi ada perang di Gat
maka di sana ada seorang yang sangat
tingginya dan pada sebelah-sebelah
tangannya ada enam jarinya dan pada
sebelah kirinya ada enam jarinya jadi
jumlahnya dua puluh empat jarinya
maka iapun telah diperanakkan bagi
raksasa itu.
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21Maka apabila orang itu memangkis
akan orang Israel lalu dibunuh akan dia
oleh Yonatan bin Simei abang Daud.
22Adapun keempat inilah yang telah
diperanakkan bagi raksasa yang di Gat
maka keempatnya dibunuh oleh Daud
dan oleh segala hambanya.

22
1Maka segala perkataan nyanyian
ini diucaplah oleh Daud bagi Allah

pada hari baginda itu dilepaskan Allah
dari pada tangan segala musuhnya dan
dari pada tangan Saulpun.
2Maka sembahnya: "Bahwa Allah ialah
batuku dan kuatku dan penolong bagiku
3maka Allah juga batuku pada-Nyalah
aku harap ialah perisaiku dan tanduk
selamatku dan bangun-bangunanku dan
tempat lindunganku ya juruselamatku
Engkaulah yang menyelamatkan aku
dari pada aniaya.
4Aku hendak berseru kepada Allah
yang patut dipuji maka demikianlah
kelak aku akan diselamatkan dari pada
segala seteruku.
5Karena segala ombak kematian
mengelilingi aku dan air bah kejahatan
menghanyutkan aku.
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6Maka segala tali alam maut melilit aku
dan segala jerat kematian telah ada di
hadapanku.
7Maka dalam kesusahanku itu aku
berseru kepada Allah bahkan aku berseru
kepada Tuhanku maka didengarnya akan
suaraku dari ka'bah-Nya dan seruku
telah sampai ke telinga-Nya.
8Maka bumipun gempalah serta
gemetar dan segala alas langitpun
bergeraklah dan bergoncang oleh karena
murkanya.
9Maka asappun naiklah dari dalam
hidungnya dan api dari pada mulut-Nya
itupun menghanguskanlah maka olehnya
bara apipun bernyalalah.
10Maka dicenderungkannya langit lalu
turunlah ia dan gelap gulita ada di bawah
kakinya.
11Maka seorang kerub akan
kenaikkannya lalu terbanglah ia
bahkan kelihatanlah ia di atas sayap
angin.
12Maka kelam kabut ditentukannya
akan kemah kelilingnya bahkan air yang
timbun menimbun dan awan yang kabus
di udara.
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13Maka oleh cahaya pada hadirat-Nya
bara apipun dinyalakannya.
14Maka Allahpun bersuara guruhlah
dari langit dan Yang Mahatinggipun
mengeluarkan suara-Nya.
15Dipatahkannya beberapa anak panah
lalu mencerai-beraikan dia dan kilat lalu
mengacaukan dia.
16Maka kelihatanlah segala arungan
laut dan segala alas bumipun
dinyatakanlah oleh teguran Allah dan
oleh hembusan nafas hidungnya.
17Maka disuruhkannya dari atas
diambilnya akan daku ditariknya aku
keluar dari dalam air yang besar-besar
18dilepaskan-Nya aku dari pada
seteruku yang gagah dari pada segala
orang yang membenci aku sebab
sekaliannya itu terlebih kuat dari
padaku.
19maka sekaliannya itu mendatangi
aku pada masa kesukaranku tetapi Allah
menjadi persandaranku.
20Maka Iapun telah membawa
aku keluar ke tempat yang luas
dilepaskan-Nya aku sebab berkenan
akan daku.



2 Samuel 22.21–28 126
21Maka dibalasnya Allah akan daku
sekadar kebenaranku dan sekadar
kesucian tanganku dikembalikannya
kepadaku.
22Karenaku telah menurut segala jalan
Allah dan tiada aku undur dari pada
Tuhanku dengan hayatnya.
23Karena segala hukum-Nya ada di
hadapanku dan segala firman-Nya
tiadalah aku undur dari padanya.
24Dan lagi hatiku tulus di hadapan
hadiratnya dan aku telah melahirkan
diriku dari pada kejahatanku.
25Sebab itu dibalas Allah akan daku
sekadar kebenaranku dan sekadar
kesucianku pada pemandangannya.
26Akan orang yang murah Engkau akan
menyatakan kemurahan-Mu dan kepada
orang yang tulus hati Engkau akan
menyatakan tulus hati-Mu.
27Maka kepada orang yang suci Engkau
akan menyatakan diri-Mu suci dan
kepada orang yang bangka Engkau
nyatakan diri-Mu terbalik.
28Maka kaum yang teraniaya kelak
Engkau akan selamatkan tetapi mata-Mu
memandang orang sombong supaya
Engkau merendahkan dia.
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29Karena Engkaulah pelitaku ya
Allah dan Allah akan menerangkan
kegelapanku.
30Karena oleh Engkau juga aku
menempuh suatu pasukan bahkan oleh
Tuhanku melompat pagar batu.
31Adapun Allah itu sempurnalah
jalan-Nya dan firman Allah itu diujilah
Ialah suatu perisai bagi segala orang
yang percaya akan Dia.
32Karena siapa gerangan Tuhan
melainkan Allah dan siapa gerangan
menjadi batu melainkan Tuhan kita.
33Maka Tuhan juga menjadi bagiku kota
yang teguh maka Ialah yang memimpin
orang yang tulus hati pada jalannya.
34Maka kaki orang itu dijadikannya
seperti kaki kijang dan didirikannya aku
di atas tempatku yang tinggi-tinggi.
35Maka tanganku diajarnya berperang
sehingga lenganku dapat melunturkan
busa dari pada tembaga.
36Maka Engkau telah mengaruniakan
pula kepadaku perisai selamat-Mu dan
kemurahan-Mu telah membesarkan aku.
37Maka Engkau telah meluaskan
tempat kebajikanku dan kakiku tiada
terkilir.
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38Aku telah mengusir segala musuhku
serta membinasakan dia tiada pula akan
kembali sehingga sekaliannya telah
dihapuskan.
39Dan aku telah menghapuskan dia
serta menikam dia terus sehingga
tiada dapat ia berbangkit pula bahkan
sekaliannya telah rubuh di bawah kakiku.
40Karena Engkau telah mengikat
pinggangku dengan kekuatan akan
peperangan dan Engkau telah
menaklukkan kepadaku lautanku.
41Dan lagi Engkau telah memberi
kepadaku tengkuk segala musuhku
supaya aku membinasakan orang yang
membenci aku.
42Maka sekaliannya telah memandang
tetapi seorangpun tiada yang
menyelamatkan dia dan dipandangnya
kepada Allah tetapi tiada Ia memberi
jawab kepadanya.
43Maka aku telah menghancurkan
dia seperti lebu tanah aku menajikkan
dia seperti bocek di jalan serta
mencerai-beraikan dia.
44Dan Engkau telah melepaskan aku
dari pada segala perbantahan kaumku
maka Engkau telah memeliharakan aku
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menjadi kepala segala bangsa maka
kaum yang tiada kukenal itupun akan
memperhambakan dirinya kepadaku.
45Dan orang dagangpun akan
menaklukkan dirinya padaku serta
didengarnya akan halku maka diturutnya
perintahku.
46Maka orang dagang itu akan layu dan
akan keluar dari dalam tempatnya yang
teguh itu dengan gementarnya.
47Bahwa Allah itu hiduplah dan segala
puji bagi batuku dan hendaklah kiranya
Tuhan batu selamatku itu ditinggikan.
48Yaitu Tuhan yang menuntut bela
bagiku dan yang menaklukkan beberapa
kaum kepadaku
49dan yang melepaskan aku dari
pada segala musuhku bahkan engkau
meninggikan aku di atas segala lautanku
dan Engkau melepaskan aku dari pada
orang yang berbuat aniaya.
50Sebab itu aku akan mengucap
syukur kepada-Mu ya Allah di antara
segala bangsa dan aku akan menyanyi
puji-pujian akan nama-Mu.
51Maka besarlah selamat yang
dikaruniakan-Nya kepada rajanya
serta menunjukkan kemurahan akan
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orangnya yang telah diminyaki yaitu
akan Daud dan akan benihnya sampai
selama-lamanya."

23
1Adapun inilah perkataan Daud
yang akhir sekali. "Bahwa kata

Daud bin Isai bahkan kata orang yang
telah ditinggikan itu yaitu yang telah
diminyakki bagi Tuhan Yakub dalam
Mazmur Israel.
2Maka Ruh Allah telah befirman olehku
dan perkataan ada pada lidahku
3Bahwa Tuhan orang Israel telah
befirman dan batu orang Israel
telah bertitah kepadaku seorang yang
memerintahkan orang dengan kebenaran
yang memerintahkan dengan takut akan
Allah.
4 Ia akan menjadi seperti terang siang
apabila terbit matahari pada pagi tiada
berawan tatkala rumput muda tumbuh
dari pada bumi oleh cuaca kemudian dari
pada hujan.
5Sesungguhnya bukannya demikian
isi rumahku dengan Allah tetapi
diperbuatnya dengan aku suatu
perjanjian yang kekal beratur dalam
segala perkara lagi tetap karena yaitu
segala selamatku dan segala kehendakku
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sungguhpun tiada ditumbuhkannya akan
dia.
6Tetapi orang jahat itu sekaliannya akan
menjadi seperti duri yang ditolakkan
sebab tiada boleh dicapai dengan tangan
7melainkan orang yang hendak
menjamah dia hendaklah ia lengkap
dengan besi dan batang tombak maka
sekaliannya akan dibakar habis dengan
api pada tempatnya."
8Bahwa inilah nama-nama segala
orang gagah yang ada kepada Daud
Yoseb Basebet orang Nahamon kepala
segala penghulu yaitu Adenu orang Izan
yang melawan delapan ratus orang yang
dibunuhnya sekali juga.
9Maka kemudian dari pada itu Eleazar
bin Dodo, anak orang Ahohi, seorang
dari pada ketiga orang gagah-gagah
menyertai Daud tatkala ia mencelakan
orang-orang Filistin yang telah
berhimpun disana hendak berperang dan
segala orang Israel telah undur.
10Lalu berbangkitlah ia lalu memarang
segala orang Filistin sehingga tangannya
penat dan lekatlah tangannya kepada
pedangnya maka diadakan Allah pada
hari itu selamat yang besar maka
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kembalilah segala rakyat mengikut dia
hanya hendak merampas saja.
11Maka kemudian dari padanya itu
Sama bin Age, orang Harari. Maka
orang Filistin telah berhimpun menjadi
suatu pasukan tempat ada sekeping
tanah tempat bertanam kacang dala
merah maka larilah segala rakyat itu dari
hadapan orang Filistin.
12Tetapi Sama berdirilah di tengah
tanah itu dipeliharakannya akan dia
dan orang Filistin itu dibunuhnya maka
diadakan Allah selamat yang besar.
13Maka turunlah tiga orang dari
pada ketiga puluh penghulu itu lalu
mendapatkan Daud ke gua Adulam pada
musim menuai maka pasukan orang
Filistin itu telah mendirikan kemahnya
dalam lembah Refaim.
14Maka pada masa itu Daud ada lagi di
dalam kubu dan kawalan orang Filistin
ada di Betlehem pada masa itu.
15Maka Daudpun inginlah maka
titahnya: "Siapakah dapat memberi aku
minum air perigi di Betlehem yang dekat
pintu gerbang."
16Maka oleh ketiga orang gagah-gagah
itu ditempuhnya orang Filistin lalu
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diciduknya air dalam perigi Betlehem
yang dekat pintu gerbang diambilnya
lalu dibawanya kepada Daud tetapi tiada
ia mau minum melainkan dicurahkannya
bagi Allah.
17Maka sembahnya: "Ya Allah jauhlah
aku dari pada berbuat demikian masakan
aku meminum darah orang yang telah
peri membuang nyawanya ini." Sebab
itu tiadalah baginda mau minum. Maka
demikianlah perbuatan ketiga orang
yang gagah itu.
18Adapun Abisai, saudara Yoab bin
Zeruya, ialah kepala dalam ketiganya itu.
Maka iapun telah mengangkat tumitnya
hendak melawan tiga ratus orang lalu
dibunuhnya maka ialah yang kenamaan
antara ketiganya itu.
19Bukankah ia yang terlebih mulia
dari pada ketiganya itulah sebabnya
ia dijadikan kepalanya tetapi tiada
ia sampai kepada ketiga orang yang
mula-mula itu.
20Adapun Benaya bin Yoyada, anak
orang Kabzeel yang perkasa itupun
telah mengadakan perbuatan yang
gagah-gagah dibunuhnya kedua orang
anak Ariel dari Moab maka iapun
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turunlah ke dalam suatu telaga pada
musim salju lalu membunuh seekor
singa dalam telaga itu
21dan lagi dibunuhnya seorang Mesir
yang baik rupanya maka orang Mesir
itu memegang sebatang tombak di
tangannya tetapi Benaya itu mendatangi
dia dengan tongkat disentakkannya
tombak itu dari pada tangan orang Mesir
lalu dibunuhnya dengan tombak itu.
22Demikianlah perbuatan Benaya bin
Yoyada maka ialah yang kenamaan di
antara ketiga orang yang gagah-gagah
itu.
23Maka ia itu terlebih mulia dari pada
yang ketiga puluh itu tetapi tiada ia
sampai kepada ketiga orang yang mula-
mula itu. Maka iapun ditentukan oleh
Daud menjadi kepala jawak-jawaknya.
24Adapun Asael, saudara Yoab itu,
seorang dari pada ketiga puluh itu dan
Elhanan bin Dodo, orang Betlehem
25dan Sama, orang Harod dan Elika,
orang Harod
26dan Heles, orang Palti dan Ira bin
Ikesy orang Tekoa
27dan Abiezer, orang Anatot dan
Mebunai, orang Husa
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28dan Zalmon orang Ahohi dan Maharai,
orang Netofa
29dan Heleb bin Baana orang Netofa
dan Itai bin Ribai orang Gibea dari pada
bani Benyamin
30dan Benaya orang Piraton dan Hidai
anak sungai Gaas
31dan Abialbon orang Bet-Araba dan
Azmawet orang Bahurim
32dan Elyahba orang Saalbon dan dari
pada bani Yasyen Yonatan
33dan Sama orang Harari dan Ahiam
bin Sarar orang Harari
34dan Elifelet bin Ahasbai anak orang
Maakha dan Eliam bin Ahitofal orang Gilo
35dan Hezrai orang Karmel dan Paerai
orang Arbi
36dan Yigal bin Natan orang Zoba dan
Bani orang Gad
37dan Zelek orang Amon dan Naharai
orang Beerot keduanya orang yang
membawa senjata Yoab bin Zeruya
38dan Ira orang Yetri dan Gareb orang
Yetri
39dan Uria orang Het jumlahnya tiga
puluh tujuh orang.

24
1Maka firman Allahpun
bernyalalah atas orang Israel
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sekali lagi lalu digerakkannya hati Daud
akan hal kaum itu sehingga Ia berkata:
"Bilanglah olehmu akan orang Israel dan
orang Yehuda."
2Maka titah baginda kepada Yoab
panglima tentaranya yang ada sertanya:
"Pergilah engkau kesana kemari antara
segala suku Israel dari Dan sampai ke
Bersyeba dan bilanglah akan orang
banyak itu supaya aku tahu akan
bilangannya."
3Maka sembah Yoab kepada baginda:
"Bahwa ditambahi Tuhan tuanku Allah
kiranya akan kaum ini seratus kali ganda
sebagaimana bilangannya dan biarlah
mata tuanku sendiri melihatnya tetapi
mengapa gerangan tuanku menghendaki
perkara ini."
4Maka titah baginda itu terlebih
kuasanya dari pada Yoab dan segala
penghulu tentara itu. Maka keluarlah
Yoab dan segala penghulu tentara
itu dari pada hadirat baginda hendak
membilang kaum bani Israel.
5Maka sekaliannya itu menyeberang
Yordan lalu mendirikan kemahnya di
Aroer di sebelah kanan negri yang di
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tengah lembah Gad dan hingga ke
Yaezer
6 lalu sampailah sekaliannya ke Gilead
dan ke tanah Tahnim Hudsi maka
datanglah sekaliannya ke Dan Yaan lalu
berjalan keliling sampai ke Sidon
7maka datanglah ia ke kota Zur
dan kepada segala negri orang Hewi
dan orang Kanaan maka sampailah
sekaliannya ke sebelah selatan Yehuda
di Bersyeba.
8Setelah sudah ia berjalan kesana
kemari pada seluruh tanah itu maka
sampailah ia ke Yerusalem antara
sembilan bulan dan dua puluh hari
selangnya.
9Maka oleh Yoab dipersembahkannya
jumlah bilangan kaum itu kepada
baginda maka di antara orang Israel
ada delapan puluh laksa orang perkasa
yang tahu menghunus pedang dan
orang Yehuda itu lima puluh laksa orang
banyaknya.
10Setelah sudah dibilangnya kaum itu
maka Daudpun menyesallah lalu sembah
Daud kepada Allah: "Bahwa sangatlah
aku berdosa dalam perbuatanku
ini akan sekarang ya Allah lalukan
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kiranya kejahatan hambamu ini karena
perbuatanku ini sangat bodoh adanya."
11Maka apabila Daud telah bangun
pada pagi hari datanglah firman Allah
kepada nabi Gad, penilik Daud itu,
demikian bunyinya:
12 "Pergilah engkau katakan kepada
Daud: Demikianlah firman Allah: Bahwa
tiga perkara ini Aku hadapkan kepadamu
pilihlah olehmu akan salah satunya
supaya Aku melakukan dia kepadamu."
13Maka datanglah Gad kepada Daud
lalu menyatakan hal itu serta berkata
kepadanya: "Maukah engkau bala
kelaparan tujuh tahun lamanya berlaku
dalam negrimu atau maukah engkau
lari tiga bulan lamanya dari hadapan
musuhmu tatkala diusirnya akan
dikau atau maukah engkau berlaku
suatu sampar tiga hari lamanya dalam
tanahmu sekarang bicarakan olehmu
dan timbang baik-baik apa jawab yang
patut aku sampaikan kepada yang
menyuruhkan aku."
14Maka jawab Daud kepada Gad:
"Bahwa sangatlah aku tersesak biarlah
kita jatuh ke tangan Allah karena
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banyaklah rahmat-Nya dan jangan aku
jatuh ke tangan manusia."
15Maka didatangkan Allah suatu
sampar atas Israel dari pada pagi hari
sampai kepada waktu yang tertentu itu
maka matilah dari pada kaum itu dari
Dan sampai ke Bersyeba tujuh laksa
orang banyaknya.
16Maka apabila malaikat itu
menghulurkan tangannya atas
Yerusalem hendak membinasakan dia
maka sabarlah Allah dari pada celaka
itu lalu firman-Nya kepada malaikat
yang membinasakan kaum itu sudahlah
sekarang undurkanlah tanganmu adapun
malaikat Allah itu hampirlah ke halaman
pengirikan Arauna, orang Yebus.
17Demi dilihat Daud akan malaikat
yang memalu kaum itu lalu sembahnya
kepada Allah: "Aku telah berdosa dan
aku telah membuat salah tetapi segala
dombamu ini entah apa perbuatannya
biarlah kiranya tanganmu dinaikkan
atasku dan atas isi rumah bapaku."
18Maka pada hari itu datanglah
Gad menghadap Daud serta berkata
kepadanya: "Pergilah tuan hamba
bangunlah suatu tempat kurban bagi
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Allah di halaman pengirikkan Arauna,
orang Yebus itu."
19Maka Daudpun pergilah seperti kata
Gad dengan firman Allah.
20Maka terpandanglah oleh Arauna
itu lalu dilihatnya baginda dan segala
hamba baginda itu datang mendapatkan
dia lalu keluarlah Arauna maka sujudlah
ia di hadapan baginda dengan mukanya
ke bumi.
21Maka sembah Arauna: "Mengapa
gerangan tuanku datang kepada hamba
tuanku." Maka titah Daud: "Karena
aku hendak membeli halaman ini dari
padamu supaya aku membangunkan
suatu tempat kurban bagi Allah supaya
bala sampar ini dilalukan dari pada kaum
ini."
22Maka sembah Arauna kepada Daud:
"Biarlah kiranya tuanku mengambil serta
mempersembahkan barang sekehendak
hati tuanku bahwa inilah lembu akan
kurban bakaran dan perkakas mengirik
gandum dan pakaian lembu itu akan
kayu api
23ya tuanku sekalian ini
dipersembahkan Arauna kepada
baginda." Dan lagi sembah Arauna
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kepada baginda: "Diperkenankan Allah
kiranya akan baginda."
24Maka titah baginda kepada Arauna:
"Jangan demikian melainkan aku hendak
membeli dari padamu dengan harganya
tiada pula aku mempersembahkan
kurban bakaran bagi Tuhanku Allah
dengan perjamuan saja." Maka oleh
Daud dibelinya halaman pengirikkan
dan segala lembu itu dengan harga lima
puluh sikal perak.
25Maka di sana dibangunkan Daud
suatu tempat kurban bagi Allah dan
dipersembahkannya beberapa kurban
bakaran dan kurban perdamaian. Maka
dikabulkan Allah permintaan orang
karena tanah itu dan bala sampar itupun
dilalukan dari pada orang Israel.



1 Raja-raja

1
1Maka raja Daudpun telah tua
dan jauh sangat umurnya maka

diselimuti orang akan baginda dengan
beberapa helai kain tetapi tidak juga
merasai panas.
2Maka sembah segala hambanya:
"Biarlah dicari orang akan tuanku
seorang anak dara dan biarlah ia
menghadap tuanku serta memeliharakan
tuanku dan biarlah ia berbaring pada
ribaan tuanku supaya tuanku beroleh
panas."
3Lalu dicarilah pada seluruh jajahan
Israel akan seorang anak perempuan
yang baik parasnya maka didapatinya
akan Abisag, orang Sunem, lalu
dibawanya menghadap baginda.
4Adapun anak perempuan itu sangat
elok rupanya maka dipeliharakannya
baginda itu serta dilayaninya akan
baginda tetapi tidak baginda mengenal
akan dia.
5Maka Adonia bin Hagit membesarkan
dirinya, katanya: "Bahwa aku hendak
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menjadikan raja." Lalu dilengkapkannya
beberapa kenaikkan dan orang berkuda
bagi dirinya dan lima puluh orang akan
berlari-lari di hadapannya.
6Maka belum pernah ayahnya
menyusahi dia seumur hidupnya atau
berkata kepadanya: "Mengapa engkau
berbuat begitu?" Dan iapun seorang baik
rupanya maka ia telah berperanakkan
kemudian dari pada Absalom.
7Maka bermufakatlah ia dengan Yoab
bin Zeruya dan dengan imam Abyatar
itu maka keduanya itu mengikut Adonia
serta membantu dia.
8Tetapi imam Zadok dan Benaya bin
Yoyada dan nabi Natan dan Simei dan
Rei dan segala orang gagah-gagah yang
ada kepada Daud itu tidaklah sepakat
dengan Adonia.
9Maka oleh Adonia disembelihnya
beberapa domba dan lembu dan
binatang yang tambun-tambun dekat
batu zuhalat yang pada sisi En-Rogel
maka dijemputnya segala saudaranya
yaitu segala putra baginda dan segala
orang Yehuda yang menjadi hamba
baginda.
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10Tetapi tidak dijemputnya akan nabi
Natan dan Benaya dan segala orang
yang gagah-gagah dan adiknya, Salomo.
11Maka kata Natan kepada Batsyeba,
bunda Salomo: "Demikian tidakkah tuan
hamba dengar bahwa Adonia anak Hagit
itu telah menjadi raja dengan tidak
diketahui oleh tuan kita Daud itu.
12Akan sekarang biarlah kiranya hamba
tuan memberi nasihat kepada tuan
hamba supaya tuan hamba melepaskan
nyawa sendiri dan nyawa anakanda
Salomo.
13Hendaklah tuan hamba masuk
menghadap raja Daud lalu berdatang
sembah kepadanya demikian: Bukankah
tuanku telah bersumpah kepada tuan
hamba tuanku baginda bahwa tak
dapat tidak anakmu Salomo itu akan
menjadi raja kelak kemudian dari padaku
dan iapun akan duduk di atas tahta
kerajaanku maka mengapa pula Adonia
telah naik raja.
14Adapun sementara tuan hamba lagi
berkata-kata di situ dengan baginda
maka hambapun akan masuk kemudian
dari pada tuan hamba serta meneguhkan
perkatan tuan hamba itu."
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15Maka masuklah Batsyeba menghadap
baginda dalam bilik adapun baginda itu
sangat tua dan Abisag, orang Sunem itu,
ada melayani baginda.
16Maka Batsyebapun tunduklah lalu
menyembah baginda. Maka titah
baginda: "Apakah kehendakmu?"
17Lalu sembahnya: "Ya tuanku, bahwa
tuanku telah bersumpah demi Tuhan
tuanku Allah kepada patik demikian:
Bahwa tak dapat tidak anakmu Salomo
itu akan menjadi raja kelak kemudian
dari padaku dan iapun akan duduk di
atas tahta kerajaanku.
18Akan sekarang Adonialah sudah naik
raja dan tuanku tidak mengetahui dia
19maka iapun telah membeli lembu-
lembu dan binatang yang tambun-
tambun dan domba-dombapun dengan
kemewahannya serta dijemputnya
segala anakanda tuanku dan imam
Abyatar itu dan Yoab, panglima
tentara, tetapi pacil itu Sulaiman tidak
dijemputnya.
20Akan sekarang ya tuanku mata
segala orang Israel adalah memandang
kepada tuanku supaya dinyatakan
tuanku kepadanya siapakah yang patut
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duduk di atas tahta kerajaan tuanku
akan menggantikan tuanku.
21 Jikalau tidak niscaya akan jadi kelak
apabila tuanku telah beradu dengan
paduka moyangda sekalian tak dapat
tidak patik ini dan anak patik Salomo
itupun akan dibilangkan seperti orang
berdosa."
22Adapun sementara Batsyeba lagi
berkata-kata dengan baginda maka nabi
Natan itupun masuklah.
23Maka dikabarkan oranglah kepada
baginda sembahnya: "Bahwa nabi Natan
itu ada." Maka masuklah ia menghadap
baginda lalu sujud di hadapan baginda
dengan mukanya ke bumi.
24Maka sembah Natan: "Ya tuanku
sungguhkah tuanku telah bertitah
demikian: Bahwa Adonia akan menjadi
raja akan gantiku dan iapun akan duduk
di atas tahta kerajaanku.
25Karena pada hari ini ia telah
turun lalu disembelihnya lembu-lembu
dan binatang yang tambun-tambun
dan domba-dombapun dengan
kemewahannya serta dijemputnnya
segala anakanda tuanku dan segala
penghulu tentara dan imam Abyatar itu
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maka sekaliannya itu makan minumlah di
hadapanmu serta bersorak mengatakan:
Daulat raja Adonia.
26Tapi patik ini dan imam Zadok dan
Benaya bin Yoyada dan anakanda itu
Salomo tidak dijemputnya.
27Maka sungguhkah perkara ini
diperlakukan oleh tuanku serta tidak
tuanku memberitahu kepada hamba
tuanku siapakah yang patut duduk di
atas tahta kerajaan tuanku itu akan
menggantikan tuanku."
28Maka jawab raja Daud lalu titahnya:
"Panggilkan aku Batsyeba." Maka iapun
datanglah menghadap lalu berdiri di
hadapan baginda.
29Maka bagindapun bersumpahlah
demikian: "Demi hayat Allah yang telah
menebus nyawaku dari pada segala
kesukaran
30 sesungguhnya seperti aku telah
bersumpah kepadamu demi Allah Tuhan
orang Israel demikian bahwa tak dapat
tidak anakmu Salomo itu akan menjadi
raja kelak kemudian dari padaku
dan iapun akan duduk di atas tahta
kerajaanku akan menggantikan aku
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sesungguhnya aku hendak mengadakan
demikian pada hari ini."
31Maka Betsyebapun sujudlah dengan
mukanya ke bumi serta menyembah
baginda, maka sembahnya: "Daulat
tuanku raja Daud sampai selama-
lamanya."
32Maka titah raja Daud: "Panggilkan
aku imam Zadok dan nabi Natan dan
Benaya bin Yoyada." Maka ketiganyapun
datanglah menghadap baginda.
33Lalu titah baginda kepadanya:
"Bawalah sertamu segala hamba tuanku
dan naikkanlah anakku Salomo itu
ke atas bagal kendaraanku sendiri
hantarkanlah olehmu turun ke Gihon.
34Dan biarlah imam Zadok dan nabi
Natan meminyaki dia di sana akan raja
orang Israel maka hendaklah kamu
meniup nafiri serta berseru-seru: Daulat
raja Salomo.
35Setelah itu hendaklah kamu
mengiringkan dia naik kemari dan
iapun akan datang lalu duduk di atas
tahtaku karena ia akan menjadi raja
menggantikan aku dan aku telah
menentukan dia menjadi penghulu atas
Israel dan atas Yehuda."
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36Maka jawab Benaya bin Yoyada
kepada baginda sembahnya: "Amin!
Demikianlah kiranya firman Tuhan
tuanku Allah itu.
37Maka seperti Allah telah menyertai
tuanku demikian juga biarlah kiranya
ia menyertai Salomopun serta
membesarkan tahta kerajaannya lebih
dari pada tahta tuanku raja Daud."
38Maka turunlah imam Zadok dan
nabi Natan dan Benaya bin Yoyada dan
segala orang Kreti dan orang Pleti lalu
dinaikkannya Salomo itu ke atas bagal
raja Daud dihantarkannya akan dia ke
Gihon.
39Maka oleh imam Zadok diambilnya
tanduk berisi minyak dari dalam kemah
itu lalu diminyakinya Salomo itu. Maka
nafiripun ditiup oranglah dan segala
orang banyak itupun bersoraklah
mengatakan: "Daulat raja Salomo."
40Maka segala orang banyak itupun
datanglah mengiringkan dia dan orang
banyak itu bermain suling serta bersuka-
sukaan terlalu ramai dan dan bumipun
gempalah oleh bunyi soraknya.
41Maka kedengaranlah hal itu kepada
Adonia dan segala orang jemputan yang
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sertanya tinggal semuanya baru habis
makan. Setelah didengar Yoab akan
bunyi nafiri itu lalu katanya: "Apakah
sebabnya bunyi gempar dalam negri
itu?"
42Sementara ia lagi berkata-kata, maka
datanglah Yonatan bin imam Abyatar itu
maka kata Adonia: "Masuklah engkau
karena engkau ini orang perkasa maka
baik juga kabarmu."
43Maka jawab Yonatan serta berkata
kepada Adonia: "Bahwa sesungguhnya
tuan kita raja Daud telah merajakan
Salomo.
44Dan disuruhkan baginda sertanya
imam Zadok dan nabi Natan dan Benaya
bin Yoyada dan segala orang Kreti dan
orang Pleti lalu dinaikkannya akan dia ke
atas bagal baginda
45dan imam Zadok dan nabi Natan
sudah meminyaki dia di Gihon akan
menjadi raja maka sekaliannya berjalan
dari sana dengan bersuka-sukaan
sehingga gemparlah negri ini. Maka
itulah bunyi yang telah tuan-tuan dengar
itu.
46Dan lagi Salomo itu ada duduk di
atas tahta kerajaan.
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47Lagipun segala hamba baginda telah
datang meminta berkat atas tuan kita
raja Daud demikian: Biarlah kiranya
Tuhan tuanku menjadikan nama Salomo
itu lebih baik dari pada nama tuanku dan
tahta kerajaannya lebih besar dari pada
tahta kerajaan tuanku maka bagindapun
telah menundukkan dirinya di atas
peraduan.
48Dan lagi demikianlah titah baginda
segala puji bagi Allah Tuhan orang Israel
yang pada hari ini telah mengaruniakan
seorang akan duduk di atas tahta
kerajaanku sehingga mataku sendiri
yang melihatnya."
49Maka takutlah segala jemputan
Adonia itu dan semuanya berbangkit lalu
berjalan masing-masing ke tempatnya.
50Maka Adoniapun takutlah akan
Salomo maka berbangkitlah ia lalu pergi
memegang tanduk tempat kurban.
51Maka dikabarkan oranglah kepada
Salomo mengatakan: "Bahwa takutlah
Adonia akan raja Salomo karena ia
telah memegang tanduk tempat kurban
itu, katanya: Biarlah kiranya raja
Salomo bersumpah pada hari ini kepada
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hamba bahwa tidak ia akan membunuh
hambanya ini dengan pedang."
52Maka titah Salomo: "Jikalau kiranya
ia menjadi orang yang tulus hati niscaya
sehelai rambutnyapun tidak akan gugur
ke bumi tetapi jikalau didapati kejahatan
dalamnya niscaya ia akan dibunuh."
53Maka oleh raja Salomo disuruhkannya
beberapa orang lalu dibawanya Adonia
itu turun dari tempat kurban.
Maka datanglah ia lalu menyembah
raja Salomo. Maka titah Sulaiman
kepadanya: "Pulanglah engkau ke
rumahmu."

2
1Setelah hampirlah ajal Daud itu
akan mati maka berpesanlah baginda

kepada anakanda baginda Salomo itu
demikian:
2 "Bahwa aku hendak pergi kepada
jalan segala isi dunia hendaklah engkau
menjadi kuat dan melakukan dirimu
seperti orang laki-laki
3dan peliharakanlah pegangan
Tuhanmu Allah serta menurut jalan-Nya
dan memeliharakan segala undang-
undang-Nya dan firman-Nya dan
hukum-Nya dan kesaksian-Nya menurut
segala yang tersurat di dalam Toret
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Musa supaya engkau beruntung dalam
segala perbuatanmu barang kemanapun
engkau memalingkan dirimu,
4 supaya ditetapkan Allah firman-Nya
dari halku demikian: Jikalau kiranya
anak-anakmu akan jalannya sehingga
melakukan dirinya di hadapan hadirat-Ku
dengan setianya dengan sebulat-bulat
hatinya dan dengan segenap jiwanya
niscaya tidak berkeputusan bagimu
seorang yang duduk di atas tahta
kerajaan Israel demikianlah firman
Tuhan.
5Dan lagi maklumlah engkau barang
yang dilakukan padaku oleh Yoab bin
Zeruya yaitu barang yang dilakukannya
kepada kedua panglima tentara Israel
kepada Abner bin Ner dan kepada Amasa
bin Yeter yang telah dibunuhnya dengan
menumpahkan darah peperangan tatkala
aman sehingga darah peperangan itu
dikenakannya kepada ikat pinggangnya
dan kepada kasut yang ada pada
kakinya.
6Maka hendaklah engkau melakukan
dirimu dengan bijaksanamu dan
janganlah engkau biarkan ubannya yang



1 Raja-raja 2.7–10 13

putih itu turun ke dalam kubur dengan
aman.
7Tetapi akan anak-anak Barzilai, orang
Gilead, hendaklah engkau berbuat
kebajikan biarlah ia masuk bilangan
orang yang makan ayapanmu karena
demikianlah perinya orang-orang itu
datang kepadaku tatkala aku lari dari
hadapan abangmu Absalom.
8Maka ada pula sertamu Simei bin
Gera, orang Benyamin, dari Bahurim
yang mengutuki aku dengan kutuk yang
keras pada masa aku pergi ke Mahanaim
tetapi kemudian ia telah datang hendak
bertemu dengan aku di tepi Yordan
maka bersumpahlah aku padanya demi
Allah bahwa tidak aku akan membunuh
engkau dengan mata pedang.
9Akan sekarang janganlah engkau
membilangkan dia suci dari pada salah
karena engkau seorang yang berbudi
dan maklumlah engkau barang yang
patut engkau melakukan akan dia dan
hendaklah engkau menurunkan ubannya
ke kubur dengan darah."
10Maka Daudpun tidurlah dengan
segala nenek moyangnya lalu dikuburkan
oranglah akan dia dalam negri Daud.
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11Adapun antara Daud itu berkerajaan
atas orang Israel empat puluh tahun
lamanya maka tujuh tahun lamanya
ia berkerajaan di Hebron dan tiga
puluh tahun lamanya ia berkerajaan di
Yerusalem.
12Maka Salomopun duduklah di atas
tahta kerajaan ayahanda baginda Daud
itu dan kerajaan baginda itu sangat
tetap.
13Maka datanglah Adonia, anak Hagit
itu, Batsyeba bin Salomo. Maka kata
Batsyeba: "Adakah datangmu ini dengan
sejahtera?" Maka jawabnya: "Dengan
sejahtera."
14Maka katanya pula: "Ada sepatah
kata hamba hendak sampaikan kepada
tuan hamba." Maka kata Batsyeba:
"Katakanlah olehmu."
15Maka katanya: "Bahwa maklumlah
tuan hamba bahwa kerajaan itu
tertentu kepada hamba dan segala
orang Israel telah bersetuju hendak
merajakan hamba tetapi kerajaan itu
telah dibalikkan kepada adik hamba
karena ialah yang beroleh dia dari pada
Allah.
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16Maka sekarang hamba pinta
seperkara saja kepada tuanku janganlah
dienggankan kepada hamba." Maka
kata Betseba kepadanya: "Katakanlah
olehmu."
17Maka katanya: "Biarlah kiranya
tuan hamba menyampaikan kepada
baginda raja Salomo (karena tidak
dienggankannya permintaan tuan
hamba) supaya Abisag, orang Sunem
itu, dikaruniakan baginda kepada hamba
akan istri hamba."
18Maka jawab Batsyeba: "Baiklah, nanti
aku sampaikan kepada baginda."
19Lalu masuklah Batsyeba menghadap
raja Salomo hendak sampaikan perkara
Adonia itu kepada baginda. Maka
berbangkitlah baginda menyambut dia
serta menundukkan dirinya kepadanya
lalu duduk pada tahtanya dan disuruhnya
letakkan karmi akan bunda baginda lalu
duduklah bunda baginda pada sebelah
kanan baginda.
20Maka katanya: "Bunda hendak
minta suatu permintaan yang sedikit
kepada anakanda, janganlah anakanda
enggankan." Maka sembah beginda
kepada bundanya: "Katakanlah
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ya bunda, karena tiada anakanda
enggankan."
21Maka katanya: "Biarlah kiranya
Abisag, orang Sunem itu, dikaruniakan
kepada yang anakanda Adonia itu akan
istrinya."
22Maka jawab raja Salomo kepada
bunda baginda: "Mengapa bunda hendak
meminta Abisag, orang Sunem itu, akan
Adonia pintakanlah pula kerajaan itupun
akan dia karena ialah yang anakanda
pintakanlah akan dia dan akan imam
Abyatar dan akan Yoab bin Zeruyapun."
23Maka raja Salomopun bersumpahlah
demi Allah: "Demikianlah dilakukan Allah
kiranya akan daku dan lebih pula jikalau
katanya ini tidak dikatakan Adonia atas
nyawanya sendiri.
24Akan sekarang demi hayat Allah
yang telah menetapkan aku serta
mendudukkan aku di atas tahta
ayahanda Daud itu dan yang telah
mengadakan bagiku suatu isi rumah
yang seperti perjanjian-Nya itu bahwa
sesungguhnya Adonia itu akan dibunuh
pada hari ini juga."
25Maka oleh raja Salomo disuruhkannya
Benaya bin Yoyada maka iapun
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menerkamlah akan dia sehingga matilah
ia.
26Maka titah baginda kepada imam
Abyatar itu: "Pergilah engkau ke Anatot
kepada ladangmu sendiri karena engkau
ini patut dibunuh tetapi pada masa ini
tidak aku mau membunuh engkau sebab
engkau mengusung tabut Tuhanku Allah
di hadapan ayahanda raja Daud dan
sebab engkau telah merasai aniaya
dalam segala hal ayahanda dianiayakan
itu."
27Maka demikianlah ditolakkan Salomo
akan Abyatar supaya jangan lagi ia
menjadi imam bagi Allah sehingga
disempurnakannya firman Allah dari hal
segala isi rumah Eli di Silo itu.
28Maka sampailah kabar itu kepada
Yoab karena Yoab telah berpaling akan
mengikut Adonia sunguhpun tidak
ia berpaling dahulu akan mengikut
Absalom. Lalu larilah Yoab ke kemah
Allah dipegangnya tanduk tempat
kurban.
29Maka dikabarkan oranglah kepada
raja Salomo, bahwa Yoab telah lari
ke kemah Allah maka adalah ia pada
sisi tempat kurban. Maka oleh Salomo
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disuruhkannya Benaya bin Yoyada,
titahnya: "Pergilah engkau terkamlah
akan dia."
30Maka sampailah Benaya ke kemah
Allah lalu katanya kepada Yoab: "Titah
baginda: Keluarlah!" Maka jawabnya:
"Jangan demikian, melainkan di sini
juga aku mau mati." Maka oleh Benaya
disampaikannya kabar itu kepada
baginda, sembahnya: "Demikianlah kata
Yoab dan demikianlah jawabnya akan
patik."
31Maka titah baginda kepadanya:
"Buatlah olehmu seperti katanya itu
terkamlah akan dia lalu kuburkan dia
supaya darah yang ditumpahkan Yoab
dengan tiada semena-mena itu engkau
hapuskan dari padaku dan dari pada isi
istana ayahanda.
32Maka darahnya itu akan dibalaskan
Allah atas kepalanya sendiri sebab
diterkamnya dua orang yang lebih
benar dan lebih baik dari pada dirinya
lalu dibunuhnya dengan mata pedang
dengan tiada setahu ayahanda raja Daud
yaitu Abner bin Ner panglima tentara
Israel dan Amasa bin Yeter, panglima
tentara Yehuda.
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33Demikianlah darah keduanya itu
akan dipulangkan atas kepala Yoab dan
atas kepala segala benihnya sampai
selama-lamanya tetapi Daud dan segala
benihnya dan segala isi rumahnya dan
takhta kerajaannyapun akan beroleh
sejahtera dari pada Allah sampai
selama-lamanya."
34Maka naiklah Benaya bin Yoyada
diterkamnya akan dia lalu dibunuhnya
maka dikuburkan oranglah akan dia
dalam rumahnya sendiri yang di tanah
belantara.
35Adapun Benaya bin Yoyada itu
ditentukan baginda atas tentaranya
akan ganti Yoab dan imam Zadokpun
ditentukan baginda akan ganti Abyatar.
36Maka disuruh baginda panggil
Simei lalu titah baginda kepadanya:
"Hendaklah engkau membangunkan
rumah bagi dirimu di Yerusalem lalu
duduk dalamnya dan jangan lagi engkau
keluar dari sana barang kemana-mana.
37Karena pada hari engkau keluar lalu
menyeberang sungai Kidron ketahuilah
olehmu bahwa tak dapat tidak engkau
akan dibunuh maka darahmu itu akan
tertanggung atas kepalamu sendiri."
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38Maka sembah Simei kepada baginda:
"Biarlah titah tuanku maka segala
titah tuanku kelak patik junjung."
Maka Simeipun duduklah di Yerusalem
beberapa lama antaranya.
39Maka adalah selang tiga tahun
antaranya ada dua orang hamba Simei
itu lari kepada Akhis bin Maakha, raja
Gat, maka dikabarkan oranglah kepada
Simei mengatakan: "Bahwa adalah
kedua orang hamba tuan itu di Gat."
40Maka Simeipun bangunlah
dikenakannya pelana kepada keledainya
lalu pergilah ia mendapatkan Akhis ke
Gat mencari kedua hamba itu maka
Simeipun pergilah lalu dibawanya kepada
hambanya itu pulang dari Gat.
41Maka dikabarkan oranglah kepada
Salomo akan hal Simei telah pergi dari
Yerudalem ke Gat dan telah pulang.
42Maka disuruh baginda panggil Simei
lalu titah baginda padanya: "Bukankah
aku suruh engkau bersumpah demi Allah
sertaku bersaksi kepadamu, demikian:
Ketahuilah olehmu dengan tentunya
bahwa pada hari engkau keluar berjalan
kemana-mana, tak dapat tidak engkau
akan dibunuh! Maka engkaupun telah
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berdatang sembah kepadaku: Benarlah
titah yang telah patik dengar itu.
43Mengapa pula engkau tidak
memeliharakan sumpahmu demi Allah
itu dan pesan yang telah aku berpesan
kepadamu."
44Dan lagi titah baginda kepada
Simei: "Maklumlah engkau akan segala
kejahatan yang setahu hatimu itu
yang telah engkau melakukan kepada
ayahanda raja Daud maka dipulangkan
Allah kejahatanmu itu atas kepalamu
sendiri kelak.
45Tetapi raja Salomo berbahagialah
kelak dan tahta kerajaan Daud itu akan
ditetapkan di hadapan hadirat Allah
sampai selama-lamanya."
46Maka bagindapun berpesan kepada
Benaya bin Yoyada maka keluarlah ia
lalu diterkamnya akan dia sehingga
matilah ia. Maka tetaplah kerajaan itu
dalam tangan Salomo.

3
1Maka Salomopun menjadi menantu
Firaun, raja Mesir, diambilnya

anakanda Firaun itu akan istrinya
dibawanya ke negri Daud sehingga
selesailah ia dari pada membangunkan
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istananya dan rumah Allah dan tembok
keliling Yerusalem itu.
2Hanya orang banyak itu membuat
kurban di tempat yang tinggi-tinggi
sebab pada masa itu belum lagi
dibangunkannya sebuah rumah akan
nama Allah.
3Maka oleh Salomo dikasihinya akan
Allah serta melakukan dirinya menurut
undang-undang ayahanda baginda raja
Daud melainkan bagindapun membuat
kurban serta membakar setanggi di
tempat yang tinggi-tinggi.
4Maka bagindapun pergilah ke Gibeon
hendak membuat kurban di sana karena
yaitulah tempat tinggi yang besar maka
oleh Salomo dipersembahkannya di
atas tempat kurban itu seribu kurban
bakaran.
5Maka di Gibeon juga Allah menyatakan
diri-Nya kepada Salomo dalam mimpi
pada malam hari, maka firman Allah:
"Pintalah olehmu barang yang hendak
Kukaruniakan kepadamu."
6Maka sembah Salomo: "Bahwa
Engkau telah membuat kebajikan yang
besar akan hambamu Daud, bapaku,
serta iapun telah melakukan dirinya di
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hadapan hadirat-Mu dengan setianya
dan dengan kebenaran dan dengan tulus
hatinya akan Dikau dan kebajikan yang
besar ini telah Engkau simpan baginya
sehingga Engkau mengaruniakan
kepadanya seorang anaknya akan duduk
di atas tahta kerajaannya seperti yang
ada pada hari ini.
7Akan sekarang ya Allah ya Tuhanku,
Engkau telah merajakan hamba-Mu ini
akan ganti ayahku Daud maka aku ini
seperti anak-anak tidak masuk keluar
masuk.
8Adapun hamba-Mu ini di tengah-
tengah kaum yang telah Engkau pilih
yaitu suatu kaum yang besar yang
tidak tepermanai dan tidak terbilang
banyaknya.
9Sebab itu karuniakan kiranya kepada
hamba-Mu ini hati yang berbudi akan
memerintahkan kaum-Mu supaya aku
membedakan antara baik dengan
jahat karena siapa gerangan dapat
memerintahkan kaum-Mu yang besar
ini."
10Maka perkataan ini diperkenankan
Allah sebab dipinta Salomo perkara yang
demikian.
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11Maka firman Allah kepadanya:
"Karena engkau pinta perkara ini dan
tidak engkau pinta bagi dirimu umur
panjang tidak pula engkau pinta bagi
dirimu kekayaan dan tidak engkau pinta
kematian segala musuhmu melainkan
engkau telah meminta bagi dirimu budi
akan memutuskan hukum.
12Sebab itu Aku berbuat seperti
sembahmu itu bahwa Aku
mengaruniakan kepadamu hati
yang bijaksana dan berbudi sehingga
belum pernah ada seorang juga yang
sama dengan engkau dan seorangpun
tidak akan terbit kemudian dari padamu
yang sama dengan engkau.
13Dan lagi Aku karuniakan kepadamu
barang yang tidak engkau pinta yaitu
kekayaan dan kemuliaan sehingga di
antara segala raja-raja seorangpun tidak
akan ada yang sama dengan engkau
seumur hidupmu.
14Maka jikalau kiranya engkau menurut
segala jalan-Ku serta memeliharakan
undang-undang-Ku dan firman-Ku
seperti kelakuan bapamu Daud itu,
niscaya Aku lanjutkan umurmu."
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15Maka Salomopun sadarlah
dari pada tidurnya adapun yaitu
suatu mimpi adanya maka iapun
pergilah ke Yerusalem lalu berdiri di
hadapan tabut perjanjian Allah serta
mempersembahkan beberapa kurban
bakaran dan kurban perdamaian dan
diperbuatnya suatu perjamuan akan
segala hambanya.
16Maka datanglah dua orang
perempuan sundal menghadap baginda
lalu berdirilah keduanya di hadapan
baginda.
17Maka sembah seorangnya: "Ya
tuanku, patik dan perempuan ini duduk
serumah maka patikpun beranaklah
bersama-sama dengan dia dalam rumah
itu.
18Adapun pada lusanya kemudian dari
pada patik beranak itu maka perempuan
itupun beranaklah maka patik kedua
ini ada bersama-sama tiada orang lain
beserta dengan patik dalam rumah itu
melainkan patik kedua ini saja di dalam
rumah itu.
19Maka pada malam hari matilah anak
orang ini sebab ditandainya akan dia.
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20Lalu bangunlah perempuan ini pada
tengah malam diambilnya anak patik
dari sisi patik sementara patik tidur
maka anak itu dipangkunya dan anak
yang mati itu diletakkannya dalam
pangkuan patik.
21Apabila patik bangun pada pagi hari
hendak menyusui anak patik sudah
matilah ia tetapi setelah sudah patik
memikirkan hal itu pada pagi itu maka
nyatalah yaitu bukannya anak patik yang
telah patik peranakkan itu."
22Maka kata perempuan yang seorang
itu: "Bukan! melainkan yang hidup itulah
anakku dan yang mati ini anakmu."
Tetapi kata perempuan ini: "Bukan!
melainkan yang mati itulah anakmu
dan yang hidup ini anakku." Maka
demikianlah perbantahan keduanya di
hadapan baginda.
23Maka titah baginda: "Kata seorang:
Inilah anakku yang hidup ini dan
anakmulah yang mati. Dan kata
seorangnya: Bukan! melainkan
anakmulah yang mati dan yang hidup ini
anakku."
24Dan lagi titah baginda: "Pergi
ambilkan aku sebilah pedang." Maka
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dibawa oranglah sebilah pedang ke
hadapan baginda.
25Maka titah baginda: "Hendaklah
anak yang hidup itu dipenggal dua dan
berikan separuhnya pada seorang dan
separuhnya kepada yang lain."
26Maka sembah perempuan yang
menjadi ibu anak yang hidup itu
kepada baginda karena hatinya kasih
akan anaknya maka sembahnya:
"Ya tuanku, berikanlah anak yang
hidup itu kepadanya jangan sekali-kali
tuanku bunuh." Tetapi kata perempuan
yang seorang itu: "Janganlah menjadi
perolehanku atau perolehanmu
penggallah juga."
27Maka jawab baginda: "Berikan kanak-
kanak yang hidup itu kepada perempuan
ini jangan sekali-kali dibunuh, maka ia
ibunya."
28Maka kedengaranlah kepada segala
orang Israel akan hal hukuman yang
diputuskan baginda itu maka takutlah
sekaliannya akan baginda karena
nyatalah kepadanya bahwa budi Allah
ada kepadanya akan memutuskan
hukum.
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4
1Maka raja Salomopun berkerajaan
atas segala orang Israel.

2Adapun itulah segala penghulu yang
ada kepadanya yaitu Azarya bin imam
Zadok itu.
3Dan Elihoref dan Ahia, kedua anak
Sisa jadi katib; dan Yosafat bin Ahilud
pengarang hikayat;
4dan Benaya bin Yoyada menjadi kepala
tentaranya; dan Zadok dan Abyatar
menjadi imam;
5dan Azarya bin Natan menjadi kepala
segala pegawai; dan Zabut bin Natan
menjadi imam dan sahabat baginda;
6dan Ahisar menjadi ketua istana; dan
Adoniram bin Abda memegang apati.
7Maka kepada Salomo ada dua belas
orang pegawainya atas segala orang
Israel yang mencari makanan baginda
dan segala isi istananya masing-
masingnya mencari makanan sebulan
lamanya dalam setahun.
8Maka itulah nama-namanya yaitu
Ben-Hur di tanah bukit Efraim;
9dan Ben-Deker di Makas dan di
Saalbim dan di Bet-Semes dan di
Elon-Bet-Hanan;
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10dan Ben-Hesed di Arubot; maka
kepadanya ada lagi Sokho dan segenap
tanah Hefer;
11dan Ben-Abinadab dalam seluruh
pegunungan Dor ialah yang mendapat
Tafat binti Salomo akan istrinya;
12dan Baana bin Ahilud di Taanakh
dan Megido dan seluruh Bet-Sean yang
di sisi Sartan di bawah Yizreel, dari
Bet-Sean sampai ke Abel-Mehola hingga
ke sebelah sana Yokmeam
13dan Ben-Geber di Ramot-Gilead
maka kepadanya ada lagi segala negri
Yair bin Manasye yang di Gilead itu
dan lagi seluruh jajahan Argob yang
di Basan yaitu enam puluh buah negri
yang besar-besar yang bertembok
bersengkang tembaga
14dan Ahinadab bin Ido di Mahanaim
15dan Ahimaas di Naftali maka iapun
telah mangambil Basmat binti Salomo
akan istrinya
16dan Baana bin Husai di Asyer dan di
Alot
17dan Yosafat bin Paruah di Isakhar
18dan Simei bin Ela di Benyamin
19dan Geber bin Uri di tanah Gilead
yaitu tanah Sihon, raja orang Amori,
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dan Og, raja Basan, maka ialah pegawai
yang seorang saja di tanah itu.
20Adapun orang Yehuda dan orang
Israel itu ramailah seperti pasir yang di
tepi laut banyaknya maka sekaliannya
makan minum dan bersuka-suka.
21Maka Salomo itu memerintahkanlah
segala kerajaan dari sungai itu sampai
ke tanah orang Filistin dan ke sempadan
tanah Mesir maka sekaliannya itu
membawa persembahan serta takluk
kepada Salomo seumur hidupnya.
22Adapun iapun raja Salomo pada
sehari tiga puluh pikul tepung halus dan
enam puluh pikul tepung kasar.
23Dan lembu yang tambun sepuluh
ekor dan lembu dari padang dua puluh
ekor dan domba seratus ekor lain dari
pada itu rusa dan kijang dan pelanduk
dan ayam itik yang gemuk-gemuk.
24Karena baginda itu memerintahkan
seluruh benua yang di seberang sini
sungai itu dari Tifsah hingga sampai ke
Gaza serta menaklukkan segala raja-raja
yang di seberang sini sungai itu maka
baginda itu beroleh aman pada segala
pihak keliling.
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25Maka orang Yehuda dan orang Isral
itupun duduklah dengan sejahteranya
masing-masing di bawah poko
anggurnya dan di bawah poko aranya
dari Dan sampai ke Bersyeba sepanjang
umur Salomo itu.
26Maka kepada Salomo itu ada
empat laksa bangsal kuda akan segala
kenaikannya dan selaksa dua ribu orang
berkuda.
27Maka segala pegawainya itu mencari
makan akan raja Salomo dan akan
segala orang yang duduk makan pada
meja raja Salomo masing-masing pada
bulannya sehingga satupun tiada kurang
padanya.
28Maka syeir dan jeramipun akan
segala kuda dan kendaraan yang
dirasa itu dibawa orang ke tempat
segala pegawai itu menurut pegangan
masing-masing.
29Maka dikaruniakan Allah kepada
Salomo budi dan pengertian terlalu
sangat dan hati yang luas seperti pantai
pasir yang di tepi laut.
30Adapun budi Salomo itu terlebih dari
pada budi segala anak negri timur dan
dari pada segala budi orang Mesir.
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31Karena baginda itu budiman terlebih
dari pada segala manusia yaitu lebih dari
pada Etan, orang Ezrahi, atau Heman
dan Kalkol dan Darda, ketiga anak
Mahol; maka masyhurlah nama baginda
di antara segala bangsa yang berkeliling.
32Maka dikarang baginda tiga ribu
perumpamaan dan segala nyanyian
baginda seribu lima banyaknya.
33Maka segala pokopun disebut oleh
baginda dari pada pohon araz yang
di Libanon datang kepada poko zufa
yang bertumbuh pada tembok maka
disebutkannya pula segala binatang dan
burung-burung dan yang melata dan
ikan-ikanpun.
34Maka dari pada segala bangsa ada
beberapa orang yang datang hendak
mendengar akan budi Salomo yaitu
utusan segala raja-raja dunia ini yang
telah mendengar kabar dari hal bidi
baginda.

5
1Maka oleh Hiram, raja Tirus,
diserahkannya beberapa hambanya

kepada Salomo karena baginda itu telah
mendengar kabar mengatakan, Salomo
itu telah diminyaki menjadi raja akan
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ganti ayahanda baginda karena Hiram
itu memang mengasihi akan Daud.
2Maka Salomopun mengutus kepada
Hiram mengatakan:
3 "Bahwa ma'lumkanlah akan hal
ayahanda raja Daud tidak dapat
membangunkan sebuah rumah akan
nama Tuhannya Allah oleh sebab segala
peprangan yang mengelilingi dia pada
segala pihak sehingga segala musuhnya
dibunuh Allah di bawah tapak kakinya.
4Tetapi segala adinda ini dikurniakan
sentosa pada segala pihak oleh Tuhan
adinda Allah itu tiada seorang musuh
atau murbahaya lagi.
5Adapun titah adinda hendak
membangunkan sebuah rumah akan
nama Tuhan adinda Allah itu seperti
firman Allah pada ayahanda Daud itu
demikian: Adapun anakmu yang akan
kududukkan di atas tahta kerajaan akan
gantimu itu ialah akan membangunkan
rumah akan nama-Ku.
6Akan sekarang biarlah kiranya
kakanda menyuruh orang menebang
bagi adinda beberapa pohon araz dari
Libanon maka segala hamba adinda
akan menyertai hamba-hamba kakanda
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dan upah hamba-hamba kakanda itu
kelak adinda akan membayar sekadar
segala titah kakanda karena maklumlah
kakanda bahwa di antara kami sekalian
seorangpun tiada yang tahu menebang
seperti segala orang Sidon."
7Maka jadilah setelah didengar Hiram
akan perkataan Salomo itu maka
sangatlah suka hati baginda lalu
titahnya: "Segala puji bagi Allah pada
hari ini yang telah mengaruniakan
kepada Daud seorang anaknya yang
budiman akan memerintahkan kaum
yang sebesar ini."
8Maka Hirampun mengutus kepada
Salomo mengatakan: Bahwa didengar
kakanda akan bunyi surat kiriman adinda
dan kakanda hendak menurut segala
kehendak adinda dari hal kayu araz dan
dari hal kayu serui.
9Maka kayu itu akan dibawa turun oleh
hamba-hamba kakanda dari Libanon
sampai ke laut dan kakanda hendak
membawa dia dengan rakyat di laut
sampai ke tempat yang akan adinda
menentukan bagi kakanda maka di sana
kakanda hendak menyuruh rombakkan
pula supaya adinda boleh menerima
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maka dalam itupun disampaikanlah oleh
adinda akan maksud kakanda kelak
jikalau adinda memberi makan akan isi
istana kakanda."
10Maka oleh Hiram itu diberinya
kepada Salomo kayu araz dan kayu seri
sekehendak hati baginda itu.
11Dan oleh Salomo diberinya kepada
Hiram dua laksa pikul gandum akan
makanan isi istananya dan dua puluh
pikul minyak hening maka demikianlah
dari Salomo kepada Hiram pada tiap-tiap
tahun.
12Maka dikaruniakan Allah kepada
Salomo budi seperti perjanjian-Nya
kepadanya maka beraman-amananlah
Hiram dengan Salomo dan keduanya
bermufakat bersama-sama.
13Maka raja Salomopun mengerahkan
orang dari antara segala orang Israel
adapun orang yang dikerahkan baginda
itu tiga laksa orang banyaknya.
14Maka disuruhkan baginda orang-
orang itu ke Libanon yaitu selaksa orang
sebulan berganti-ganti sebulan lamanya
orang-orang itu di Libanon dan dua
bulan lamanya di rumah masing-masing
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maka Adoniram menjadi kepala orang
kerahan itu.
15Maka kepada Salomo itu ada
tujuh laksa orang yang memikul dan
delapan laksa orang yang memahat di
gunung-gunung
16 lain dari pada itu segala pegawai
Salomo yang mengepalakan pekerjaan
itu tiga ribu tiga ratus orang banyaknya
yang memerintahkan segala orang yang
mengerjakan pekerjaan itu.
17Maka dengan titah baginda
dipahatkannya beberapa batu yang
besar-besar dan batu-batu yang mahal-
mahal supaya dibubuh alas rumah itu
dengan batu terpahat.
18Maka segala tukang Salomo dan
segala tukang Hiram dan segala orang
Gebalpun memahatkan dia serta
disediakannya segala kayu dan batu
akan membangunkan rumah itu.

6
1Adapun pada tahun yang keempat
ratus delapan puluh kemudian dari

pada bani Israel keluar dari tanah Mesir
dan pada tahun yang keempat dalam
kerajaan Salomo atas orang Israel
pada bulan Ziw yaitu bulan yang kedua
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mulailah baginda membangunkan rumah
Allah.
2Maka adapun rumah yang
dibangunkan oleh raja Salomo bagi Allah
itu enam puluh hasta panjangnya dan
dua puluh hasta lebarnya dan tiga puluh
hasta tingginya.
3Maka serambi yang di hadapan ka'bah
rumah itu dua puluh hasta panjangnya
sekadar lebar rumah itu dan lebar
serambi itu sepuluh hasta di hadapan
rumah itu.
4Maka akan rumah itu diperbuatkannya
beberapa tingkap berjaring-jaring mati.
5Maka pada dinding rumah itu keliling
diperbuatkannya bilik-bilik beberapa
tingkat pada dinding rumah itu keliling
baik pada ka'bah itu baik pada tempat
firman dan diperbuatnya beberapa bilik
keliling.
6Maka tingkat yang di bawah itu lima
hasta lebarnya dan tingkat yang di
tengah enam hasta lebarnya dan tingkat
yang ketiga tujuh hasta lebarnya karena
diperbuatkannya bandul di luar pada
dinding rumah itu keliling supaya jangan
gagar termasuk pada dinding rumah itu.
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7Adapun perbuatan rumah itu pada
masa dibangunkannya yaitu dari
pada batu yang disediakan dilembung
sehingga tidaklah kedengaran bunyi
pemukul atau kapak atau barang
perkakas besi di rumah itu tatkala
dibangunkan orang akan dia.
8Maka pintu akan segala bilik yang pada
tingkat pertengahan itu adalah pada
sebelah kanan rumah itu maka orang
naik kepada bilik yang pertengahan
itu dengan tangga berpusing dan dari
pada yang pertengahan itu kepada yang
ketiga.
9Demikianlah dibangunkan baginda
akan rumah itu dan disudahkannya
maka diatapkannya rumah itu dengan
kayu dan papan dari pada kayu araz.
10Maka diperbuatkannya segala bilik
sekeliling rumah itu masing-masingnya
lima hasta tingginya maka sekaliannya
itu terkena pada rumah itu dengan gagar
dari pada kayu araz.
11Maka datanglah firman Allah pada
Salomo, demikian:
12 "Adapun akan rumah yang engkau
bangunkan ini jikalau engkau melakukan
dirimu menurut undang-undang-Ku
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serta membuat segala hukum-Ku
dan engkau memeliharakan segala
firman-Ku sehingga engkau melakukan
dia niscaya Aku meneguhkan kepadamu
perjanjian-Ku yang telah Aku firmankan
kepada bapamu, Daud.
13Maka Aku akan duduk di antara bani
Israel dan tidak Kutinggalkan kaum-Ku
Israel itu."
14Maka dibangunkanlah oleh Salomo
akan rumah itu dan disudahkannya juga.
15Maka diperbuatkannya dinding rumah
itu pada sebelah dalam dengan papan
kayu araz maka dinding rumah itu dari
tanah sampai ke langit-langit disalutnya
dengan kayu pada sebelah dalam dan
tapak rumah itu dilapisnya dengan
papan kayu surai.
16Maka dua puluh hasta dari belakang
rumah itu didindingnya dengan papan
kayu araz dari pada tapaknya sampai
kedindingnya yaitu diperbuatnya pada
sebelah dalam akan tempat firman yaitu
tempat yang maha kudus.
17Adapun rumah itu yaitu ka'bah yang
di hadapan tempat firman itupun empat
puluh hasta panjangnya.
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18Maka pada sebelah dalam rumah
itu ada kayu araz yang terukir dengan
beberapa kudup dan beberapa bunga
yang kembang semuanya dari pada
kayu araz belaka sebuah batupun tidak
nampak.
19Maka dilengkapkannya pula suatu
tempat firman pada sebelah dalam
rumah itu akan menaruh tabut
perjanjian Allah dalamnya.
20Maka dalam tempat firman itu dua
puluh hasta panjangnya dan dua puluh
hasta lebarnya dan dua puluh hasta
tingginya maka disalutnya dengan
emas tulen dan tempat persembahan
disalutnya dengan kayu araz.
21Maka rumah itu disalut oleh Salomo
pada sebelah dalam dengan emas tulen
dan direntangkannya beberapa rantai
emas di hadapan tempat firman itu
maka disalutnya dengan emas.
22Maka segenap rumah itu disalutnya
dengan emas sehingga habislah
segenap rumah itu dan segenap tempat
persembahan yang ada kepada tempat
firman itu disalutnya dengan emas
belaka.
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23Maka dalam tempat firman itu
diperbuatnya dua kerub dari pada kayu
zaitun masing-masingnya sepuluh hasta
tingginya.
24Adapun sayap kerub yang sebelah
itu lima hasta panjangnya dan sayap
kerub yang sebelah itupun lima hasta
panjangnya maka dari pada ujung sayap
yang sebelah sampai ke ujung sayap
sebelahnya itu sepuluh hasta jaraknya.
25Maka kerub yang lain itupun sepuluh
hasta kedua-dua kerub itu ukurannya
dan sama rupanya.
26Maka satu kerub itu sepuluh hasta
tingginya demikian juga kerub yang lain
itu.
27Maka ditaruhnya kedua kerub itu di
tengah rumah sebelah dalam itu maka
sayap kedua kerub itu terkembanglah
sehingga sayap kerub yang satu jajak
ke dinding sebelah dan sayap kerub
yang lain itu jajak ke dinding sebelahnya
dan sayap keduanya bertemu di tengah
rumah itu.
28Maka kedua kerub itupun disalutnya
dengan emas.
29Dan segala dinding rumah itu keliling
diukirnya dengan rupa beberapa kerub
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dan rupa beberapa pohon korma dan
rupa bunga-bunga yang kembang baik
di dalam baik di luar.
30Dan papan lantai rumah itu disalutnya
dengan emas baik di dalam baik di luar.
31Dan akan pintu tempat firman itu
diperbuat daunnya dari pada kayu zaitun
adapun ambang dan jenang pintu itu
panjangnya seperlima dari pada dinding
itu.
32Maka diperbuatnya dua daun
pintu dari pada kayu zaitun diukirnya
kepadanya beberapa ukiran dari pada
rupa kerub dan pohon korma dan bunga
yang kembang serta disalutnya dengan
emas maka emas itu ditempelkannya
pada segala kerub dan kepada segala
pohon korma itu.
33Maka demikian juga diperbuatkannya
akan pintu ka'bah itu jenangnya dari
pada kayu zaitun maka panjangnya
sesuku dari pada dinding itu
34maka kedua pintu itu dari pada kayu
serui maka kedua daun dari pada pintu
yang sebelah itu berlipat dan kedua
daun dari pada pintu yang sebelahnya
itupun berlipat.
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35Maka diukirnya kepadanya beberapa
rupa kerub dan pohon korma dan bunga
yang kembang dan disalutnya dengan
emas yang dirapatkan dengan ukiran itu.
36Maka dipebuatnya halaman yang
sebelah dalam itu dengan batu yang
terpahat tiga lapis dan kayu araz selapis.
37Maka pada tahun yang keempat
dibubuh orang alas rumah Allah pada
bulan Ziw.
38Dan pada tahun yang kesebelas
dalam bulan Bul yaitu bulan yang
kedelapan habislah sudah rumah itu
dengan segala perkaranya dan menurut
segala contohnya. Maka tujuh tahun
lamanya baginda membangunkan dia.

7
1Maka Salomopun membangunkan
rumahnya sendiri tiga belas tahun

lamanya lalu habislah segenap rumahnya
itu.
2Maka dibangunkannya rumah "Rimba
Libanon" panjangnya seratus hasta dan
lebarnya lima puluh hasta dan tingginya
tiga puluh hasta bertiang kayu araz
empat deret dan berasuk dari pada kayu
araz juga.
3Maka yaitu diatap dengan kayu araz
dari atas keempat puluh lima rasuk yang
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ada kepada tiang itu lima belas rasuk
sederet.
4Dan lagi ada beberapa tingkap
tiga deret adapun liang penerangan
bertentangan dengan liang penerangan
tiga deret.
5Maka segala pintu dengan jenangnya
itu empat persegi dengan tingkapnya
dan liang penerangan bertentangan
dengan liang penerangan tiga deret.
6Maka serambi itu diperbuatnya dari
pada tiang lima puluh hasta panjangnya
dan tigapuluh hasta lebarnya maka
di hadapannya ada serambi dan di
hadapannya ada beberapa tiang dan
kayu yang tebal.
7Dan dibuatnya balai tahta tempat
baginda hendak memutuskan hukum
yaitu balai hukuman maka yaitu disalut
dengan kayu araz dari pada lantai
datang kepada langit-langit.
8Dan rumahnya sendiri yaitu tempat
kedudukkan baginda pada halaman yang
lain di dalam serambi itu yaitu sama
perbuatannya. Dan lagi diperbuatnya
sebuah rumah bagi putri Firaon yang
telah diperistri oleh Salomo maka itupun
serupa dengan serambi ini.
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9Maka sekaliannya itu dari pada
batu yang indah-indah yaitu batu
yang terpahat menurut ukurannya
digergajinya luar dalamnya yaitu dari
pada alas datang kepada kepala tembok
dan di luar demikian juga datang kepada
halaman yang besar.
10Maka alasnya pun dari pada batu
yang indah-indah yaitu batu yang
besar-besar batu yang sepuluh hasta
dan batu yang delapan hasta.
11Dan di ataspun ada batu yang
indah-indah yaitu batu yang terpahat
menurut ukurannya dan kayu arazpun.
12Maka pagar halaman besar itu dari
pada batu yang terpahat tiga lapis
dan kayu araz selapis serupa dengan
halaman rumah Allah yang sebelah
dalam dan serambi rumah itu.
13Maka oleh raja Salomo disuruhnya
panggil Hiram dari Tirus.
14Maka ialah anak seorang perempuan
janda dari pada suku Naftali dan
bapanya seorang Tirus tukang tembaga
maka iapun penuh dengan budi dan
pengetahuan dan kepandaian akan
mengerjakan segala pekerjaan tembaga.
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Maka datanglah ia kepada raja Salomo
lalu dikerjakannya segala perkerjaannya.
15Maka diperbuatkannya dua batang
tiang dari pada tembaga masing-
masingnya delapan belas hasta tingginya
dan tali yang dua belas hasta panjangnya
boleh dililit kepada masing-masingnya.
16Maka diperbuatkannya dua buah
kepala tiang dari pada tembaga tuangan
akan dibubuh di atas kedua tiang itu
maka kepala tiang yang sebuah itu lima
hasta panjangnya dan kepala tiang yang
sebuah itupun lima hasta tingginya.
17Maka ada lagi beberapa kerawang
jala-jala dan beberapa ikatan rantai akan
kedua kepala tiang yang di atas kedua
tiang itu yaitu tujuh akan kepala tiang
yang satu dan tujuh akan kepala tiang
yang lain itu.
18Demikianlah diperbuatnya kedua
tiang itu maka ada dua deret keliling
di atas kerawang yang satu akan
menudungi kedua kepala tiang yang di
atas kedua tiang itu maka demikian juga
diperbuatkannya akan kepala tiang yang
lain itu.
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19Adapun kepala tiang yang di atas
kedua tiang yang di serambi itu bunga
bakung empat hasta tingginya.
20Dan di ataspun ada kepala tiang
di atas kedua tiang dekat dengan
perut yang di sisi keruang itu maka
buah delima itu dua ratus banyaknya
berderet-deret keliling pada kepala tiang
yang lain itu.
21Maka didirikannya tiang yang dua
batang itu di serambi ka'bah maka
didirikannya tiang pada sebelah kanan
dinamainya akan dia Yakhin; dan
didirikannya tiang pada sebelah kiri
dinamainya akan dia Boas.
22Dan sebelah atas kedua tiang itu
berawan bunga bakung maka demikian
dihabiskannya pekerjaan kedua tiang
itu.
23Dan diperbuatkannya kolam tuangan
sepuluh hasta bukannya dari tepinya
sampai kepada tepinya kelilingnya bulat
dan tangkainya lima hasta dan tali
yang tiga puluh hasta panjangnya dapat
melengkungkan dia.
24Maka di bawah bibirnya keliling ada
beberapa kudup yang mengelilingi dia
sepuluh kudup dalam sehasta keliling
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kolam itu adapun kudup itu dua deret
setuangan dengan dia.
25Maka kolam itu perdiriannya di
atas dua belas ekor lembu tiga ekor
menghadap ke utara dan tiga ekor
menghadap ke barat dan tiga ekor
manghadap ke selatan dan tiga ekor
menghadap ke timur maka kolam itu
tertanggunglah di atasnya dan buntut
segala lembu itu membelakangi ke
dalam.
26Maka kolam itu sepelempap tebalnya
dan bibirnya diperbuat seperti beberapa
mangko seperti bunga bakung dan
muatnya dua ribu buyung air.
27Dan lagi diperbuatkannya sepuluh
tapak dari pada tembaga maka tiap-tiap
tapak itu empat hasta panjangnya dan
empat hasta lebarnya dan tiga hasta
tingginya.
28Adapun perbuatan alanya itu
demikian ini maka adalah yaitu berkembi
maka kembi-kembi itu di antara keempat
tutup rapatan.
29Dan pada kembi-kembi yang di antara
keempat tutup rapatan itu ada gambar
singa dan lembu dan kerub dan pada
keempat tutup rapatan itu ada suatu
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tapak yang di atasnya dan di bawah
segala gambar singa dan lembu itu ada
beberapa ukiran berombak-ombak.
30Maka pada tiap-tiap alasan itu ada
empat roda dari pada tembaga dan
gantang-gantangnya pun dari pada
tembaga dan pada keempat kakinya ada
empat tongkat adapun keempat tongkat
itu tuangan di bawah pembasuhan
dengan ukiran berombak-ombak sebelah
menyebelah.
31Maka mukanya dikepala itu sehasta
dalamnya dan mukanya itu melengkung
seperti perbuatan tapak tengah dua
hasta lebarnya dan pada bibirnya ada
beberapa ukiran dan kambi-kambinya
bersanding bukannya bulat
32Dan keempat roda itu di bawah
kambi-kambi itulah duduknya dan balok
roda itu ada di dalam alasan itu dan
tiap-tiap roda itu besarnya tengah dua
hasta.
33Adapun bangun roda itu seperti
bangun roda kenaikkan juga maka
balaknya dan sampainya dan jari-jarinya
dan gantang-gantangnya semuanya
dituang belaka.
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34Maka adalah keempat tongkat pada
keempat penjuru alasan itu dan keempat
tongkat itu sejati dengan alasan itu.
35Maka pada sebelah atas alasan
itu ada birai melengkung tengah
hasta tingginya dan pada sebelah
atas alasan itu pemegangannya dan
kombi-kombinyapun sejati dengan
alasan.
36Dan pada papan pemegangannya
itu dan pada kambi-kambinya diukirnya
beberapa gambar kerub dan singa dan
pohon korma sekadar besar masing-
masing dengan ukiran berombak-ombak
berkeliling.
37Demikianlah diperbuatkannya
kesepuluh alasan itu semuanya sama
tuangannya dan sama ukirannya dan
rupanya pun sama.
38Dan diperbuatkannya sepuluh buah
kolah dari pada tembaga sati-sati kolah
itu muat empat puluh buyung air dan
tiap-tiap kolah itu empat hasta besarnya
dan di atas tiap-tiap sepuluh tapak itu
ada sebuah kolah.
39Dan ditempatkannya tapak-tapak itu
lima buah pada sebelah kanan rumah itu
dan lima buah pada sebelah kiri rumah
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itu dan kolam itu ditempatkannya pada
sebelah kanan rumah itu arah ke timur
menghadap keselatan.
40Maka oleh Hiram diperbuatkannya
segala kolah dan segala penyodok dan
segala bokor. Maka Hirampun selesailah
dari pada membuat segala pekerjaan
yang dikerjakannya akan raja Salomo di
rumah Allah,
41yaitu dua batang tiang dan kedua
bantaran kepala tiang yang di atas kedua
tiang itu dan kedua kerawang akan
menudungi kedua bantaran kepala tiang
yang di atas kedua tiang itu
42dan keempat ratus buah delima akan
kedua kerawang itu yaitu dua deret buah
delima akan tiap-tiap kerawang yang
menudungi kedua bantaran kepala tiang
yang di atas kedua tiang itu
43dan kesepuluh tapak dengan
kesepuluh buah kolah yang di atas
segala tapak itu
44dan kolam yang satu itu dengan
kedua belas ekor lembu yang di bawah
kolam itu
45dan segala kuali dan segala penyodok
dan segala bokor maka segala perkakas
yang diperbuat oleh Hiram bagi raja
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Salomo di rumah Allah itu semuanya
dari pada tembaga yang terupam.
46Maka disuruh baginda tuangkan dia
di lembah Yordan dalam tanah liat yang
di antara Sukot dengan Sartan.
47Maka segala perkakas itu ditinggalkan
Salomo dengan tidak ditimbang sebab
terlalu banyak maka tembaga itu tidak
dapat diketahui akan beratnya.
48Dan lagi diperbuat oleh Salomo
akan segala perkakas yang di rumah
Allah yaitu tempat persembahan
yang keemasan dan meja tempat roti
persembahan itu dari pada emas
49dan segala kaki pelita di sebelah
kanan lima buah dan di sebelah kiri lima
buah di hadapan tempat firman itupun
dari pada emas tulen dengan segala
bunga dan segala pelita dan segala
guntingnya dari pada emas
50dan segala cawan dan segala
penyapit dan segala bokor dan segala
perasapannya dan segala bekas
arangnya dari pada emas tulen dan
segala angsel akan pintu rumah sebelah
dalam yaitu tempat yang maha kudus
dan akan pintu rumah yaitu ka'bah
itupun dari pada emas.
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51Maka dengan demikian selesailah
segala pekerjaan yang dikerjakan oleh
raja Salomo di dalam rumah Allah.
Maka oleh Salomo dibawanya masuk
segala benda yang telah dikuduskan
oleh ayahanda raja Daud yaitu perak dan
emas dan segala perkakas ditaruhnya di
dalam perbendaharaan rumah Allah itu.

8
1Setelah itu maka dihimpunkan
Salomo segala ketua-ketua Israel

dan segala kepala sukunya yaitu segala
penghulu isi rumah bapa bani Israel
menghadap raja Salomo di Yerusalem
hendak dibawanya tabut perjanjian Allah
dari dalam negri Daud yaitu dari Sion.
2Maka berhimpunlah segala orang
Israel menghadap raja Salomo pada hari
raya dalam bulan Etanim yaitu bulan
yang ketujuh.
3Maka segala ketua orang Israelpun
datanglah lalu diusung oleh segala imam
akan tabut itu.
4Maka tabut Allah itu dibawanya naik
dan kemah perhimpunan itupun dan
segala perkakas yang kudus yang ada
dalam kemah itu maka sekaliannya
itu dibawa naik oleh segala imam dan
segala orang Lewi itu.
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5Adapun raja Salomo dan segenap
perhimpunan orang Israel yang telah
berhimpun menghadap baginda itupun
hadirlah serta dengan baginda di
hadapan tabut itu serta mengurbankan
domba-domba dan lembu-lembu tidak
terbilang atau tepermanai banyaknya.
6Maka oleh segala imam itu dibawanya
tabut perjanjian Allah itu masuk ke
tempatnya yaitu ke tempat firman di
rumah itu ke tempat yang maha kudus
yaitu di bawah sayap kedua kerub.
7Karena kedua kerub itu
mengembangkan sayapnya di atas
tempat tabut itu dan kedua kerub itu
menudungi tabut itu serta dengan kayu
pengusung dari atas.
8Adapun kayu pengusung itu demikian
panjangnya sehingga ujung kayu
pengusung itu nampaklah dari tempat
kudus yang di hadapan tempat kurban
tetapi tidak nampak dari luar maka
adalah yaitu di sana sampai kepada hari
ini.
9Maka satupun tiada isi tabut itu
melainkkan kedua loh batu yang ditaruh
dalamnya oleh Musa di Horeb tatkala
Allah berjanji-janjian dengan bani Israel
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pada masa orang-orang itu keluar dari
tanah Mesir.
10Maka jadilah apabila segala imam
telah keluar dari dalam tempat kudus
itu tiba-tiba awanpun memenuhi rumah
Alah
11 sehingga segala imam itu tidak dapat
berdiri melayan di situ dari sebab awan
itu karena kemuliaan Allah memenuhilah
rumah Allah itu.
12Setelah itu kata Salomo: "Allah telah
befirman bahwa Ia akan duduk di dalam
gelap gulita.
13Bahwa sesungguhnya aku telah
membangunkan sebuah rumah
akan tempat kediaman-Mu, yaitu
akan tempat kedudukan-Mu sampai
selama-lamanya."
14Maka bagindapun berpalinglah lalu
diberkatinya akan segenap perhimpunan
Israel maka segenap perhimpuan orang
Israelpun berdirilah.
15Maka demikianlah ucapannya:
"Segala puji bagi Allah Tuhan orang
Israel yang telah berfirman dengan
lidah-Nya kepada ayahanda raja Daud
dan dengan tangan-Nya sendiri telah
disempurnakannya, maka firman-Nya:
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16Bahwa dari pada hari Aku
menghantarkan kaum-Ku Israel
keluar dari Mesir tiada Aku pilih barang
barang sesuatu negri dari antara segala
suku bani Israel akan membangunkan
sebuah rumah supaya nama-Ku duduk
di sana tetapi Aku pilih Daud akan
mengepalakan kaum-Ku Israel.
17Adapun pada hati ayahanda Daud itu
hendak dibangunkannya sebuah rumah
akan nama Allah Tuhan orang Israel.
18Tetapi firman Allah kepada ayahanda
Daud itu: Adapun sedang pada hatimu
engkau hendak membangunkan sebuah
rumah akan nama-Ku baik juga niat
hatimu,
19 tetapi engkau ini tidak akan
membangunkan rumah itu melainkan
anakmu yang akan terbit kelak dari
pada zulbimu ialah akan membangunkan
rumah itu bagi nama-Ku.
20Maka Allah telah meneguhkan
firman-Nya itu karena aku ini telah
berbangkit menggantikan ayahanda
Daud itu dan aku duduk di atas tahta
kerajaan Israel serta perjanjian Allah
dan aku telah membangunkan rumah itu
akan nama Allah Tuhan orang Israel.
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21Maka dalamnya itu aku telah
menentukan suatu tempat akan tabut
yang berisi perjanjian Allah yang
diperbuat-Nya dengan nenek moyang
kita tatkala dibawa-Nya keluar dari
tanah Mesir."
22Maka Salomopun berdirilah di
hadapan tempat kurban Allah tentang
segenap perhimpunan bani Israel maka
ditadahkan baginda tangannya ke langit,
23 lalu sembahnya: "Ya Allah ya Tuhan
orang Israel tiadalah Tuhan yang sama
dengan Engkau baik yang di langit
di atas baik di bumi yang di bawah
yang memeliharakan perjanjian dan
kemurahan akan segala hamba-Mu yang
berjalan di hadapan hadirat-Mu dengan
sebulat-bulat hatinya
24Engkau juga yang telah
menyampaikan kepada hamba-Mu
Daud ayahku barang yang telah Engkau
janjikan kepadanya bahkan Engkau
telah befirman dengan lidah-Mu lalu
menyampaikan dia oleh tangan-Mu
seperti yang ada pada hari ini.
25Akan sekarang ya Allah ya Tuhan
orang Israel sampaikanlah kiranya
kepada hamba-Mu Daud ayahku itu
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barang yang telah Engkau janjikan
kepadanya demikian firman-Mu: Bahwa
tidak berkeputusan bagimu di hadapan
hadirat-Ku seorang yang duduk di atas
tahta kerajaan Israel hanya jikalau anak-
anakmu ingat akan jalannya sehingga ia
melakukan dirinya di hadapan hadirat-Ku
seperti engkaupun telah melakukan
dirimu di hadapan hadirat-Ku.
26Maka sekarang ya Tuhan orang Israel
biarlah kiranya firman-Mu itu dibenarkan
yang telah Engkau firmankan kepada
hamba-Mu Daud ayahku itu.
27Tetapi sungguhkah Tuhan hendak
duduk di atas bumi bahwa langit itu yang
di atas segala langitpun tidak termuat
akan Dikau apalagi rumah yang telah
aku bangunkan ini.
28Tetapi hendaklah Engkau menilik
akan doa hamba-Mu ini dan akan
permintaanku ya Allah ya Tuhanku
sehingga Engkau dengar akan suara dan
akan doa yang dipersembahkan oleh
hamba-Mu pada hadirat-Mu hari ini
29 supaya mata-Mu terbuka akan
memandang rumah ini siang malam
yaitu tempat yang telah Engkau befirman
akan halnya bahwa di situlah namaku
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sehingga Engkau dengar akan doa yang
dipersembahkan oleh hamba-Mu dengan
menghadap tempat ini kelak.
30Dan dengarlah kiranya akan
permintaan hamba-Mu Israel apabila
ia berdoa dengan menghadap tempat
ini bahkan dengarlah oleh-Mu di
surga tempat kedudukkan-Mu itu dan
ampunilah kiranya akan kami tatkala
Engkau dengar itu.
31Maka jikalau kiranya orang
berdosa kepada kawannya dan
diletakkan sumpah kepadanya disuruh
ia bersumpah sehingga ia datang
bersumpah di hadapan tempat
kurban-Mu dalam rumah ini
32dengarlah kiranya oleh-Mu di
surga dan adakanlah oleh-Mu serta
memutuskan hukum antara hamba-
hamba-Mu dan hukumkanlah orang
yang jahat supaya kelakuannya itu
dibalaskan kepada kepalanya sendiri
dan benarkanlah orang yang benar
supaya dibalas kepadanya sekadar
kebenarannya.
33Maka apabila kaum-Mu Israel ini
kalah di hadapan musuhnya sebab
berdosa kepada-Mu jikalau orang-
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orang itu berbalik kepada-Mu dan
mengaku nama-Mu serta berdoa
dan menyampaikan permintaannya
kepada-Mu dalam rumah ini
34pada masa itu dengarlah oleh-Mu
di surga dan ampunilah kiranya dosa
kaum-Mu orang Israel dan bawalah akan
dia kembali ke tanah yang telah Engkau
karuniakan kepada nenek moyangnya.
35Maka apabila langit terkunci sehingga
tidak turun hujan sebab orang-orang
itu telah berdosa kepada-Mu jikalau
orang-orang itu berdoa menghadap
tempat ini dan mengaku nama-Mu
serta berbalik dari pada dosanya tatkala
Engkau menyaksikan dia
36maka pada masa itu dengarlah
kiranya olehmu di surga serta ampunilah
dosa hamba-hamba-Mu dan dosa kaum
Israel apabila Engkau mengajarkan
kepadanya jalan yang baik yang patut
dijalaninya dan turunkan kiranya
oleh-Mu hujan ke tanah-Mu yang telah
Engkau karuniakan kepada kaum-Mu
akan pusakanya.
37Maka jikalau kiranya di tanah itu ada
bala kelaparan jikalau ada bala sampar
jikalau ada kelayuan atau benih atau
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belalang atau ulat jikalau musuhnya
mengepung akan dia di tanah tempat
segala negrinya maka barang sesuatu
bala dan barang sesuatu penyakit yang
ada
38dan barang sesuatu doa dan
permintaan yang disampaikan oleh
seseorang atau oleh segenap kaum
Israel yang mengetahui masing-
masing akan bala hatinya sendiri serta
menadahkan tangannya menghadap
rumah ini
39pada masa itu dengarlah oleh-Mu
di surga tempat kedudukkan-Mu itu
dan ampunilah kiranya dan adakanlah
olehmu serta membalas kepada
masing-masing sekadar segala jalannya
yang diketahui oleh-Mu akan hatinya
(karena Engkau bahkan Engkau saja
yang mengetahui akan hati segala anak
Adam)
40 supaya orang-orang itu takut akan
Dikau selama orang-orang itu hidup di
tanah yang telah Engkau karuniakan
kepada nenek moyang kami.
41Dan lagi akan hal orang dagang yang
bukan dari pada kaum-Mu Israel jikalau
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ia datang dari negri yang jauh oleh
karena nama-Mu
42 (karena kedengaranlah kelak
kepadanya dari hal nama-Mu yang
besar itu dan dari hal tangan-Mu yang
berkuasa dan dari hal lengan-Mu yang
terhulur itu) maka apabila orang dagang
itu datang berdoa menghadap rumah ini
43dengarlah oleh-Mu di surga tempat
kedudukkan-Mu itu dan adakanlah
kiranya seperti segala yang dipinta
kepadamu oleh orang dagang itu supaya
segala bangsa dunia ini mengetahui
akan nama-Mu sehingga ia takut akan
Dikau seperti kaum Israel dan supaya
diketahuinya bahwa nama-Mu juga
disebut atas rumah yang telah aku
bangunkan ini.
44Maka jikalau kaum-Mu keluar hendak
berperang dengan musuhnya pada
barang sesuatu jalan yang akan Engkau
suruhkan dia dan jikalau ia berdoa
kepada Allah dengan menghadap negri
yang telah Engkau pilih dan menghadap
rumah yang telah aku bangunkan bagi
nama-Mu ini
45pada masa itu dengarlah kiranya
oleh-Mu di surga akan doa dan
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permintaannya itu dan benarkan kiranya
akan halnya.
46Maka jikalau kiranya orang-orang itu
berdosa kepada-Mu (karena seorangpun
tiada yang tiada berdosa) dan jikalau
Engkau murka akan dia dan engkau
serahkan dia kepada musuhnya sehingga
ditawaninya akan dia dibawanya ke
tanah musuh itu entah jauh atau dekat.
47Tetapi jikalau di tanah tempat ia
tertawan itu ia teringat akan dirinya serta
berbalik dan menyampaikan kepada-Mu
permintaannya di tanah orang yang
telah menawan akan dia sembahnya:
Kami telah berdosa dan bersalah serta
berbuat kejahatan
48Maka jikalau orang-orang itu kembali
kepada-Mu dengan sebulat-bulat hatinya
dan dengan segenap jiwanya di tanah
segala musuhnya yang telah menawan
akan dia itu dan jikalau orang-orang itu
berdoa kepadamu dengan menghadap
tanahnya yang telah Engkau karuniakan
kepada nenek moyangnya dan negri
yang telah Engkau pilih dan rumah yang
telah aku bangunkan bagi nama-Mu ini
49maka pada masa itu dengarlah
kiranya akan doanya dan akan
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permintaannya dalam surga tempat
kedudukkan-Mu itu dan biarkanlah
kiranya akan halnya
50dan ampunilah kiranya kaum-Mu
yang berdosa kepada-Mu itu dan
segala kesalahannya yang telah ia
bersalah kepada-Mu dn biarlah kiranya
orang-orang itu beroleh kasihan
pada pemandangan orang yang telah
menawan akan dia sehingga dikasihinya
akan dia
51karena ia inilah kaum-Mu dan
pusaka-Mu yang telah Engkau bawa
keluar dari Mesir dari tempat dapur besi.
52Supaya mata-Mu terbuka akan
permintaan hamba-Mu ini dan akan
permintaan kaum-Mu Israel sehingga
Engkau mendengar akan dia barang
bilapun baik orang-orang itu berseru
kepada-Mu.
53Karena Engkau telah mengasingkan
dia dari antara segala bangsa dunia
ini akan menjadi pusaka-Mu seperti
firman-Mu dengan tangan hamba-Mu
Musa itu tatkala Engkau membawa
nenek moyang kami keluar dari Mesir ya
Allah ya Tuhanku."
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54Adapun apabila Salomo telah
selesailah dari pada mempersembahkan
segala doa dan permintaan itu kepada
Allah maka bangunlah ia dari hadapan
tempat kurban Allah dari pada bertelut
pada kedua lututnya sambil menadahkan
kedua belah tangannya ke langit.
55Lalu berdirilah baginda diberkatinya
segenap perhimpunan bani Israel
dengan suara yang nyaring demikian
bunyinya:
56 "Segala puji bagi Allah yang
telah mengaruniakan sentosa kepada
kaum-Nya bani Israel menurut segala
perjanjian-Nya sepatah katapun tiada
kurang dari pada segala perjanjian-Nya
yang baik yang telah dijanjikan-Nya
dengan tangan hamba-Nya Musa itu.
57Maka disertai Tuhan kita Allah kiranya
akan kita seperti disertainya akan
nenek moyang kita janganlah kiranya
ditinggalkannya atau dibiarkannya akan
kita
58 supaya dicenderungkannya hati kita
kepada-Nya sehingga kita menurut
segala jalan-Nya serta memeliharakan
segala firman-Nya dan undang-undang-
Nya dan hukum-Nya yang telah
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difirmankan-Nya kepada nenek moyang
kita.
59Dan biarlah kiranya segala
perkataanku ini yang telah
kupersembahkan dalam doaku
pada hadirat Allah itu hampirlah kepada
Tuhan kita Allah siang malam supaya
dibenarkannya hal hamba-Nya ini dan
hal kaum-Nya bani Israel seperti patut
pada sebilang hari
60 supaya diketahui oleh segala bangsa
dunia ini bahwa Allah itu ialah Tuhan dan
tiada suatu juapun yang lain.
61Maka biarlah tulus hati kamu sekalian
kepada Tuhan kita Allah sehingga kamu
berjalan menurut undang-undang-Nya
serta memeliharakan segala firman-Nya
seperti yang ada pada hari ini."
62Maka oleh baginda dan segala orang
Israelpun dipersembahkannya beberapa
kurban di hadapan hadiat Allah.
63Maka oleh Salomo
dipersembahkannya akan kurban
perdamaian yang dipersembahkannya
kepada Allah itu dua laksa dua ribu ekor
lembu dan dua belas laksa ekor domba.
Maka demikianlah dikuduskan baginda
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dan segala bani Israel akan rumah Allah
itu.
64Maka pada hari itu juga dikuduskan
baginda akan tengah halaman yang
di hadapan rumah Allah karena di
sana dipersembahkan baginda kurban
bakaran dan persembahan makanan
dan lemak segala kurban perdamaian
sebab tempat kurban yang dari pada
tembaga yang di hadapan hadirat Allah
itu terkecil akan memuat kurban bakaran
dan persembahan makanan dan lemak
segala kurban perdamaian itu.
65Maka kepada masa itu Salomopun
memegang hari raya itu dan segala
orang Israelpun sertanya yaitu suatu
perhimpunan yang besar daripada
tempat orang masuk ke Hamat hingga
sampai ke anak sungai Mesir maka
sekaliannya menghadap hadirat Tuhan
kita Allah tujuh hari lamanya dan tujuh
hari pula jadi empat belas hari lamanya.
66Maka pada hari yang kedelapan
dilepaskan baginda orang banyak itu
pergi maka sekaliannya memintakan
berkat atas baginda lalu pulang ke
kemahnya dengan termasa dan suka
hatinya sebab segala kebajikan yang
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telah diperbuat Allah akan hambanya
Daud dan akan kaum-Nya bani Israel itu.

9
1Adapun apabila telah selesailah
Salomo dari pada membangunkan

rumah Allah dan istana baginda dan
segala kesukaan Salomo yang hendak
diperbuatnya
2maka kelihatanlah Allah kepada
Salomo pada kedua kalinya seperti
dahulu Tuhan telah kelihatan kepadanya
di Gibeon.
3Maka firman Allah kepadanya:
"Bahwa Aku telah mendengar akan
doa permintaanmu yang telah engkau
persembahkan pada hadirat-Ku dan
Aku telah menguduskan rumah yang
telah engkau bangunkan itu supaya
Aku taruh nama-Ku dalamnya sampai
selama-lamanya.
4Adapun engkau ini jikalau engkau
hendak berjalan di hadapan hadirat-Ku
seperti jalan bapamu Daud itu dengan
tulus hatimu dan dengan sinarnya
sehingga engkau perbuat seperti
segala firman-Ku kepadamu serta
membenarkan segala undang-undang
dan segala hukum-Ku
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5niscaya Aku tetapkan tahta
kerajaanmu atas orang Israel sampai
selama-lamanya seperti yang telah
aku janji kepada bapamu Daud itu
demikian: Bahwa tidak berkeputusan
bagimu seorang yang duduk di atas
tahta kerajaan Israel.
6Tetapi jikalau kiranya kamu berbalik
dari pada mengikut Aku baik kamu
atau anak-anakmu dan tidak kamu
peliharakan segala firman-Ku dan
segala undang-undang yang telah Aku
beri kepadamu melainkan kamu pergi
berbuat ibadat kepada dewa-dewa orang
serta menyembah akan dia
7niscaya Aku binasakan orang Israel
kelak dari pada tanah yang telah Aku
karuniakan kepadanya dan rumah
ini yang telah Aku kuduskan bagi
nama-Ku kelak Aku buangkan dari pada
hadirat-Ku dan Israelpun akan menjadi
suatu perumpamaan dan sendirian di
antara segala bangsa
8dan sungguhpun demikian tinggi
rumah ini tetapi barangsiapa yang
berjalan lalu akan menjadi heran serta
bersiul katanya: Mengapakah dilakukkan
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Allah yang demikian akan tanah ini dan
akan rumah ini.
9Maka orang akan menjawab:
Yaitu sebab orang-orang itu telah
meninggalkan Tuhannya Allah yang telah
membawa nenek moyangnya keluar dari
tanah Mesir dan orang-orang itu telah
berpaut kepada dewa-dewa orang serta
menyembah dia dan berbuat ibadat
kepadanya itulah sebabnya didatangkan
Allah segala celaka ini ke atasnya."
10Adapun kemudian dari pada kedua
puluh tahun yang dalamnya Salomo
membangunkan kedua buah rumah yaitu
rumah Allah dan istana baginda
11 (adapun Hiram, raja Tirus, telah
melengkapkan Salomo dengan kayu araz
dan kayu serui dan emas menurut segala
kehendak baginda) maka pada masa itu
dikaruniakan raja Salomo kepada Hiram
dua puluh buah negri di tanah Galilea.
12Maka keluarlah Hiram dari Tirus
hendak melihati segala negri yang
dikaruniakan kepadanya oleh Salomo
tetapi tidak berkenan kepadanya.
13Lalu katanya: "Hai adinda
bagaimanakah segala negri yang
diberi adinda kepada kakanda ini." Maka
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dinamainya akan dia tanah Kabul datang
sekarang ini.
14Maka Hirampun mengirim kepada
baginda seratus duapuluh talenta emas.
15Maka inilah sebabnya segala kerahan
yang dikerahkan oleh raja Salomo yaitu
hendak membangunkan rumah Allah dan
istananya sendiri dan Milo dan tembok
Yerusalem dan Hazor dan Megido dan
Gezer.
16Maka Firaun, raja Mesir, telah pergi
lalu mengambil Gezer dibakarnya
dengan api serta dibunuhnya segala
orang Kanaan yang duduk dalam negri
itu lalu diberikannya negri itu kepada
anakanda baginda istri Salomo itu akan
suatu pemberian.
17Maka oleh Salomo dibangunkannya
negri Gezer dan Bet-Horon Hilir
18dan Baalat dan Tamar di tanah
belantara pada tanah itu
19dan segala negri perbendaharaan
yang ada kepada Salomo dan segala
negri akan segala kenaikkan baginda
dan negri akan orangnya yang berkuda
dan segala sesuatu yang Salomo hendak
membangunkan akan kesukaan sendiri
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di Yerusalem dan di Libanon dan dalam
seluruh tanah kerajaannya.
20Adapun segala orang yang lagi
tinggal dari pada orang Amori dan orang
Het dan orang Feris dan orang Hewi dan
orang Yebus yang bukan dari pada bani
Israel
21maka segala anak cucunya yang lagi
tinggal kemudian dari padanya di tanah
itu yang tiada dapat ditumpas oleh bani
Israel dari pada sekalian ini dikerahkan
Salomo beberapa hamba kerahan yang
ada pada hari ini.
22Tetapi dari pada bani Israel
seorangpun tiada diperhambakan
oleh Salomo melainkan yaitu menjadi
orang perang dan pegawainya dan
penghulunya dan hulubalangnya dan
kepala segala kenaikkannya dan kepala
orang-orangnya yang berkuda.
23Maka jumlah penghulu-penghulu
yang di atas pekerjaan Salomo itu
lima ratus lima puluh orng yang
memerintahkan segala orang yang
mengerjakan pekerjaan itu.
24Maka putri Firaunpun berpindahlah
dari negri Daud ke mahligai yang telah
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diperbuat baginda akan dia kemudian
dibangunkan baginda akan Milo pula.
25Maka dalam setahun tiga kali
dipersembahkan Salomo beberapa
kurban bakaran dan kurban perdamaian
di atas tempat kurban yang telah
dibangunkannya bagi Allah dan
membakar setanggi sertanya di atas
tempat kurban yang di hadapan hadirat
Allah. Maka demikianlah rumah itu
dihabiskannya.
26Maka oleh raja Salomo
diperbuatkannya beberapa kapal di
Ezion-Geber yang dekat dengan Elot di
tepi laut Kolzom di tanah Edom.
27Maka disuruhkan Hiram beberapa
hambanya yaitu beberapa khalazi yang
biasa belayar di laut supaya naik kapal
itu bersama-sama dengan segala hamba
Salomo.
28 [KOSONG]

10
1Setelah didengar oleh permaisuri
negri Syeba akan kabar Salomo

dari hal nama Allah maka datanglah ia
hendak mencoba dia dengan beberapa
masalah.
2Maka sampailah ia ke Yerusalem
dengan tentara yang amat besar serta
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dengan beberapa ekor unta yang
bermuat rempah-rempah dan terlalu
banyak emas dan permata maka
datanglah ia menghadap Salomo lalu
berkata-kata dengan dia dari hal segala
pikiran hatinya.
3Maka segala perkara itu dinyatakan
Salomo kepadanya maka satupun tiada
terlindung dari pada baginda yang tidak
dinyatakannya kepadanya.
4Setelah dilihat oleh permaisuri Syeba
akan segala budi Salomo dan istana
yang telah dibangunkannya
5dan santapan baginda dan kedudukkan
segala pegawainya dan perdirian segala
pelayannya serta pakaiannya dan tukang
minumnya dan jalan yang padanya
baginda naik ke rumah Allah maka
permaisuri itu tidak bersemangat lagi.
6Maka katanya kepada baginda: "Benar
juga kabar yang telah adinda dengar di
negri adinda dari hal segala perbuatan
dan budi kakanda.
7Tetapi tiada adinda percaya akan
kabar itu sehingga adinda datang kemari
dan mata adinda sendiri yang melihatnya
adapun separuhnya tiada dikabarkan
kepada adinda bahwa budi dan kekayaan
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kakanda melebihi kabar yang didengar
adinda itu.
8Berbahagialah segala orang kakanda
dan berbahagialah segala pegawai yang
senatiasa berdiri di hadapan kakanda
serta mendengar akan budi kakanda.
9Segala puji bagi Tuhan kakanda
Allah yang berkenan akan kakanda
hingga kakanda didudukkannya di atas
tahta kerajaan Israel karena dikasihi
Allah akan Israel pada selama-lamanya
sebab itu dirajakannya kakanda supaya
kakanda melakukan kebenaran dan
keadilan."
10Maka oleh permaisuri itu
dipersembahkannya kepada baginda
seratus dua puluh talenta emas dan
rempah-rempah terlalu banyak dan
permatapun adapun rempah-rempah
yang dipersembahkan permaisuri Syeba
kepada raja Salomo itu tidak datang lagi
yang demikian banyaknya.
11Dan lagi segala kapal Hiram yang
mengambil emas dari Ofir itupun
membawa dari Ofir terlalu banyak kayu
cendana dan permata.
12Maka dari pada kayu cendana itu
diperbuat baginda beberapa tiang akan
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rumah Allah dan akan istana baginda
dan lagi beberapa kecapi dan gambus
bagi segala biduan maka tidak datang
lagi kayu cendana yang demikian dan
tidak kelihatan lagi sampai hari ini.
13Maka oleh raja Salomo
dikaruniakannya kepada permaisuri
Syeba itu sekehendak hatinya barang
sesuatu yang dipintanya lain dari pada
segala yang dikaruniakan baginda
kepadanya sekadar kemurahan raja
Salomo. Maka permaisuri itupun
kembalilah lalu pulang ke negri sendiri
serta dengan segala hambanya.
14Adapun emas yang datang kepada
Salomo dalam setahun yaitu enam ratus
enam puluh enam talenta emas beratnya
15 lain dari pada emas yang dibawa
oleh orang yang bertiga dan dari pada
pertigaan segala orang dagang dan dari
pada segala raja-raja orang campuran
dan dari pada segala pemerintah negri
itu.
16Maka oleh raja Salomo diperbuatnya
dua ratus buah perisai dari pada emas
tempaan adapun sebuah perisai itu
enam ratus syikal emas beratnya.
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17Dan lagi tiga ratus buah selukung
dari pada emas tempaan adapun sebuah
selukung itu tiga kati emas beratnya lalu
ditaruh baginda akan dia di dalam istana
"Rimba Libanon" itu.
18Dan lagi diperbuatkan baginda
sebuah singgasana yang besar dari pada
gading disalutnya dengan emas yang
terlebih baik.
19Maka pada singgasana itu ada enam
mata anak tangganya dan persandaran
singgasana itu bulat dan ada tangannya
sebelah menyebelah pada tempat
duduknya dan dua ekor gambar singa
ada berdiri pada sisi tangannya itu.
20Dan lagi gambar singa dua belas ekor
ada berdiri sebelah menyebelah diatas
keenam anak tangganya belum pernah
diperbuat orang yang demikian dalam
barang sesuatu kerajaanpun.
21Maka segala bekas minuman raja
Salomo dari pada emas dan segala
bekas istana "Rimba Libanon" itupun dari
pada emas tulen satupun tiada dari pada
perak maka pada zaman raja Salomo
perak itu tiada diindahkan lagi.
22Karena pada baginda itu ada
beberapa kapal berlayar dari Tarsis
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serta dengan segala kapal Hiram maka
tiga tahun sekali segala kapal Tarsis
itu datang bermuat emas dan perak
dan gading dan beberapa ekor kera dan
burung merak.
23Maka raja Salomo itu melebihi segala
raja-raja dunia ini dalam hal kekayaan
dan budinya.
24Dan segala isi dunia menghadap
hadirat Salomo hendak mendengar akan
budi yang ditaruh Allah dalam hatinya.
25Maka masing-masingnya membawa
persembahannya yaitu beberapa bekas
perak dan bekas dari pada emas dan
pakaian dan senjata dan rempah-rempah
dan kuda dan bagal bertahun-tahun.
26Maka oleh Salomo dihimpunkannya
beberapa kenaikkan dan orang yang
berkuda maka adalah padanya seribu
empat ratus buah kenaikkan dan
selaksa dua ribu orang yang berkuda
yang ditempatkannya dalam segala
negri kenaikkannya dan bersama-sama
dengan baginda di Yerusalem.
27Maka perak di Yerusalem disamakan
baginda dengan batu dan kayu araz
disamakannya dengan kayu cumiz yang
di tanah rendah sebab kemewahannya.
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28Adapun segala kuda yang ada kepada
Salomo itu telah dibawa orang dari Mesir
maka oleh segala saudagar baginda
diterimanya kuda itu berkawan-kawan
masing-masing kawan itu dengan
harganya.
29Maka harga sebuah kenaikkan yang
datang keluar dari Mesir itu enam ratus
sikal perak dan segala kuda seratus lima
puluh sikal harganya maka demikian
juga dibawanya keluar dengan tangan
segala saudagar itu bagi segala raja-raja
orang Het dan bagi segala raja-raja
Aram.

11
1Maka raja Salomopun kasihlah
akan beberapa orang perempuan

bangsa asing bersama dengan putri
Firaun yaitu perempuan-perempuan
orang Moab dan orang Amon dan orang
Edom dan orang Sidon dan orang Hetpun
2dari pada segala bangsa yang telah
Allah befirman kepada bani Israel: "Akan
hal demikian janganlah kamu masuk
kepadanya dan jangan orang-orang itu
masuk kepadamu karena tak dapat tidak
orang-orang itu kelak membalikkan
hatimu akan menurut segala dewanya."
Maka kepada perempuan yang demikian
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itu raja Salomo berdampinglah dengan
kasihnya.
3Maka adalah kepada baginda tujuh
ratus orang istrinya semuanya anak
raja-raja dan gundiknya tiga ratus orang
maka segala istrinya itu menyesatkan
hati baginda.
4Adpun pada masa Salomo telah tua
maka segala istrinya itu membalikkan
hatinya akan menurut dewa-dewa orang
sehingga hatinya tiada tulus dengan
Tuhan Allah seperti hati ayahanda
baginda Daud itu.
5Maka oleh Salomo diturutnya akan
Asytoret, dewi orang Sidon itu dan akan
Milkom, kehinaan orang Amon.
6Maka Salomopun membuat yang jahat
pada pemandangan Allah tiada baginda
megikut semata-mata akan Allah seperti
ayahanda baginda Daud itu.
7Maka pada masa itu dibangukan
Salomo suatu tempat yang tinggi
bagi Kamos, kehinaan orang Moab,
di atas gunung yang bertentangan
Yerusalem dan bagi Molokh, kehinaan
bani Amonpun.
8Maka demikian diperbuat baginda
akan segala istrinya yang bangsa asing
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yang membakar setanggi serta membuat
kurban kepada dewa-dewanya.
9Maka murkalah Allah akan Salomo
sebab hatinya telah terbalik dari pada
Allah Tuhan orang Israel yang telah
kelihatan kepadanya dua kali
10dan yang telah befirman kepadanya
dari hal perkara ini yaitu jangan ia
mengikut dewa-dewa orang tetapi tiada
diturutnya akan firman Allah itu.
11Lalu firman Allah kepada Salomo:
"Sedang demikian ini kelakuanmu
dan tiada engkau memeliharakan
perjanjian-Ku dan undang-undang-Ku
yang telah Aku befirman kepadamu tak
dapat tidak Aku merebuti kerajaan itu
dari padamu lalu mengaruniakannya
kepada pegawaimu.
12Akan tetapi tidak Aku hendak berbuat
demikian selagi engkau hidup yaitu oleh
karena bapamu Daud melainkan Aku
hedak berbuat dia dari pada tangan
anakmu.
13Tetapi bukannya segenap kerajaan
itu kelak Aku rebuti melainkan satu suku
kelak Aku akan mengaruniakan pada
anakmu oleh karena hamba-Ku Daud
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dan oleh karena Yerusalem yang telah
Aku pilih."
14Maka diterbitkan Allah seorang seteru
kepada Salomo yaitu Hadad, orang
Edom, ialah dari pada keturunan raja
Edom
15karena telah jadi tatkala Daud di
Edom dan Yoab panglima tentara itu
telah pergi menguburkan segala mayat
orang yang dibunuh itu dan telah
membunuh segala orang laki-laki di
Edom
16 (karena Yoab dan segala orang Israel
tinggallah di sana enam bulan lamanya
sehingga ditumpasnya segala orang
laki-laki di Edom)
17maka larilah Hadad serta dengan
beberapa orang Edom hamba-hamba
bapanya hendak pergi ke Mesir maka
pada masa itu Hadad lagi budak kecil.
18Maka berangkatlah sekaliannya itu
dari Midian lalu sampai ke Paran maka
dari Paran itu dibawanya beberapa orang
sertanya lalu sampai ke Mesir kepada
Firaon raja Mesir itu maka baginda itu
mengaruniakan kepadanya suatu rumah
serta menentukan makanannya dan
memberi tanah kepadanya.
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19Maka Hadadpun beroleh karunia
besar pada pemandangan Firaun
sehingga diberi baginda kepadanya
saudara istri baginda akan istrinya yaitu
saudara permaisuri Tahpenes itu.
20Maka oleh saudara Tahpenes itu
diperanakkannya bagi Hadad anaknya,
Genubat, yang dicerai susu oleh
Tahpenes dalam istana Firaun adapun
Genubat itu di dalam istana Firaun di
antara segala putra Firaun itu.
21Setelah kedengaran kepada Hadad
di Mesir itu mengatakan, Daud telah
tertidur di sana segala nenek moyangnya
dan Yoab panglima tentaranya itupun
telah mati maka sembah Hadad kepada
Firaon: "Biarlah kiranya patik pergi
supaya patik pulang ke negri patik
sendiri."
22Maka titah Firaon kepadanya: "Tetapi
apa kurang kepadamu sertaku di sini
sehingga engkau hendak pulang ke
negrimu sendiri." Maka sembahnya:
"Satupun tidak, tetapi biarlah juga patik
pergi."
23Maka diterbitkan Allah seorang lagi
seteru kepada Salomo yaitu Rezon bin
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Elyada yang telah lari dari pada tuannya
yaitu dari pada Hadadezer, raja Zoba.
24Maka dihimpunkan beberapa orang
kepada dirinya lalu menjadi penghulu
suatu pasukan tatkala dibunuh Daud
akan orang Zoba maka pergilah
sekaliannya ke Damsyik lalu duduk di
sana serta berkerajaan di Damsyik.
25Maka iapun menjadi musuh orang
Israel seumur hidup Salomo lain dari
pada celaka yang diperbuat oleh Hadad
maka iapun bencilah akan Israel serta
berkerajaan atas benua Aram.
26Adapun Yerobeam bin Nebat seorang
Efraim dari Zereda, pegawai Salomo,
ibunya seorang perempuan janda
bernama Zerua, maka iapun menaikkan
tangannya ke atas baginda
27maka inilah sebabnya ia menaikkan
tangannya atas baginda itu: Bahwa
Salomo membangunkan Milo serta
membaiki pecahan tembok negri
ayahanda baginda Daud itu.
28Adapun Yerobeam itu seorang
yang gagah berani maka oleh Salomo
dilihatnya akan orang muda itu rajin
lalu ditentukannya akan memerintahkan
segala pekerjaan rumah Yusuf.



1 Raja-raja 11.29–33 85
29Adapun pada masa itu keluarlah
Yerobeam dari Yerusalem lalu nabi Ahia,
orang Silo itu, bertemulah dengan dia di
jalan maka Ahia itu telah memakai jubah
baru dan keduanya itu saja yang ada di
padang.
30Maka oleh Ahia dicapainya jubah
baru yang dipakainya itu dikoyakkannya
menjadi dua belas keping.
31Lalu katanya kepada Yerobeam:
"Ambillah olehmu sepuluh keping karena
demikianlah firman Allah, Tuhan orang
Israel: Bahwa Aku hendak merebuti
kerajaan itu dari pada tangan Salomo
dan Aku hendak mengaruniakan
kepadamu sepuluh suku
32 (tetapi satu suku tetap juga padanya
oleh karena hamba-Ku Daud dan oleh
karena Yerusalem yaitu negri yang telah
Aku pilih dari antara segala suku Israel
33maka yaitu sebab orang-orang
itu sudah meninggalkan Aku serta
menyembah Asytoret, dewa orang
Sidon, dan Kamos, dewa orang Moab,
dan Milkom, dewa bani Amon, dan
tiada orang-orang itu menurut segala
jalan-Ku sehingga berbuat barang yang
benar pada pemandangan-Ku atau
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memeliharakan segala undang-undang
dan segala hukum-Ku seperti bapanya
Daud itu.
34Tetapi bukannya Aku hendak
mengambil segenap kerajaan itu dari
pada tangannya melainkan Aku biarkan
dia menjadi raja seumur hidupnya oleh
karena hamba-Ku Daud yang telah Aku
pilih sebab dipeliharakannya segala
firman dan undang-undang-Ku
35 tetapi Aku hendak mengambil
kerajaan itu dari pada tangan anaknya
dan Aku hendak mengaruniakan dia
kepadamu yaitu sepuluh suku.
36Dan kepada anaknya Aku hendak
mengaruniakan satu suku supaya
kepada hamba-Ku Daud itu senantiasa
ada suatu pelita di hadapan hadirat-Ku di
Yerusalem yaitu di negri yang telah Aku
pilih akan menaruh nama-Ku di sana.
37Maka engkau ini Aku ambil dan
engkau akan berkerajaan menurut
segala kehendak hatimu dan engkau
akan menjadi raja atas orang Israel.
38Maka akan jadi kelak jikalau kiranya
engkau dengar akan segala firman-Ku
kepadamuu serta menurut segala
jalan-Ku dan berbuat barang yang
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benar pada pemandangan-Ku sehingga
engkau memeliharakan segala undang-
undang-Ku dan segala firman-Ku
seperti yang telah diperbut hamba-Ku
Daud niscaya Aku menyertai engkau
serta membangunkan bagimu sebuah
rumah yang tetap seperti yang telah
Kubangunkan bagi Daud dan Aku akan
mengaruniakan kepadamu bani Israel
itu.
39Maka sebab perkara itu Aku akan
merendahkan keturunan Daud tetapi
bukan sampai selama-lamanya."
40Maka Salomopun mencari jalan
hendak membunuh Yerobeam tetapi
berbangkitlah Yerobeam lalu lari ke
Mesir kepada Sisak, raja Mesir, maka
tinggallah ia di Mesir sehingga mangkat
Salomo itu.
41Adapun segala perbuatan Salomo
yang lain lagi dan segala pekerjaan dan
budinya bukankah sekalian ini tersurat
didalam kitab perbuatan Salomo.
42Maka Salomopun berkerajaan di
Yerusalem atas segala orang Israel
empat puluh tahun lamanya.
43Maka Salomopun tidurlah serta
dengan segala nenek moyangnya lalu
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dikuburkan orang akan dia di dalam
negri ayahanda baginda Daud itu
dan anakanda baginda Rehobeam
berkerajaan akan ganti baginda.

12
1Maka berangkatlah Rehabeam
pergi ke Sikhem karena segala

orang Israel telah datang ke Sikhem
hendak merajakan dia.
2Adapun apabila Yerobeam bin Nebat
mendengar kabar itu (karena ia lagi
ada di Mesir dan telah lari ke sana
dari hadapan raja Salomo maka
Yerobeampun duduklah di Mesir
3dan disuruh orang panggil akan dia)
maka datanglah Yerobeam dan segenap
perhimpunan Israel itu lalu sembahnya
kepada Rehabeam demikian:
4 "Bahwa ayahanda telah memberatkan
tanggungan patik akan sekarang
hendaklah kiranya tuanku meringankan
perhambaan ayahanda yang keras itu
dan tanggungan yang berat yang telah
ditanggungkan atas patik sekalian maka
patik akan menjadi hamba tuanku."
5Maka titah baginda kepadanya:
"Pulanglah kamu selang tiga hari
antaranya kemudian marilah kamu
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menghadap pula." Lalu pulanglah segala
orang banyak itu.
6Maka berjalanlah raja Rehabeam
dengan segala orang tua-tua yang
dahulu menghadap ayahanda baginda
Salomo pada masa hidupnya maka titah
baginda: "Pada bicaramu bagaimana
patut aku memberi jawab kepada kaum
ini?"
7Maka jawabnya akan baginda
sembahnya: "Jikalau pada hari ini
tuanku hendak menjadi hamba pada
kaum ini serta memperhambakan diri
tuanku kepadanya dan memberi jawab
kepadanya dengan perkataan yang baik
niscaya orang-orang itu akan menjadi
hamba tuanku sampai selama-lamanya."
8Tetapi ditinggalkan baginda akan
bicara yang dipersembahkan kepadanya
oleh orang tua-tua itu lalu bicaralah
baginda dengan segala orang muda-
muda yang telah menjadi besar
bersama-sama dengan baginda dan
yang berdiri di hadapan baginda.
9Maka titah baginda kepadanya:
"Apakah bicaramu supaya kita memberi
jawab akan kaum ini yang telah
berdatang sembah kepadaku demikian:
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Hendaklah tuanku meringankan
tanggungan yang ditanggungkan atas
patik oleh ayahanda."
10Maka sembah segala orang muda-
muda yang telah menjadi besar serta
baginda: "Demikianlah yang hendak
tuanku titahkan kepada kaum ini yang
berdatang sembah kepada tuanku:
Bahwa ayahanda telah memberatkan
tanggungan patik tapi hendaklah tuanku
meringankan dia -- maka hendaklah
tuanku titahkan kepadanya demikian:
Bahwa jari kelingkingku terlebih besar
dari pada pinggang ayahanda.
11Akan sekarang sedang ayahanda
telah menanggungkan atasmu
tanggungan yang berat niscaya aku
akan menambahi tanggungan itu bahwa
ayahanda telah menyiksai kamu dengan
cemeti tetapi aku akan menyiksai kamu
kelak dengan kalajengking."
12Maka datanglah Yerobeam dan segala
orang kaum itu menghadap Rehabeam
pada lusanya seperti titah baginda:
"Marilah kamu menghadap pula pada
lusa itu."
13Maka jawab baginda akan kaum itu
dengan kerasnya ditinggalkannya bicara
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orang tua-tua yang dibicarakannya
kepada baginda
14maka titah baginda kepadanya
seperti bicara orang muda-muda
demikianlah: "Bahwa ayahanda telah
memberatkan tanggunganmu tetapi
aku akan menambahi tanggunganmu
itu maka ayahanda telah menyiksai
kamu dengan cemeti tetapi aku hendak
menyiksai kamu dengan kalajengking."
15Maka tidak didengar baginda akan
sembah kaum itu karena peredaran
itu dari pada Allah datangnya supaya
ditetapkan firman Allah kepada
Yerobeam bin Nebat dengan lidah Ahia,
orang Silo itu.
16Setelah dilihat oleh segala orang
Israel akan hal baginda itu tidak mau
mendengar akan sembahnya, maka
jawab kaum itu akan baginda demikian:
"Apakah bagian patik dalam Daud? Tiada
pula patik beroleh pusaka dalam anak
Isai pulanglah ke kemahmu hai Israel!
Sekarang ingatlah akan isi rumahmu
sendiri hai Daud!"
17Tetapi akan segala orang Israel yang
duduk dalam segala negri Yehuda maka
Rehabeam juga berkerajaan atasnya.
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18Maka oleh raja Rehabeam
disuruhkannya Adoram yang
memerintahkan segala orang kerahan
tetapi dirajam akan dia oleh segala
orang Israel dengan batu hingga matilah
ia. Maka segeralah raja Rehabeam itu
naik ke atas kenaikkan baginda lalu lari
ke Yerusalem.
19Maka demikianlah orang Israel
mendurhaka kepada isi rumah Daud
sampai kepada hari ini.
20Adapun apabila segala bani Israel
telah mendengar akan hal Yerobeam
sudah pulang maka disuruhnya orang
memanggil dia kepada perhimpunan
lalu dirajakannya akan dia atas segala
orang Israel maka seorangpun tada yang
mengikut isi rumah Daud itu melainkan
suku Yehuda saja.
21Setelah sampai Rehobeam ke
Yerusalem maka dikerahkannya segala
orang isi rumah Yehuda dan suku
Benyamin delapan belas laksa orang
pilihan yang tahu berperang hendak
memerangi segala isi rumah Israel
supaya dikembalikannya kerajaan itu
kepada Rehabeam bin Salomo.
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22Tetapi datanglah firman Allah kepada
hamba Allah, Semaya itu, demikian:
23 "Katakanlah olehmu kepada
Rehabeam bin Salomo, raja Yehuda itu,
dan kepada segala isi rumah Yehuda dan
Benyamin dan kepada segala orang yang
lain itu demikian:
24Bahwa inilah firman Allah: Janganlah
kamu pergi dan janganlah kamu
memerangi saudara-saudaramu, bani
Israel itu. Pulanglah kamu masing-
masing ke rumahmu karena perkara
ini dari pada Aku datangnya." Maka
didengarnya akan firman Allah itu maka
baliklah semuanya lalu pulang menurut
firman Allah.
25Maka oleh Yerobeam dibangunkannya
negri Sikhem di tanah bukit Efraim lalu
duduk dalamnya maka keluarlah ia dari
sana lalu membangunkan Pnuel.
26Maka kata Yerobeam dalam hatinya:
"Sekarang kerajaan ini akan kembali
juga kepada isi rumah Daud.
27Maka jikalau kaum ini pergi
mempersembahkan kurban dalam
rumah Allah di Yerusalem niscaya
hati kaum ini akan kembali kepada
tuannya yaitu kepada Rehabeam, raja
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Yehuda, maka aku ini kelak dibunuhnya
lalu kembalilah sekaliannya kepada
Rehabeam, raja Yehuda."
28Maka bagindapun berbicaralah lalu
diperbuatnya dua ekor anak lembu
dari pada emas, maka titahnya kepada
orang-orang itu: "Terlalu sukar kamu
pergi ke Yerusalem hai Israel inilah
dewa-dewamu yang telah membawa
kamu keluar dari tanah Mesir."
29Maka seekornya itu didirikannya di
Betel dan seekornya ditaruhnya di Dan.
30Maka perkara ini menjadi dosalah
karena kaum itu pergilah menghadap
yang seekor yaitu ke Dan.
31Dan lagi diperbuatnya beberapa
rumah tempat tinggi-tinggi dan
dijadikannya beberapa orang imam dari
antara segala orang kaum itu yang
bukan dari bani Lewi.
32Dan oleh Yerobeam ditentukannya
suatu hari raya pada bulan yang
kedelapan pada lima belas hari bulan
sama seperti hari raya yang di Yehuda
dan iapun naiklah ke atas tempat
kurban maka demikian juga perbuatnya
di Betel serta dipersembahkannya
kurban kepada kedua anak lembu yang
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telah diperbuatnya itu dan di Betel itu
ditentukannya segala imam di tempat
tinggi-tinggi yang telah diperbuatkannya
itu.
33Maka iapun naiklah ke atas tempat
kurban yang telah diperbuatkannya di
Betel pada lima belas hari bulan yang
kedelapan yaitu pada bulan yang telah
ditentukannya dalam hatinya sendiri
maka ditentukannya suatu hari raya
bagi bani Israel itu dan iapun naiklah
ke atas tempat kurban akan membakar
setanggi.

13
1Maka datanglah seorang hamba
Allah dari Yahuda ke Betel dengan

firman Allah adapun Yerobeam ada
berdiri di sisi tempat kurban hendak
membakar setanggi.
2Maka berserulah orang itu akan
tempat kurban itu dengan firman Allah
demikian: "Hai tempat kurban, hai
tempat kurban! Demikianlah firman
Allah: Bahwa seorang kanak-kanak
akan diperanakkan bagi isi rumah
Daud, Yosia namanya; maka iapun akan
mengurbankan di atasmu segala imam
tempat tinggi-tinggi yang membakar
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setanggi di atasmu dan tulang-tulang
orang akan dibakar orang di atasmu."
3Maka pada hari itu diberinya suatu
alamat, katanya: "Bahwa inilah alamat
yang telah Tuhan berfirman: Bahwa
tempat kurban itu akan terbelah dan
habu yang di atasnya akan terhambur."
4Adapun apabila didengar baginda
akan kata hamba Allah yang diserunya
akan tempat kurban yang di Betel itu
dihulurkan Yerobeam tangannya dari
atas tempat kurban itu, maka titahnya:
"Tangkaplah akan dia!" Maka tangan
yang dihulurkannya kepada orang itu
menjadi keringlah sehingga tidak dapat
dikembalikannya.
5Dan tempat kurban itupun terbelahlah
dan habupun terhamburlah dari atas
tempat kurban itu menurut seperti
alamat yang telah diberi oleh hamba
Allah itu dengan firman Allah.
6Maka jawab baginda serta berkata
kepada hamba Allah itu: "Pohonkanlah
kiranya karunia Tuhanmu Allah
dan doakan aku supaya tanganku
dikembalikan pula kepadaku." Maka
oleh hamba Allah itu dipohonkannya
kepada Allah maka tangan baginda itu
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dikembalikanlah kepadanya lalu menjadi
seperti dahulu.
7Maka titah baginda kepada hamba
Allah itu: "Marilah engkau singgah ke
rumahku segarkanlah dirimu dan aku
hendak memberi karunia kepadamu."
8Maka kata hamba Allah itu kepada
baginda: "Jikalau separuh rumahmu
engkau beri kepadaku sekalipun tiada
aku masuk sertamu tiada pula aku
hendak makan roti minum air dalam
tempat ini
9Karena demikianlah dipesan kepadaku
dengan firman Allah: Janganlah engkau
makan roti atau minum air dan jangan
engkau pulang dari pada jalan yang
telah engkau datang itu."
10Lalau pergilah ia kepada jalan yang
lain tiadalah ia kembali pada jalan yang
ia telah datang ke Betel itu.
11Maka adalah seorang nabi yang
tua duduk di Betel maka datanglah
anaknya menceriterakan kepadanya
segala perbuatan hamba Allah pada hari
itu di Betel itu dan segala peralatan yang
dikatakannya kepada baginda itupun
disampaikannya kepada bapanya.
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12Maka kata bapanya kepadanya:
"Pada jalan mana engkau itu telah
pergi?" Adapun anak-anaknya telah
melihat jalan mana hamba Allah yang
datang dari Yehuda itu telah pergi.
13Maka katanya kepada anak-anaknya:
"Kenakan pelana kepada keledaiku!"
Maka dikenakan pelana kepada
keledainya lalu ditunggang bapanya
akan dia.
14Maka diikutnya akan hamaba Allah
itu didapatinya akan dia ada duduk di
bawah pohon beringin babi lalu katanya
kepadnya: "Engkaukah hamba Allah
yang telah datang dari Yehuda itu?"
Maka jawabnya: "Akulah dia."
15Maka katanya kepadanya: "Marilah
pulang ke rumahku supaya makan roti."
16Maka jawabnya: "Tidak boleh aku
kembali dengan engkau atau singgah ke
rumahmu dan tidak aku mau roti atau
minum air dalam tempat ini,
17karena telah dikatakan kepadaku
dengan firman Allah: Janganlah engkau
makan roti atau minum air di sana dan
janganlah engkau balik mengikut jalan
yang telah engkau datang itu."
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18Maka kata orang itu kepadanya: "Aku
inipun seorang nabi sama seperti engkau
dan ada seorang malaikat mengatakan
kepadaku dengan firman Allah demikian:
Bawalah akan dia pulang sertamu ke
rumahmu supaya ia memakan roti serta
meminum air." Maka bohonglah yang
dikatakannya kepadanya.
19Maka kembalilah orang itu sertanya
dan iapun makan roti di rumahnya serta
minum air.
20Adapun sementara keduanya duduk
makan maka datanglah firman Allah
kepada nabi yang telah membawa dia
kembali itu
21maka iapun berserulah kepada
hamba Allah yang telah datang dari
Yehuda itu katanya: "Demikianlah firman
Allah: Sedang engkau telah mendurhaka
kepada firman Allah dan tidak engkau
memeliharakan pesanan yang dipesani
kepadamu oleh Tuhanmu Allah,
22melainkan engkau telah balik lalu
makan roti dan minum air di tempat
yang telah Ia befirman kepadamu:
Jangan makan roti dan jangan minum
air itu, mayatmu tidak akan datang ke
kubur nenek moyangmu."
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23Adapun setelah sudah makan roti
dan minum air itu maka dikenakannya
pelana pada keledainya yaitu akan nabi
yang telah dibawanya pulang itu.
24Setelah orang itu berjalan maka
bertemulah seekor singa dengan dia di
jalan lalu membunuh dia maka mayatnya
terhantarlah di jalan dan keledai itu
berdiri di sisinya dan singa itupun
berdirilah pada sisi mayat itu.
25Maka adalah beberapa orang berjalan
lalu di situ dilihatnya mayat itu terhantar
di jalan dan singa itu berdiri pada sisi
mayat itu maka datanglah orang-orang
itu memberitahu hal itu ke negri tempat
nabi yang tua itu duduk.
26Setelah didengar hal itu oleh nabi
yang mengembalikan orang itu dari pada
jalannya maka katanya: "Yaitulah hamba
Allah yang mendurhaka kepada firman
Allah itu, itulah sebabnya diserahkan
Allah akan dia kepada singa yang telah
menerkam akan dia serta membunuh
dia menurut seperti firman Allah yang
telah difirmankan kepadanya."
27Maka katanya pula kepada anak-
anaknya: "Kenakanlah pelana pada
keledaiku!" Lalu dikenakannya.
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28Maka iapun pergilah lalu didapatinya
mayat itu terhantar di jalan dan keledai
dengan singa itu berdiri di sisi mayat itu
maka singa itu tidak makan mayat itu
dan tidak pula ia menerkam keledai itu.
29Maka oleh nabi itu diangkatnya
mayat hamba Allah itu dinaikannya ke
atas keledai dibawanya pulang maka
datanglah nabi yang tua itu ke negrinya
hendak meratapi dan menguburkan dia.
30Dan mayat itu ditaruhnya dalam
kuburan sendiri lalu diratapi orang akan
dia demikian: "Wahai saudaraku."
31Adapun kemudian dari pada
dikuburkannya akan dia kata nabi
itu kepada anak-anaknya: "Apabila
aku telah mati hendaklah kamu
menguburkan mayatku di dalam kubur
tempat hamba Allah telah dikuburkan
itu, taruhlah tulang-tulangku pada sisi
tulang-tulangnya itu.
32Karena tak dapat tidak akan jadi
kelak seperti perkataan yang telah
diserukannya dengan firman Allah akan
tempat kurban yang di Betel dan akan
segala rumah tempat tinggi-tinggi yang
di dalam negri-negri Samaria."
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33Maka kemudian dari pada perkara
yang tersebut itu tiadalah Yerobeam
berbalik dari pada jalannya yang jahat itu
melainkan dijadikannya pula beberapa
imam bagi tempat yang tinggi-tinggi
itu dari antara segala orang kaum itu
maka dilantiknya barangsiapa yang mau
supaya menjadi imam di tempat yang
tinggi-tinggi.
34Maka hal itu menjadi dosalah bagi isi
rumah Yerobeam sehingga menumpas
dan membinasakan dia dari atas muka
bumi.

14
1Maka pada masa itu Abia bin
Yerobeam sakitlah.

2Maka kata Yerobeam kepada istrinya:
"Hendaklah kiranya adinda berbangkit
serta menyamarkan diri adinda supaya
jangan diketahui orang akan adinda ini
istri Yerobeam lalu pergilah adinda ke
Silo bahwa adalah di sana nabi Ahia
yang telah mengatakan dahulu akan hal
kakanda kelak menjadi raja atas kaum
ini.
3Dan ambillah pada tangan adinda roti
sepuluh biji dan beberapa penganan
dan sebuah buli-buli berisi air madu
lalu pergilah mendapatkan dia maka
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iapun akan memberitahu kepada adinda
barang yang akan berlaku kelak atas
anak ini."
4Maka oleh istri Yerobeam diperbuatnya
demikian maka bangunlah ia pergi ke
Silo lalu sampai ke rumah Ahia, adapun
Ahia itu tidak dapat mlihat karena
matanya telah kaburlah dari sebab
tuanya.
5Maka firman Allah kepada Ahia:
"Bahwa istri Yerobeam itu datanglah
hendak bertanya kepadamu akan
hal anaknya karena anak itu sakit.
Demikian-demikian hendaklah engkau
berkata kepadanya" Karena akan
jadi kelak apabila ia masuk ia akan
menyamarkan dirinya pura-pura orang
lain.
6Maka apabila didengar oleh Ahia akan
bunyi tapak kakinya tatkala ia masuk ke
dalam pintu maka katanya: "Masuklah
engkau hai istri Yerobeam! Mengapakah
engkau menyamarkan dirimu? Karena
aku disuruh menyampaikan kepadamu
kabar yang susah-susah.
7Pergilah engkau, katakan kepada
Yerobeam demikianlah firman Allah
Tuhan orang Israel: Sedang Aku telah
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mengangkat engkau dari antara kaum
itu serta menjadikan dikau penghulu
atas kaum-Ku Israel
8dan Aku telah merebuti kerajaan
itu dari pada isi rumah Daud lalu
mangaruniakan dia kepadamu tetapi
bukannya engkau seperti hamba-Ku
Daud yang telah memeliharakan segala
firman-Ku dan yang mengikut Aku
dengan sebulat-bulat hatinya sehingga
diperbuatnya saja barang yang benar
pada pemandangan-Ku
9melainkan engkau telah berbuat
jahat lebih dari pada segala orang
yang dahulu dari padamu dan engkau
telah pergi mengadakan bagi dirimu
beberapa dewa dan patung tuangan
sehingga membangkitkan murka-Ku dan
Aku ini engkau telah membuangkan ke
belakangmu
10 sebab itu Aku akan mendatangkan
jahat ke atas isi rumah Yerobeam
dan dari pada Yerobeam itu Aku akan
menumpas tiap-tiap anaknya laki-laki
baik orang yang terkurung baik orang
yang lagi bebas di antara orang Israel
dan Aku akan membuangkan segala
isi rumah Yerobeam seperti orang
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membuangkan tahi sehingga habislah
sekaliannya.
11Maka barangsiapa dari pada orang
Yerobeam yang mati di dalam negri
yaitu akan dimakan anjing dan yang
mati di padang itu akan dimakan oleh
burung-burung yang di udara karena
demikianlah firman Allah.
12Bangunlah engkau pulang ke
rumahmu maka apabila kakimu
melangkah masuk ke dalam negri kelak
budak itu akan mati.
13Maka segala orang Israel akan
meratapkan dia serta menguburkan dia
karena dari pada benih Yerobeam ialah
saja yang akan masuk ke dalam kubur
sebab dalamnya didapati sesuatu yang
baik kepada Allah Tuhan orang Israel di
antara orang isi rumah Yerobeam.
14Maka Allah akan menerbitkan
bagi diri-Nya seorang raja atas Israel
yang akan menumpas segala isi
rumah Yerobeam pada hari itu tetapi
bagaimanakah sekarang ini juga.
15Karena Allah akan memalu Israel
seperti buluh digoncang harus dan ia
akan menuntunkan Israel dari tanah
yang baik yang telah dikaruniakannya
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kepada nenek moyangnya ini lalu
mencerai beraikan dia ke seberang
sungai itu sebab diperbuatnya segala
asirahnya serta dibangkitkannya murka
Allah.
16Dan Allah akan menyerahkan orang
Israel sebab segala dosa Yerobeam
yang telah berdosa sendiri dan yang
telah mengajak orang Israelpun berbuat
dosa."
17Maka bangunlah istri Yerobeam lalu
pergi maka sampailah ia ke Tirza maka
tatkala dilangkahnya bandul rumah itu
matilah budak itu.
18Maka oleh segala orang Israel
dikuburkannya akan dia serta
diratapinya akan dia seperti firman Allah
yang telah disampaikannya dengan lidah
hamba-Nya, nabi Ahia itu.
19Adapun segala perbuatan Yerobeam
yang lain lagi bagaimana ia telah
berperang dan bagaimana ia berkerajaan
adalah sekalian itu tersurat di dalam
kitab hikayat raja-raja Israel.
20Maka Yerobeampun berkerajaanlah
dua puluh dua tahun lamanya maka
iapun tidurlah dengan segala nenek
moyangnya dan anakanda baginda
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Nadab berkerajaanlah menggantikan
dia.
21Maka Rehabeam bin Salomopun
berkerajaanlah di Yehuda. Adapun
Rehabeam itu empat puluh satu tahun
umurnya pada masa baginda naik raja
dan baginda itu berkerajaan tujuh belas
tahun lamanya di Yerusalem yaitu negri
yang telah dipilih Allah dari antara
segala suku bani Israel akan menaruh
namanya di sana maka bunda baginda
itu bernama Naama, orang Amon.
22Maka orang Yehudapun berbuat
barang yang jahat pada pamandangan
Allah dibangkitkannya cemburuan-Nya
oleh segala dosa yang diperbuatnya lebih
dari pada yang diperbuat oleh segala
nenek moyangnya.
23Karena orang-orang itupun
membangunkanlah bagi dirinya
beberapa tempat yang tinggi-tinggi dan
beberapa tiang dan beberapa asirah di
atas segala bukit yang tinggi dan di
bawah segala pohon kayu yang rindang.
24Maka ada pula beberapa orang yang
berbuat semburit di tanah itu maka
diperbuatnya seperti kehinaan segala
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bangsa yang telah dihulurkan Allah dari
hadapan bani Israel itu.
25Adapun pada tahun yang kelima
dari pada kerajaan Rehabeam maka
datanglah Sisak, raja Mesir, menyerang
Yerusalem
26maka dirampasnya segala isi
perbendaharaan di rumah Allah dan
segala isi perbendaharaan istana baginda
maka sekaliannya dirampasnya dan
dirampasnya pula segala perisai emas
yang diperbuat oleh Salomo.
27Maka oleh Raja Rehabeam
diperbuatnya beberapa perisai tembaga
akan gantinya diserahkannya ke
tangan segala penghulu bentara yang
menunggui pintu istana baginda.
28Maka jadilah apabila baginda hendak
masuk ke rumah Allah dibawa oleh
segala bentara akan dia kemudian
dibawanya kembali ke dalam bilik segala
bentara itu.
29Adapun segala perbuatan Rehabeam
yang lain lagi dan segala pekerjaan
bukankah sekaliannya itu ada tersurat di
dalam kitab hikayat raja-raja Yehuda.
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30Maka di antara Rehabeam
dengan Yerobeam itu senantiasa
ada peperangan.
31Maka Rehabeampun tidurlah dengan
segala nenek moyangnya lalu dikuburkan
orang akan dia beserta dengan nenek
moyangnya di negri Daud maka
bunda baginda itu bernama Naama,
orang Amon. Maka anakanda baginda
Abiampun berkerajaanlah menggantikan
dia.

15
1Adapun Abiam naik raja atas
Yehuda itu pada tahun yang

kedelapan belas dari pada kerajaan
Yerobeam bin Nebat.
2Maka tiga tahun lamanya Abiam
berkerajaan di Yerusalem maka bunda
baginda itu bernama Maakha binti
Abisalom.
3Adapun kelakuan baginda itu menurut
segala dosa yang diperbuat oleh
ayahanda baginda dahulu dari pada
baginda dan hati baginda itu tiada tulus
kepada Tuhannya Allah seperti hati
nanda Daud itu.
4Tetapi oleh karena Daud dikaruniakan
Tuhan Allah suatu pelita kepadanya
di Yerusalem akan menerbitkan
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anaknya kemudian dari padanya serta
menetapkan Yerusalem
5 sebab Daud telah berbuat barang yang
benar pada pemandangan Allah dan
tiada ia menyimpang dari pada segala
firman-Nya seumur hidupnya melainkan
dalam perkara Uria, orang Het saja.
6Maka di antara Rehabeam dengan
Yerobeam ada peperangan seumur
hidupnya.
7Dan segala perbuatan Abiam yang
lain lagi dan segala pekerjaan bukankah
sekaliannya itu ada tersurat di dalam
kitab hikayat raja-raja Yehuda. Maka
di antara Abiam dan Yerobeampun ada
peperangan.
8Maka Abiampun tidurlah dengan
segala nenek moyangnya lalu dikuburkan
orang akan dia di negri Daud dan
anakanda baginda Asalah berkerajaan
menggantikan dia.
9Maka Asa naik raja atas Yehuda itu
pada tahun yang kedua puluh dari pada
kerajaan Yerobeam, raja orang Israel.
10Maka Asa berkerajaan di Yerusalem
empat puluh satu tahun lamanya dan
bunda baginda itu bernama Maakha binti
Abisalom.
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11Maka Asapun berbuat barang yang
benar pada pemandangan Allah seperti
moyangda baginda Daud itu.
12Maka dinyahkannyalah segala orang
yang berbuat semburit dari dalam
tanah itu dan dibuangkannya segala
berhala yang telah diperbuat oleh nenek
moyangnya.
13Dan lagi dipecatnya bunda baginda
Maakha itu dari pada pangkat permaisuri
sebab diperbuatnya satu patung yang
kehinaan akan menjadi suatu Asyera
maka dirubuhkan Asa patungnya itu
dibakarnya di tepi sungai Kidron.
14Melainkan segala tempat yang
tinggi-tinggi itu tiada dibuangkannya
tetapi tulus juga hati Asa dengan Allah
seumur hidupnya.
15Maka dibawa baginda ke rumah Allah
segala benda yang telah dikuduskan
oleh ayahanda baginda dan segala
benda yang telah dikuduskan oleh
baginda sendiri yaitu perak dan emas
dan beberapa bekas.
16Maka di antara Asa dengan Baesa,
raja Israel, ada peperangan seumur
hidupnya.
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17Maka pergilah Baesa, raja Israel,
mendatangi Yehuda dibangunkannya
negri Rama supaya ditahtakannya segala
orang yang hendak keluar atau masuk
kepada Asa, raja Yehuda.
18Lalu diambil Asa akan segala
emas perak yang lagi tinggal di
dalam perbendaharaan rumah Allah
dan perbendaharaan istana baginda
diserahkannya ke tangan pegawai-
pegawainya maka diserahkan raja Asa
pegawainya itu kepada Benhadad bin
Tabrimon bin Hezion, raja Aram yang
duduk di Damsyik, mengatakan:
19 "Bahwa adalah suatu perjanjian
di antara adinda dengan kakanda
dan di antara ayah adinda dengan
ayahanda kakanda maka sekarang
adinda mengirim kepada kakanda suatu
persembahan dari pada perak dan emas
baiklah kakanda pergi mengubahkan
perjanjian kakanda dengan Baesa,
raja Israel, supaya ia undur dari pada
adinda."
20Maka didengarlah oleh Benhadad
akan raja Asa disuruhkannya beberapa
penghulu tentaranya menyerang segala
negri orang Israel dikalahkannya Iyon
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dan Dan dan Abel-Bet-Maakha dan
seluruh tanah Kinerot dan seluruh tanah
Naftali.
21Adapun apabila Baesa mendengar
akan hal itu lalu berhentilah ia dari pada
membangunkan negri Rama lalu duduk
di Tirza.
22Maka oleh raja Asa dikerahkannya
segala orang Yehuda seorangpun tiada
lepas lalu diangkut oleh orang-orang
itu segala batu negri Rama dan
kayunya yang dipakai oleh Baesa akan
membangunkan dia maka dengan
sekalian itu dibangunkan raja Asa negri
Geba-Benyamin dan Mizpa.
23Adapun segala perbuatan Asa
yang lain lagi dan segenap kuasanya
dan segala pekerjaannya dan segala
negri yang dibangunkannya bukankah
sekaliannya itu ada tersurat di dalam
kitab hikayat raja-raja Yehuda. Tetapi
pada masa tuanya baginda itu sakit pada
kakinya.
24Maka Asapun tidurlah dengan segala
nenek moyangnya lalu dikuburkan orang
akan dia di negri ayahanda baginda Daud
itu maka anakanda baginda Yosafat itu
berkerajaanlah menggantikan dia.
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25Adapun Nadab bin Yerobeam naik
raja atas orang Israel itu pada tahun
yang kedua dari pada kerajaan Asa, raja
Yehuda, dan baginda itu berkerajaan
atas orang Israel dua tahun lamanya.
26Maka diperbuatnya barang yang
jahat pada pemandangan Allah serta
menurut jalan ayahanda baginda dan
segala dosanya yang telah disuruhnya
orang Israel berdosa itu.
27Maka Baesa bin Ahia dari pada isi
rumah Isakhar bermufakatlah hendak
mendurhaka kepadanya maka oleh
Baesa dibuatnya akan dia di Gibeton
negri orang Filistin itu karena pada masa
itu Nadab dan segala orang Israel telah
mengepung Gibeton itu
28yaitu pada tahun yang ketiga dari
pada kerajaan Asa, raja Yehuda, maka
dibunuh Baesa akan Nadab itu lalu naik
raja akan gantinya.
29Adapun apabila baginda itu naik
raja lalu dibunuhnya segala isi rumah
Yerobeam itu tiada dihidupinya
seorangpun yang bernyawa sehingga
semuanya dibinasakannya seperti firman
Allah yang disampaikannya dengan lidah
hamba-Nya Ahia, orang Silo itu,
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30oleh karena segala dosa yang telah
diperbuat oleh Yerobeam dan yang
diajaknya orang Israelpun berdosa itu
sebab dibangkitkannya murka Allah
Tuhan orang Israel.
31Adapun segala perbuatan Nadab
yang lain lagi dan segala pekerjaannya
bukankah sekaliannya itu ada tersurat di
dalam kitab hikayat raja-raja Israel.
32Maka di antara Asa dengan Baesa,
raja Israel, ada peperangan seumur
hidupnya.
33Adapun Baesa bin Ahia naik raja atas
segala orang Israel di Tirza itu pada
tahun yang ketiga dari pada kerajaan
Asa, raja Yehuda, dan baginda itu
berkerajaan dua puluh empat tahun
lamanya.
34Maka diperbuatnya barang yang jahat
pada pemandangan Allah serta menurut
jalan Yerobeam dan segala dosa yang
telah disuruhnya orang Israel berdosa
itu.

16
1Maka datanglah firman Allah
kepada Yehu bin Hanani akan hal

Baesa itu demikian:
2 "Sedang Aku telah mengangkat
engkau dari pada abu tanah lalu
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menjadikan engkau penghulu atas
kaum-Ku Israel dan engkau telah
menurut jalan Yerobeam serta engkau
mengajak kaum-Ku Israel itu berbuat
dosa sehingga membangkitkan
murka-Ku dengan segala dosanya itu,
3bahwa Aku hendak menghapuskan
sekali Baesa dan segala isi rumahnya
dan Aku akan menyamakan rumahmu
dengan rumah Yerobeam bin Nebat.
4Maka barangsiapa dari pada orang
Baesa yang mati di dalam negri yaitu
akan dimakan anjing dan barangsiapa
dari pada orang-orangnya yang mati
di padang yaitu akan dimakan oleh
burung-burung yang di udara."
5Adapun segala perbuatan Baesa yang
lain lagi dan segala pekerjaannya dan
segenap kuasanya bukankah sekaliannya
itu ada tersurat di dalam kitab hikayat
raja-raja Israel.
6Maka Baesapun tidurlah dengan segala
nenek moyangnya lalu dikuburkan orang
akan dia di Tirza dan anakanda baginda
ialah berkerajaan menggantikan dia.
7Dan lagi datanglah firman Allah
dengan lidah nabi Yehu bin Hanani
akan hal Baesa dan akan hal segala isi
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rumahnya yaitu sebab segala kejahatan
yang diperbuatnya pada pemandangan
Allah sehingga membangkitkan murka-
Nya dengan perbuatan tangan-Nya pada
hal sama ia dengan isi rumah Yerobeam
dan lagi sebab telah dibunuhnya akan
Yerobeam itu.
8Adapun Ela bin Baesa naik raja atas
orang Israel di Tirza itu pada tahun yang
kedua puluh enam dari pada kerajaan
Asa, raja Yehuda, maka baginda itu
berkerajaanlah dua tahun lamanya.
9Maka pegawainya, Zimri, yaitu
penghulu atas separuh dari pada segala
kenaikkannya bermufakatlah hendak
mendurhaka kepadanya adapun baginda
itu di Tirza tengah minum mabuk
di rumah Arza yang memerintahkan
istananya di Tirza,
10maka masuklah Zimri ditikamnya
akan dia lalu dibunuhnya yaitu pada
tahun yang kedua puluh tujuh dari
pada kerajaan Asa, raja Yehuda, maka
Zimripun naik raja menggantikan Ela itu.
11Adapun apabila Zimri naik raja itu dan
baru duduk di atas tahta kerajaannya
maka dibunuhnya segala orang isi rumah
Baesa tiada dihidupinya seorang jugapun
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dari pada anaknya laki-laki atau kaum
keluarganya atau sahabatnya.
12Demikianlah dibinasakan Zimri segala
isi rumah Baesa menurut seperti firman
Allah yang disampaikannya dengan lidah
nabi Yehu akan hal Baesa,
13 sebab segala dosa Baesa dan segala
dosa anakanda baginda Ela itu yang
diperbuatnya oleh keduanya dan yang
diajaknya orang Israelpun berbuat
sehingga dibangkitkannya murka Allah
Tuhan orang Israel dengan kelakuannya
yang sia-sia itu.
14Adapun segala perbuatan Ela yang
lain lagi dan segala pekerjaannya
bukankah sekaliannya itu ada tersurat di
dalam kitab hikayat raja-raja Israel.
15Maka Zimripun berkerajaanlah tujuh
hari lamanya di Tirza dalam tahun yang
kedua puluh tujuh dari pada kerajaan
Asa, raja Yehuda. Maka segala rakyat itu
tengah mengepung Gibeton negri orang
Filistin.
16Maka kedengaranlah kabar kepada
segala rakyat yang mengepung negri
itu mengatakan: "Bahwa Zimri telah
bermufakat dan lagi ia telah membunuh
baginda," maka segala orang Israel
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mengangkat Omri panglima tentara itu
akan raja orang Israel pada hari itu juga
dalam tempat kemah itu.
17Maka berangkatlah Omri dari Gibeton
dan segala orang Israelpun sertanya lalu
dikepungnya negri Tirza.
18Maka jadilah setelah dilihat Zimri
akan hal negri itu telah diambil maka
masuklah ia ke dalam kota istana
baginda lalu dibakarnya istana baginda
itu atas dirinya dengan api lalu matilah
ia
19oleh sebab segala dosa yang
diperbuatnya pada hal diperbuatnya
jahat pada pemandangan Allah serta
menurut jalan Yerobeam dan dalam
hal dosa yang diperbuatnya sehingga
diajaknya orang Israelpun berdosa.
20Adapun segala perbuatan Zimri yang
lain lagi dan bagaimana ia mendurhaka
bukankah sekaliannya itu ada tersurat di
dalam kitab hikayat raja-raja Israel.
21Maka pada masa itu kaum Israelpun
dibagikan menjadi dua bagian
setengahnya mengikut Tibni bin Ginat
hendak merajakan dia dan setengahnya
mengikut Omri.
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22Tetapi segala orang yang mengikut
Omri itu mengalahkanlah segala orang
yang mengikut Tibni bin Ginat maka
Tibnipun matilah dan Omri menjadi raja.
23Maka Omri naik raja atas orang Israel
itu pada tahun yang ketiga puluh satu
dari pada kerajaan Asa, raja Yehuda,
lalu berkerajaan dua belas tahun
lamanya maka enam tahun lamanya ia
berkerajaan di Tirza.
24Maka dibelinya bukit Samaria dari
pada Semer dengan harga dua talenta
perak maka dibangunkannya sebuah
negri di atas bukit itu dinamainya negri
yang dibangunkannya itu Samaria
menurut nama Semer, yang mempunyai
bukit itu.
25Maka oleh Omri diperbuatnya barang
yang jahat pada pemandangan Allah
dan kejahatannya itu terlebih dari pada
segala yang dahulu dari padanya.
26Karena diturutnya segala jalan
Yerobeam bin Nebat dan segala dosanya
yang diajaknya orang Israel berbuat
itu sehingga dibangkitkannya murka
Allah Tuhan orang Israel dengan segala
perbuatan yang sia-sia.
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27Adapun segala perbuatan Omri yang
lain lagi dan kuasa yang diperolehnya
bukankah sekaliannya itu ada tersurat di
dalam kitab hikayat raja-raja Israel.
28Maka Omripun tidurlah serta dengan
nenek moyangnya lalu dikuburkan
orang akan dia di Samaria dan
anakanda baginda Ahab berkerajaanlah
menggantikan dia.
29Maka Ahab bin Omri naik raja atas
orang Israel itu pada tahun yang ketiga
puluh delapan dari pada kerajaan Asa,
raja Yehuda, maka berkerajaanlah Ahab
bin Omri itu atas orang Israel di Samaria
dua puluh dua tahun lamanya.
30Maka oleh Ahab bin Omri itu
diperbuatnya barang yang jahat pada
pemandangan Allah lebih dari pada
segala yang dahulu dari padanya.
31Adapun seolah-olah hal ia menurut
segala dosa Yerobeam bin Nebat itu
menjadi perkara yang sedikit diambilnya
pula Izebel binti Etbaal, raja orang
Sidon, akan istrinya lalu pergi membuat
ibadat kepada Baal serta menyembah
dia.
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32Maka diberikannya bagi Baal itu
suatu tempat kurban di rumah Baal yang
telah dibangunkannya di Samaria.
33Maka diperbuat Ahab akan
Asyerapun dan perbuatan Ahab yang
membangkitkan murka Allah Tuhan
orang Israel itu terlebih dari pada
segala raja-raja Israel yang dahulu dari
padanya.
34Maka pada zamannya itu
dibangunkannya Hiel orang Betel
itu akan negri Yerikho. Maka dibubuhnya
alasnya atas nyawa anaknya yang
yang sulung itu, Abiram namanya, dan
pintu gerbangnya didirikannya atas
nyawa anaknya yang bungsu, Segub
namanya, seperti firman Allah yang
disampaikan-Nya dengan lidah Yosua bin
Nun.

17
1Maka kata Elia, orang Tisbe,
yang dari pada orang yang

menumpang di Gilead itu kepada Ahab:
"Demi hadirat Allah Tuhan orang Israel
yang aku berdiri pada hadirat-Nya
tiada akan turun embun atau hujan
beberapa tahun lamanya melainkan
seperti kataku."
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2Maka datanglah firman Allah
kepadanya demikian:
3 "Pergilah engkau dari sini menuju
sebelah timur dan sembunyikan dirimu
di tepi anak sungai Kerit yang dekat
Yordan.
4Adapun dari pada anak sungai itu
engkau akan minum dan Aku telah
menyuruhkan segala burung gagak
membela akan dikau di sana."
5Maka pergilah ia lalu diperbuatnya
seperti firman Allah maka iapun pergi
duduk di tepi anak sungai Kerit yang
dekat Yordan.
6Maka oleh burung gagak dibawanya
kepadanya roti dan daging pada pagi
hari dan roti dengan daging pada
petang hari dan air anak sungai itu akan
minumannya.
7Maka ada berapa lama antaranya
anak sungai itupun keringlah sebab tiada
turun hujan di tanah itu.
8Maka datanglah firman Allah
kepadanya demikian:
9 "Bangunlah, engkau pergi ke Sarfat
yang di tanah Sidon lalu duduk di sana
bahwa Aku telah menyuruhkan seorang
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perempuan janda membela akan dikau
di sana."
10Maka bangunlah Elia lalu pergi ke
Sarfat setelah sampai ke pintu negri
itu adalah di sana seorang perempuan
janda tengah memungut kayu api
maka dipangil Elia akan dia, katanya:
"Ambillah kiranya akan daku sedikit air
dalam bekas ini sampai aku minum."
11Maka apabila perempuan itu hendak
pergi mengambil dia dipangilnya pula
akan dia katanya: "Hendaklah kiranya
engkau bawa secibis roti pula pada
tanganmu."
12Maka kata perempuan itu: "Demi
hayat Tuhanmu Allah sebiji apampun
tiada padaku melainkan tepung
segenggam saja dalam pasu dan minyak
sedikit saja dalam buli-buli adapun
aku memungut kayu satu dua kerat ini
supaya aku pergi menyediakan bagi
diriku dan bagi anakku supaya kami
kedua boleh makan lalu mati."
13Maka kata Elia kepadanya: "Jangan
engkau takut pergilah engkau buat
seperti katamu itu tetapi buatlah
mula-mula sebiji apam bagiku dari pada
tepung itu dan bawa keluar kepadaku
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kemudian baru buat bagi dirimu dan
bagi anakmu.
14Karena demikianlah firman Allah
Tuhan orang Israel: Bahwa tepung yang
di dalam pasu itu tidak akan habis
dan minyak di dalam buli-buli itupun
tidak akan kurang sampai kepada hari
diturunkan Allah hujan ke atas bumi
kelak."
15Maka pergilah perempuan itu lalu
diperbuatnya seperti kata Elia itu maka
makanlah sekaliannya beberapa hari
lamanya yaitu perempuan itu dan Elia
dan segala isi rumah perempuan itu.
16Adapun tepung yang di dalam
pasu itu tidak juga habis dan minyak
yang dalam buli-buli itupun tidak
kurang seperti firman Allah yang
disampaikan-Nya oleh Elia itu.
17Adapun kemudian dari pada segala
perkara itu perempuan yang empunya
rumah itupun sakitlah anaknya maka
penyakitnya itu payah sangat sehingga
anak itu tiada bernafas lagi.
18Maka kata perempuan itu kepada
Elia: "Hai hamba Allah, apakah
sangkutanku dengan dikau engkau telah
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singgah kepadaku hendak mengikutkan
dosaku dan hendak membunuh anakku."
19Maka kata Elia kepadanya:
"Berikanlah anakmu itu kepadaku."
Lalu diambilnya dari pada ribaan ibunya
dibawanya naik ke dalam bilik tempat
kedudukkannya lalu dibaringkannya di
atas tempat tidurnya sendiri.
20Maka berserulah ia kepada Allah
demikian: "Ya Allah ya Tuhanku,
masakan engkau mendatangkan celaka
atas perempuan janda yang aku
menumpang kepadanya ini dengan
membunuh anaknya."
21Maka iapun meniarapkan dirinya ke
atas anak itu tiga kali serta berseru
kepada Allah demikian: "Ya Allah ya
Tuhanku biarlah kiranya nyawa budak ini
kembali kepadanya."
22Maka didengar Allah akan suara Elia
itu maka nyawa anak itupun kembalilah
kepadanya lalu iapun hidup pula.
23Maka diambil Elia akan budak itu
dibawanya turun dari pada bilik itu ke
dalam rumah diserahkannya kepada
ibunya maka kata Elia: "Tengoklah,
anakmu ini hidup."



1 Raja-raja 17.24–18.5 127
24Maka kata perempuan itu kepada
Elia: "Sekarang aku ketahui akan hal
engkau ini seorang hamba Allah dan
benarlah firman Allah pada lidahmu."

18
1Maka ada beberapa hari
antaranya datanglah firman Allah

kepada Elia kepada tahun yang ketiga
demikian ini: "Pergilah engkau tunjukkan
dirimu kepada Ahab maka Aku hendak
menurunkan hujan ke atas bumi."
2Maka Eliapun pergilah hendak
menunjukkan dirinya kepada Ahab.
Adapun bala kelaparan itu terlalu sangat
di Samaria.
3Maka dipanggil Ahab akan Obaja yang
memerintahkan istananya. (Adapun
Obaja itu sangat takut akan Allah
4karena tatkala Izebel telah menumpas
segala negri Allah jadi diambil
Obaja nabi-nabi seratus orang
disembunyikannya lima puluh lima puluh
dalam sebuah gua dibelanya dengan roti
dan air minum).
5Maka titah Ahab kepada Obaja:
"Hendaklah engkau menjalani tanah ini
pergi kepada segala mata air dan kepada
segala anak sungai kalau-kalau kita
mendapat rumput supaya menghidupi
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segala kuda dan bagal dan jangan segala
binatang itu binasa."
6Maka dibagikannya tanah itu antara
keduanya supaya dijalaninya lalu Ahab
menuju suatu jalan seorang dirinya dan
Obaja menuju jalan yang lain seorang
dirinya.
7Maka sementara Obaja berjalan itu
tiba-tiba bertemulah ia dengan Elia maka
dikenal Obaja akan dia lalu meniarap
sembahnya: "Sungguhkah tuan hamba
ini Elia?"
8Maka jawabnya: "Akulah dia! Pergilah
engkau katakanlah kepada tuanmu:
Bahwa Elia ada."
9Maka kata Obaja: "Apa gerangan dosa
hamba sehingga tuan hamba hendak
menyerahkan hamba tuan ke tangan
Ahab supaya hamba dibunuhnya.
10Demi hayat Tuhanmu Allah satu
bangsa atau kerajaanpun tiada yang
belum baginda menyuruh orang cari
tuan hamba di sana dan apabila kata
orang bukannya ia di sini lalu disuruhnya
kerajaan dan bangsa itu bersumpah
bahwa tiada didapatinya akan tuan
hamba.
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11Akan sekarang sabda tuan hamba:
Pergilah engkau katakan kepada
tuanmu: bahwa Elia ada.
12Maka akan jadi kelak setelah sudah
hamba undur dari pada tuan hamba
niscaya tuan hamba akan dibawa kelak
oleh Ruh Allah ke tempat yang tiada
hamba tahu dan apabila hamba datang
memberitahu kepada Ahab dan tuan
hamba tiada didapatinya niscaya hamba
ini dibunuhnya tetapi hamba tuan ini
takutlah akan Allah dari pada kecil
hamba.
13Belumkah dikabarkan orang
kepada tuan hamba akan perbuatan
hamba tatkala dibunuh Izebel akan
segala nabi Allah bagaimana hamba
menyembunyikan seratus orang dari
pada segala nabi Allah itu lima puluh
lima puluh dalam sebuah gua serta
membela akan dia dengan roti dan air
minum.
14Akan sekarang sabda tuan hamba:
Pergilah engkau katakan kepada
tuanmu: Elia ada. Maka tak dapat tidak
hamba dibunuhnya."
15Maka kata Elia: "Demi hayat Allah
Tuhan segala tentara yang aku berdiri
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pada hadirat-Nya tak dapat tidak aku
menunjukkan diriku kepadanya pada
hari ini."
16Maka pergilah Obaja mendapatkan
Ahab lalu memberitahu kepadanya.
Maka Ahabpun pergilah mendapatkan
Elia.
17Adapun apabila dilihat Ahab akan
Elia itu maka titah Ahab kepadanya:
"Engkaukah ini hai engkau yang
menyusahi orang Israel?"
18Maka jawabnya: "Bukannya aku
yang menyusahi orang Israel melainkan
engkau juga dan orang isi rumah bapamu
pada hal kamu telah meninggalkan
firman Allah lalu mengikut akan Baal.
19Akan sekarang hendaklah engkau
suruh kumpulkan segala orang Israel
bagiku ke gunung Karmel dan segala
nabi Baal yang empat ratus lima puluh
itu dan segala nabi Asyera yang empat
ratus yang makan ayapan Izebel."
20Maka oleh Ahab disuruhkannya
beberapa orang kepada segala bani
Israel dan dihimpunkannya segala nabi
ke atas gunug Karmel.
21Maka oleh Elia dihampirinya segala
orang banyak itu katanya: "Berapa
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lamakah kamu berjalan timpang sebab
dua macam ingatanmu jikalau Allah
menjadi Tuhan ikutlah olehmu akan Dia
tetapi jikalau Baal ikut juga akan dia."
Maka sepatah katapun tiada dijawab
orang banyak itu akan dia.
22Lalu kata Elia kepada orang banyak
itu: "Aku bahkan aku ini saja yang lagi
tinggal menjadi nabi Allah tetapi segala
nabi Baal itu empat ratus lima puluh
orang banyaknya.
23Maka biarlah diberikannya kepada
kita dua ekor lembu dan biarlah
dipilihnya bagi dirinya seekor lembu lalu
dipangil-panggilnya dan diletakkannya di
atas kayu api tetapi jangan dibubuhnya
api padanya.
24Maka hendaklah kamu menyeru
akan nama dewamu dan aku akan
menyeru akan nama Allah dan mana
yang menjawab dengan api kelak ialah
Tuhan adanya." Maka jawab segala
orang banyak itu katanya: "Baik juga
katamu itu."
25Maka kata Elia kepada segala nabi
Baal itu: "Pilihlah bagi dirimu seekor
lembu dan sediakan dia terdahulu karena
kamu ini banyak orang dan hendaklah
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kamu menyeru akan nama dewamu
tetapi jangan kamu bubuh api padanya."
26Maka sekaliannya itu mengambil
lembu yang diberi kepadanya itu
disediakannya akan dia lalu menyerukan
nama Baal dari pada pagi sampai
kepada tengah hari demikian: "Ya Baal
dengarlah." Tetapi bunyi suarapun
tiada dan seorangpun tiada memberi
jawab maka sekaliannya berlompat-
lompatanlah keliling tempat kurban yang
telah dibangunkannya itu.
27Adapun pada tengah hari diolok-
olokkan Elia akan orang-orang itu
katanya: "Teriak kuat-kuat karena ialah
suatu dewa entah ia berfikir-fikirkah
atau ada suatu pekerjaan atau ada ia
dalam perjalanannya atau barangkali ia
tertidur dan hendaklah disadarkan akan
dia."
28Maka sekaliannya berteriak dengan
suara yang nyaring ditorehnya akan
dirinya seperti adatnya dengan
pedangnya dan lembingnya sehingga
bercucuran darah pada tubuhnya.
29Adapun kemudian dari pada tengah
hari lalu berniatlah sekaliannya sampai
kepada waktu mempersembahkan
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persembahan makanan tetapi bunyi
suarapun tiada dan seorangpun tiada
memberi jawab dan seorangpun tiada
memasang telinga.
30Lalu kata Elia kepada segala
orang banyak itu: "Hendaklah kamu
menghampiri aku!" Lalu segala orang
banyak itupun menghampiri dia. Maka
dibaikki Elia tempat kurban Allah yang
telah dipecahkan itu.
31Maka diambil Elia batu dua belas
buah sekadar bilangan segala suku bani
Yakub yang kepadanya juga telah datang
firman Allah demikian: "Bahwa namamu
akan disebut Israel."
32Maka dengan segala batu itu
dibangunkannya suatu tempat kurban
dengan nama Allah dan digalinya suatu
parit keliling tempat kurban itu sebesar
dua gantang benih.
33Maka diatarkannya kayu api dan
lembu itu dipenggal-penggalnya
diletakkannya di atas kayu api itu.
34Lalu katanya: "Isikanlah air dalam
buyung empat buah curahkanlah pada
kurban bakaran dan kepada kayu api
itu." Maka katanya: "Buat begitu kedua
kalinya!" Lalu diperbuatnya kedua
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kalinya. Maka katanya: "Buat begitu
ketiga kalinya!" Lalu diperbuatnya pada
ketiga kalinya.
35Maka air itupun mulailah keliling
tempat kurban itu dan parit itupun
diisinya dengan air.
36Adpun pada waktu
mempersembahkan persembahan
makanan itu maka hampirlah nabi Elia
sembahnya: "Ya Allah Tuhan Abraham
dan Ishak dan Israel, biarlah kiranya
diketahui orang pada hari ini bahwa
Engkaulah Tuhan di antara orang Israel
dan lagi bahwa akulah hamba-Mu dan
aku telah berbuat segala perkara ini
dengan firman-Mu.
37Dengarlah akan daku ya Allah
dengarlah akan daku supaya diketahui
oleh orang banyak ini bahwa Engkaulah
Tuhan ya Allah dan lagi bahwa Engkaulah
yang mengembalikan hatinya."
38Barulah turun api lalu
menghanguskan kurban bakaran
dan kayu api dan segala batu dan habu
tanah serta dijilatnya air yang di dalam
parit itu.
39Setelah dilihat oleh segala orang
banyak itu akan hal itu maka meniaraplah
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sekaliannya lalu katanya: "Allah ialah
Tuhan bahkan Allah ialah Tuhan."
40Maka kata Elia kepadanya:
"Tangkaplah olehmu segala nabi Baal
seorangpun jangan terlepas." Maka
ditangkapnyalah akan dia maka oleh Elia
dibawanya turun ke anak sungai Kison
dibunuhnya akan dia di sana.
41Maka kata Elia kepada Ahab:
"Bangunlah engkau makan minum
karena ada bunyi hujan yang lebat."
42Maka berangkatlah Ahab hendak
makan minum. Maka Eliapun naiklah ke
atas gunung Karmel maka sujudlah ia
ke tanah dengan mukanya antara kedua
lututnya.
43Maka katanya kepada pelayannya:
"Hendaklah kiranya engkau naik lalu
pandang arah ke laut." Maka iapun
naiklah lalu memandang maka katanya:
"Satupun tiada." Maka kata Elia:
"Hendaklah engkau berulang-ulang
tujuh kali."
44Adapun pada ketujuh kalinya kata
pelayannya itu: "Bahwa ada suatu
awan terbit dari pada laut sebesar
tapak tangan orang." Maka kata Elia:
"Pergilah engkau katakan kepada Ahab:
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Lengkapkanlah kenaikkanmu lalu turun
supaya jangan engkau tertahan oleh
hujan."
45Adapun seketika saja antaranya maka
langitpun reduplah oleh awan-awan dan
angin lalu turun hujan yang lebat. Maka
Ahabpun naik pada kenaikkannya lalu
pergi ke Yizreel.
46Maka datanglah kuasa Allah atas Elia
sehingga diikatnya pinggangnya lalu
berlari di hadapan Ahab ke muka pintu
Yizreel itu.

19
1Maka oleh Ahab dikabarkannya
kepada Izebel akan segala

perbuatan Elia dan lagi bagaimana
segala nabi itu telah dibunuhnya dengan
pedang.
2Maka disuruhkan Izebel seorang
penyuruh kepada Elia mengatakan:
"Demikianlah dilakukan segala dewata
kiranya akan daku dan lebih pula jikalau
tiada esok hari pada waktu ini aku
samakan nyawamu dengan nyawa
masing-masing orang itu."
3Setelah diketahui Elia akan hal itu
maka bangunlah ia lalu lari berlepas
dirinya maka sampailah ia ke Bersyeba
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yang di tanah Yehuda ditinggalkannya
pelayannya di sana.
4Tetapi Elia itu pergilah seorang dirinya
kira-kira sehari perjalanan jauhnya di
tanah belantara lalu datang duduk di
bawah poko ratim maka dipohonkannya
bagi dirinya supaya mati sembahnya:
"Telah cukuplah ya Allah sekarang
ambillah kiranya akan nyawaku karena
aku ini tidak lebih baik dari pada nenek
moyangku."
5Maka iapun berbaring lalu tidur
di bawah poko ratim maka adalah
seorang malaikat menjamah dia serta
berkata kepadanya: "Bangunlah engkau,
makan."
6Maka dilihatnya bahwa adalah dekat
kepalanya sebiji apam yang dibakar
di atas bara api dan mangkok berisi
air. Maka iapun makan minumlah lalu
berbaring pula.
7Maka datanglah pula malaikat Allah
itu kedua kalinya serta menjamah dia
katanya: "Bangunlah engkau, makan
karena perjalanan itu terlalu jauh
bagimu."
8Maka bangunlah ia lalu makan minum
maka berjalanlah ia dengan kekuatan
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yang diperolehnya dari pada makanan
itu empat puluh hari empat puluh malam
lamanya hingga sampai ke gunung Allah
yaitu Horeb.
9Maka di sana masuklah ia ke dalam
sebuah gua lalu bermalam dalamnya
maka tiba-tiba datanglah kepadanya
firman Allah demikian: "Apakah kerjamu
di sini, hai Elia?"
10Maka jawabnya: "Bahwa sangatlah
cemburuanku sebab Allah Tuhan segala
tentara karena segala bani Israel telah
meninggalkan perjanjiannya serta
dirombaknya segala tempat kurbanmu
dan dibunuhnya segala nabimu dengan
pedang maka aku bahkan aku ini saja
yang lagi tinggal dan dituntutnya akan
nyawaku hendak diambilnya."
11Maka firman-Nya: "Keluarlah engkau
berdiri di atas gunung di hadapan hadirat
Allah." Maka Allahpun lalulah di situ
maka adalah angin yang besar lagi
kuat yang membelah gunung itu serta
memecahkan beberapa batu di hadapan
hadirat Allah. Tetapi Allah bukannya di
dalam angin itu maka kemudian dari
pada angin itu ada gempa bumi tetapi
Allah bukannya di dalam gempa bumi itu
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12dan kemudian dari pada gempa bumi
itu ada api tetapi Allah bukannya di
dalam api itu dan kemudian dari pada
api itu ada suara yang lemah lembut.
13Adapun apabila didengar Elia akan
suara itu maka diselubungkannya
mukanya dengan selimutnya lalu
keluarlah ia berdiri di muka pintu gua
itu. Maka adalah suatu suara datang
kepadanya mengatakan: "Apakah
kerjamu di sini hai Elia?"
14Maka jawabnya: "Bahwa sangatlah
cemburuanku sebab Allah Tuhan segala
tentara karena segala bani Israel telah
meninggalkan perjanjiannya serta
dirombaknya segala tempat kurban-Mu
dan dibunuhnya segala nabi-Mu dengan
pedang maka aku bahkan aku ini saja
yang lagi tinggal dan dituntutnya akan
nyawaku hendak diambilnya."
15Maka firman Allah kepadanya:
"Baliklah engkau berjalan ke tanah
belantara Damsyik setelah sampai ke
sana hendaklah engkau meminyaki
Hazael akan menjadi raja Aram
16dan Yehu bin Nimsi, hendaklah
engkau meminyaki akan menjadi raja
orang Israel dan Elisa bin Safat orang
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Abel-Mehola itu hendaklah engkau
meminyaki akan menjadi nabi akan
gantimu.
17Maka akan jadi kelak barangsiapa
yang lepas dari pada pedang Hazael yaitu
akan dibunuh oleh Yehu dan barangsiapa
yang lepas dari pada pedang Yehu yaitu
akan dibunuh oleh Elisa.
18Tetapi Aku akan meninggalkan di
antara orang Israel tujuh ribu orang
yaitu segala lutut yang belum bertelut
kepada Baal dan tiap-tiap mulut yang
belum mengucup akan dia."
19Maka berjalanlah Elia dari sana lalu
didapatinya akan Elisa bin Safat tengah
membajak dengan lembu dua belas
pasang yang berjalan di hadapannya
maka iapun mengikut lembu yang kedua
belas itu maka Eliapun menghampiri
dia lalu disangkutkannya selimutnya
kepadanya.
20Maka ditinggalkan Elisa segala lembu
itu lalu berlari mengikut Elia katanya:
"Biarlah kiranya hamba mencium ibu
bapa hamba barulah hamba mengikut
tuan." Maka kata Elia kepadanya:
"Pulanglah engkau karena apakah yang
telah kulakukan kepadamu."
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21Maka kembalilah ia dari pada
mengikut Elia lalu diambilnya sepasang
lembu disembelihnya akan dia dan
direbusnya daging lembu itu dengan
api dari pada segala alat lembu itu
diberikannya kepada segala orang
banyak lalu makanlah sekaliannya.
Setelah itu maka bangunlah Elisa lalu
mengikut Elia dan menjadi pelayannya.

20
1Maka oleh Benhadad, raja Aram,
dikerahkannya segala rakyatnya

maka ada sertanya raja-raja tiga puluh
dua orang dan beberapa kuda dan
beberapa kenaikkan maka berangkatlah
baginda lalu mengepung Samaria serta
menyerang akan dia.
2Maka disuruhkannya beberapa utusan
kepada Ahab, raja orang Israel, ke dalam
negri,
3mengatakan kepadanya: "Demikian
titah Benhadad: Bahwa segala perak dan
segala emas menjadi milikku demikian
juga segala istrimu dan segala anakmu
yang terlebih elok itupun milikku."
4Maka jawab raja orang Israel itu
demikian: "Benarlah seperti titah tuanku
hamba inilah milik tuanku dan segala
yang ada kepada hamba."
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5Maka datanglah pula segala
utusan itu mengatakan: "Demikianlah
titah Benhadad: Bahwa aku telah
menyuruhkan orang padamu
mengatakan hendaklah engkau
menyerahkan kepadaku segala perak
dan emas dan segala anak istrimu
6 tetapi esok hari pada waktu ini aku
hendak menyerahkan kepadamu segala
hambaku maka iapun akan memerangi
rumahmu dan rumah-rumah segala
hamba-hambamu maka akan jadi kelak
bahwa segala keinginan matamu kelak
akan diambilnya lalu dirampasnya."
7Maka oleh raja Israel itu dipanggilnya
segala ketua-ketua tanah itu lalu
titahnya: "Ketahuilah olehmu dan
lihatlah bagaimana orang ini menuntut
celaka atas kita karena disuruhnya
orang meminta segala anak istriku dan
segala emas perakku tiada juga aku
enggankan."
8Maka sembah segala ketua-ketua dan
segala orang banyak itu kepada baginda:
"Janganlah tuanku dengar dan jangan
diluluskan kehendaknya."
9Sebab itu titah baginda kepada segala
utusan Benhadad itu: "Katakanlah
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olehmu kepada baginda itu: Bahwa
segala sesuatu yang tuanku suruh
katakan dahulu kepada hamba tuanku
kelak hamba perbuat tetapi perkara
ini tiada boleh hamba perbuat."
Maka kembalilah segala utusan itu
mengabarkan kepada baginda.
10Maka Benhadadpun mengutus pula
kepadanya mengatakan: "Demikianlah
dilakukan segala dewata kiranya
kepadaku dan lebih pula jikalau
debu tanah Samaria itu cukup akan
genggaman segala rakyat mengiringkan
aku."
11Maka jawab raja Israel titahnya:
"Katakanlah kepadanya: Janganlah
orang menyandangkan senjatanya itu
memegahkan dirinya seperti orang yang
meninggalkan dia."
12Adapun apabila didengar Benhadad
akan kata itu sementara baginda itu
minum bersama-sama segala raja di
dalam kemah maka titahnya kepada
hamba-hambanya: "Lengkapkkanlah."
Maka dilengkapkannya akan menyerang
negri itu.
13Maka adalah seorang nabi
menghampiri Ahab, raja Isral itu,
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katanya: "Demikianlah firman Tuhan:
Adakah engkau lihat segenap bala
tentara yang besar ini bahwa pada hari
ini Aku hendak menyerahkan dia ke
tanganmu dan engkau akan mengetahui
bahwa Akulah Allah."
14Maka jawab Ahab: "Oleh siapa?"
Maka kata nabi itu: "Demikianlah
firman Allah: Oleh hamba-hamba segala
penghulu desa." Maka bertanyalah
baginda: "Sipakah yang akan mengikut
perang?" Maka jawabnya: "Engkau."
15Maka diaturkannya hamba-hamba
segala penghulu desa yaitu dua ratus
tiga puluh dua orang banyaknya maka
kemudian dari pada itu diaturkannya
pula segala rakyat yaitu segala bani
Israel tujuh ribu orang banyaknya.
16Maka keluarlah sekaliannya pada
waktu tengah hari. Tetapi Benhadad lagi
minum mabuk di dalam kemah serta
dengan segala raja-raja yang tiga puluh
dua orang yang membantu dia itu.
17Maka hamba-hamba segala penghulu
desa itu mula-mula keluar maka oleh
Benhadad disuruhnya orang keluar maka
dikabarkannya kepadanya sembahnya:
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"Ada beberapa orang keluar dari
Samaria."
18Maka titah baginda: "Jikalau
orang-orang itu keluar dengan aman
tangkaplah akan dia dengan hidup dan
jikalau ia telah keluar hendak berperang
tangkaplah juga akan dia dengan hidup."
19Lalu keluarlah sekaliannya dari
dalam negri yaitu hamba-hamba segala
penghulu desa dan segenap tentara
yang mengikut dia.
20Maka masing-masingnya membunuh
akan lawannya maka orang-orang
Arampun larilah dan orang Israel
mengejar dia maka Benhadad, raja
Aram, itupun larilah berlepas darinya
menungang kuda serta dengan beberapa
orang yang berkuda.
21Maka keluarlah raja Israel
diserangnya segala kuda dan segala
kenaikkan serta dibunuhnya orang Aram
itu terlalu ramai.
22Maka oleh nabi itu dihampirinya raja
Israel itu serta berkata kepadanya:
"Pergilah engkau menguatkan dirimu dan
ingat baik-baik akan segala perbuatanmu
karena pada peredaran tahun kelak raja
Aram itu akan mendatangi engkau pula."
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23Maka sembah segala pegawai raja
Aram itu kepada baginda: "Bahwa dewa
orang-orang itu yaitu dewa bukit adanya
itulah sebabnya orang-orang itu terlebih
kuat dari pada patik sekalian tetapi
biarlah patik berperang dengan dia di
padang niscaya patik terlebih kuat dari
padanya.
24Biarlah tuanku berbuat demikian:
Nyahkanlah raja-raja itu masing-masing
dari pada pegangannya dan tentukanlah
beberapa penghulu akan gantinya
25dan hendaklah tuanku membilang
suatu tentara sama dengan tentara
tuanku yang telah hilang itu kedua yang
sama banyaknya dengan keduanya dan
kenaikkan yang sama banyak dengan
kenaikkannya maka patik sekalian akan
berperang dengan dia di padang tak
dapat tidak patik terlebih kuat dari
padanya." Maka didengar baginda akan
sembahnya lalu diperbuat baginda
demikian.
26Adapun pada peredaran tahun diatur
Benhadad akan segala orang Aram lalu
berangkat ke Afek hendak berperang
dengan orang Israel.
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27Maka segala bani Israel itupun
sudah diaur serta diberi bekal lalu
berjalan mendatangi orang Aram maka
didirikan bani Israel segala kemahnya
bertentangan dengan dia seperti dua
kawan kambing yang kecil rupanya
tetapi segala orang Aram itu memenuhi
tanah itu.
28Maka adalah seorang hamba Allah
menghampiri bani Israel serta berkata
kepadanya: "Demikianlah firman Allah:
Karena orang Aram telah berkata
bahwa: Allah menjadi dewa bukit tetapi
bukannya dewa lembah sebab itu Aku
hendak menyerahkan ke tanganmu
segenap bala tentara yang besar ini dan
kamu akan mengetahui kelak bahwa
Akulah Allah."
29Maka didirikannya kemahnya
bertentangan kedua pihak tujuh hari
lamanya. Adapun pada hari yang ketujuh
itu diikatnya perang itu maka oleh bani
Israel dibunuhnya dari pada orang Aram
itu pada sehari juga sepuluh laksa orang
yang berjalan kaki.
30Maka larilah segala yang tinggal
itu ke Afek lalu masuk negri itu maka
temboknya rubuh menimpa dua laksa
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tujuh ribu orang yang lagi tinggal itu.
Maka Benhadadpun larilah lalu sampai
ke negri itu masuk bilik yang di dalam
sekali.
31Maka sembah segala hambanya
kepada baginda: "Bahwa patik sekalian
telah mendengar kabar mengatakan
segala raja bangsa Israel itu raja-raja
yang amat murah biarlah kiranya patik
memakai kain karung pada pinggang
patik dan mengenakan tali pada kepala
patik lalu keluar mendapatkan raja Israel
mudah-mudahan tuanku dihidupinya."
32Lalu diikatkannya kain karung pada
pinggangnya dan tali pada kepalanya
maka pergilah sekaliannya menghadap
raja Israel serta berkata: "Demikianlah
sembah hamba tuanku Banhadad:
Biarlah kiranya patik dihidupi." Maka
titah baginda: "Adakah ia lagi hidup?
Bahwa ialah saudaraku."
33Maka oleh orang-orang itu
dicamkannya baik-baik dan segeralah
ditangkapnya akan kehendaknya
lalu sembahnya: "Saudara tuanku
Benhadad." Maka titah baginda:
"Pergilah kamu membawa dia kemari."
Lalu keluarlah Benhadad mendapatkan
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baginda dan disuruh baginda akan
Benhadad itu naik ke atas kenaikkan
baginda.
34Maka sembah Benhadad kepada
baginda: "Adapun segala negri yang
telah diambil oleh ayahanda adinda
dari pada ayahanda kakanda kelak
adinda akan mengembalikan dan boleh
juga kakanda membuat kampung
bagi diri kakanda di Damsyik seperti
yang telah diperbuat oleh ayahanda
adinda di Samaria." Maka titah Ahab:
"Bahwa dengan perjanjian ini kakanda
lepaskanlah akan adinda kelak." Maka
demikianlah baginda itu berjanji-janjian
dengan dia lalu dilepaskan baginda akan
dia.
35Maka kata seorang dari pada segala
anak nabi-nabi itu kepada kawannya
dengan firman Allah: "Hendaklah
kiranya engkau palu akan daku." Maka
engganlah orang itu dari pada memalu
akan dia.
36Lalu katanya kepadanya: "Oleh sebab
tiada engkau menurut akan firman
Allah bahwa apabila engkau undur dari
padaku kelak engkau akan diterkam oleh
seekor singa." Maka apabila orang itu
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telah undur dari padanya maka didapati
seekor singa akan dia lalu diterkamnya.
37Maka iapun bertemulah dengan
seorang lain serta berkata: "Hendaklah
kiranya engkau palu akan daku." Maka
oleh orang itu dipalunya akan dia sambil
memalu sambil melukakan dia.
38Maka pergilah nabi itu lalu
menantikan baginda di tepi jalan
disamarkannya dirinya dengan
membalut matanya.
39Adapun apabila baginda berjalan
lalu maka berserulah nabi itu kepada
baginda maka sembahnya: "Bahwa patik
ini telah keluar ke tengah peperangan
itu maka adalah seorang menyimpang
lalu membawa seorang kepada patik
katanya: Jagalah olehmu akan orang
ini jikalau kiranya ia hilang niscaya
nyawamu akan ganti nyawanya atau
tak dapat tiada engkau bayar setalenta
perak.
40Adapun sementara patik ini sibuk
kesana kemari maka lenyaplah orang
itu." Maka titah raja Israel kepadanya:
"Demikianlah hukumanmu engkau
sendiri yang telah memutuskannya."
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41Maka segeralah dibukakannya kain
balut itu dari pada matanya lalu dikenal
oleh raja Israel akan dia itu seorang dari
pada segala nabi adanya.
42Maka kata nabi itu kepada baginda:
"Demikianlah firman Allah: Karena
engkau telah melepaskan dari pada
tanganmu akan orang yang telah
aku tentukan akan binasa sebab itu
nyawamu juga akan ganti nyawanya dan
kaummu akan ganti kaumnya."
43Maka pulanglah raja Israel itu
ke istananya dengan masgul serta
murkanya lalu sampailah baginda ke
Samaria.

21
1Adapun kemudian dari pada
segala perkara itu adalah kepada

Nabot, orang Yizreel, itu suatu kebun
anggur yang di Yizreel dekat dengan
istana Ahab, raja Samaria itu.
2Maka titah Ahab kepada Nabot
demikian: "Hendaklah engkau
mempersembahkan kepadaku kebun
anggurmu itu supaya menjadi bagiku
kebun sayur karena kebun itu dekat
dengan istanaku maka aku akan
mengaruniakan kepadamu akan
gantinya suatu kebun anggur yang lebih
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baik dari pada itu jikalau engkau lebih
suka aku akan membayar uang harganya
kepadamu."
3Maka sembah Nabot kepada Ahab:
"Demi Allah jauhlah patik dari pada
mempersembahkan pusaka nenek
moyang patik kepada tuanku."
4Maka pulanglah Ahab ke istananya
dengan masgul serta murkanya sebab
sembah Nabot, orang Yizreel, itu
karena sembahnya: "Tidak boleh patik
mempersembahkan kepada tuanku
pusaka nenek moyang patik itu." Maka
bagindapun membaringkan dirinya
pada peraduannya serta memalingkan
mukanya dan tiada mau santap roti.
5Maka datanglah istri baginda,
Izebel, kepada baginda serta bertanya:
"Mengapakah demikian masgul hati
kakanda sehingga tiada kakanda santap
roti."
6Maka jawab baginda kepada istrinya:
"Yaitu sebab kakanda telah bertitah
kepada Nabot, orang Yizreel itu
demikian: Bahwa hendaklah engkau
jualkan kebun anggurmu itu kepadaku
atau jikalau kehendakmu demikian
aku hendak mengaruniakan kepadamu
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suatu kebun anggur akan gantinya.
Tetapi jawabnya: Tiada boleh patik
mempersembahkan kepada tuanku
kebun anggur patik itu."
7Maka kata istrinya, Izebel, itu
kepada baginda: "Kakandakah yang
sekarang mempertahankan kerajaan
Israel ini bangunlah kakanda santap
roti dan senangkanlah hati kakanda
bahwa adinda juga yang akan
mempersembahkan kepada kakanda
akan kebun anggur Nabot, orang Yizreel,
itu."
8Maka oleh Izebel dikarangnya surat
dengan nama Ahab dicapkannya dengan
cap baginda itu lalu dikirimkannya
surat itu kepada segala ketua-ketua
dan kepada segala orang bangsawan
yang senegrinya dan yang duduk
bersama-sama dengan Nabot.
9Adapun bunyi surat itu demikian:
"Hendaklah kamu suruh orang berpuasa
dan dudukkanlah Nabot pada tempat
yang tinggi di antara orang banyak
10dan dudukkan di hadapannya dua
orang yang hina maka hendaklah
keduanya itu bersaksi atasnya
mengatakan: Bahwa engkau telah
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menghujat akan Allah dan akan
bagindapun. Kemudian hendaklah kamu
membawa dia keluar lalu merajam akan
dia sampai mati."
11Maka oleh segala orang yang senegri
dengan dia yaitu segala ketua-ketua dan
orang bangsawan yang duduk dalam
negrinya itu diperbuatnyalah seperti
yang dipesani Izebel kepadanya menurut
seperti yang tersurat di dalam surat
yang dikirimkannya kepadanya.
12Maka disuruhnya orang berpuasa lalu
didudukkannya Nabot itu pada tempat
yang tinggi di antara segala orang
banyak.
13Maka datanglah kedua orang yang
hina itu lalu duduk di hadapannya
maka bersaksilah kedua orang hina itu
atasnya yaitu atas Nabot di hadapan
orang sekalian katanya: "Nabot ini
sudah menghujat akan Allah dan akan
bagindapun." Kemudian dibawanya akan
dia ke luar negri dirajamnya akan dia
dengan batu sehingga matilah ia.
14Maka disuruhkannya orang kepada
Izebel mengatakan Nabot telah dirajam
lalu mati.
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15Adapun apabila didengar Izebel akan
hal Nabot telah dirajam lalu mati itu
maka kata Izebel akan Ahab: "Bangunlah
kakanda ambillah kebun anggur Nabot,
orang Yizreel, itu akan milik kakanda
yaitu kebun yang dienggankannya dari
pada menjual kepada kakanda karena
Nabot itu tiada hidup lagi melainkan
sudah mati."
16Adapun apabila didengar Ahab akan
hal Nabot telah mati itu maka bangunlah
Ahab hendak turun ke kebun anggur
Nabot, orang Yizreel, itu supaya diambil
baginda akan miliknya.
17Maka datanglah firman Allah kepada
Elia, orang Tisbe, itu demikian:
18 "Bangunlah engkau lalu turun
mendapatkan Ahab, raja Israel, yang
duduk di Samaria itu bahwa adalah ia
dalam kebun anggur Nabot dan ia telah
turun ke sana hendak mengambil dia
akan miliknya.
19Maka hendaklah engkau berkata
kepadanya: Demikian firman Allah:
Sudahkah engkau membunuh orang dan
sudahkah engkau mengambil miliknya
pula. Dan lagi hendaklah engkau berkata
kepadanya: Demikian firman Allah:
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Bahwa ada tempat darah Nabot itu dijilat
anjing di situ juga kelak darahmupun
akan dijilat anjing."
20Maka kata Ahab kepada Elia:
"Hai seteruku, sudahkah engkau
mendapatkan aku?" Maka jawabnya:
"Benarlah, aku telah mendapatkan dikau
karena engkau telah menjualkan dirimu
sehingga engkau perbuat barang yang
jahat pada pemandangan Allah.
21Bahwa Aku akan mendatangkan
celaka atasmu serta menghapuskan
engkau dan dari pada Ahab Aku akan
menumpas tiap-tiap anaknya laki-laki
baik orang yang terkurung baik orang
yang lagi bebas di antara orang Israel
22dan Aku akan menyamakan rumahmu
dengan rumah Yerobeam bin Ahia yaitu
sebab kelakuanmu yang membangkitkan
murkaku dan sebab engkau telah
mengajak orang Israel berbuat dosa.
23Dan lagi akan hal Izebelpun firman
Allah demikian: Bahwa Izebel akan
dimakan anjing kelak dekat tembok
Yizreel.
24Maka barangsiapa dari pada orang
Ahab yang mati di dalam negri yaitu akan
dimakan anjing dan yang mati di padang
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itu akan dimakan oleh burung-burung
yang di udara."
25 (Tetapi belum pernah ada seorang
jugapun yang seperti Ahab yang
telah menjualkan dirinya sehingga
diperbuatnya barang yang jahat pada
pemandangan Allah dan yang dihasut
oleh istrimu, Izebel, itu.
26Maka kelakuannya terlalu hina pada
hal diikutnya segala berhala seperti
segala perbuatan orang Amor yang
telah dihulurkan Allah dari hadapan bani
Israel).
27Adapun apabila didengar Ahab
akan segala perkataan itu maka
dikoyakkannya pakaiannya sendiri
dan dikenakannya kain karung pada
tubuhnya serta berpuasa dan berbaring
dengan memakai kain karung dan lemah
lembut kelakuannya.
28Maka datanglah firman Allah kepada
Elia, orang Tisbe, itu demikian:
29 "Adakah engkau lihat bagaimana
Ahab merendahkan dirinya di
hadapan hadirat-Ku adapun sebab
direndahkannya dirinya di hadapan
hadirat-Ku itu tiadalah Aku akan
mendatangkan celaka itu pada
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zamannya melainkan pada zaman
anaknya kelak Aku akan mendatangkan
celaka itu atas isi rumahnya."

22
1Maka antara tiga tahun lamanya
tiadalah peperangan lagi antara

orang Aram dengan orang Israel
2adapun pada tahun yang ketiga
datanglah Yosafat, raja Yehuda,
mendapatkan raja Israel.
3Maka titah raja Israel kepada segala
pegawainya: "Bahwa adakah kamu
mengetahui akan hal Ramot-Gilead itu
milik kita maka kita berdiam diri kita
dengan tiada kita mengambil dia dari
pada tangan raja Aram."
4Maka titahnya kepada Yosafat:
"Maukah adinda berangkat serta dengan
kakanda hendak berperang ke Ramot
Gilead." Maka jawab Yosafat kepada
raja Israel itu: "Bahwa adinda ini serasa
kakanda dan rakyat adinda serasa rakyat
kakanda dan segala kuda adindapun
serasa kuda kakanda."
5Maka kata Yosafat pula kepada
raja Israel: "Biarlah kiranya kakanda
bertanyakan firman Allah pada hari ini."
6Maka oleh raja Israel dihimpunkannya
segala nabi ada kira-kira empat ratus
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orang banyaknya lalu titah baginda
kepadanya: "Bolehkah aku pergi
berperang akan menyerang negri
Ramot-Gilead atau jangan." Maka jawab
sekaliannya: "Hendaklah tuanku pergi
karena diserahkan Allah akan dia ke
tangan tuanku kelak."
7Tetapi kata Yosafat: "Tiadakah di sini
seorang nabi Allah pula supaya kita
bertanya kepadanya."
8Maka kata raja Israel kepada Yosafat:
"Ada lagi seorang yang olehnya juga kita
boleh bertanya kepada Allah yaitu Mikha
bin Yimla tetapi bencilah kakanda akan
dia karena yang dinubuatkannya dari hal
kakanda bukannya yang baik melainkan
yang jahat." Maka jawab Yosafat:
"Jangan tuanku berkata demikian."
9Maka dipanggil raja Israel seorang
pegawai lalu titahnya: "Segeralah
engkau bawa kemari Mikha bin Yimla."
10Adapun raja Israel dan Yosafat, raja
Yehuda, itu duduklah masing-masing
pada kursinya serta memakai pakaian
kebesaran di halaman yang di muka
pintu gerbang Samaria dan segala nabi
itupun menghadap keduanya serta
bernubuat.
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11Maka oleh Zedekia bin Kenaana
diperbuatkannya bagi dirinya tanduk dari
pada besi lalu katanya: "Demikianlah
firman Allah: Bahwa dengan inilah kelak
tuanku akan menanduk segala orang
Aram sehingga binasalah sekaliannya."
12Maka segala nabi-nabi pun bernubuat
demikian: "Baiklah tuanku pergi ke
Ramot-Gilead dengan selamat karena
diserahkan Allah akan dia ke tangan
tuanku kelak."
13Maka kata penyuruh yang telah
pergi memanggil Mikha itu kepadanya
demikian: "Bahwa segala nabi-nabi
mengatakan baik kepada baginda
dengan satu hati biarlah kiranya
katamupun sama dengan katamu
salah satu dari padanya itu dan biarlah
engkaupun mengatakan yang baik."
14Maka jawab Mikha: "Demi hayat Allah
bahwa barang yang difirmankan Allah
padaku itulah yang hendak kukatakan."
15Setelah ia datang menghadap
baginda maka titah baginda kepadanya:
"Hai Mikha baik kita pergi berperang ke
Ramot-Gileadkah atau jangan?" Maka
jawabnya: "Hendaklah tuanku pergi
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dengan selamat maka diserahkan Allah
akan dia kelak ke tangan tuanku."
16Maka titah baginda kepadanya:
"Berapa kalikah aku patut menyumpahi
engkau jangan engkau katakan
kepadaku satupun yang lain melainkan
yang benar dengan nama Allah."
17Maka kata Mikha: "Bahwa aku telah
melihat segala orang Israel tercerai-
berai di atas gunung-gunung seperti
domba-domba yang tiada bergembala,
firman Allah: Bahwa sekalian ini tiada
bertuan biarlah ia pulang masing-masing
ke rumahnya sendiri dengan sejahtera."
18Maka kata raja Israel kepada Yosafat:
"Bukankah kata kakanda kepada adinda
bahwa tiada ia akan bernubuat yang baik
dari hal kakanda melainkan yang jahat."
19Maka kata Mikha pula: "Sebab itu
dengarlah olehmu akan firman Allah
bahwa aku telah melihat Allah duduk di
atas arasnya dan segala isi surga berdiri
di sisi-Nya kiri kanan.
20Maka kata firman Allah: Siapakah
yang hendak membujuk Ahab supaya ia
pergi ke Ramot-Gilead lalu rubuh mati di
situ? Maka seorangnya kata begitu dan
seorangnya begini.
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21Maka keluarlah seorang jin lalu berdiri
menghadap hadirat Allah sembahnya:
Bahwa aku akan dapat membujuk dia.
Maka firman Allah kepadanya: Dengan
apa?
22Maka jawabnya: Aku hendak keluar
dan menjadi jin yang dusta dalam mulut
segala nabi. Maka firman Allah: Engkau
akan dapat membujuk dia dan engkau
akan menang pula pergilah engkau buat
begitu.
23Akan sekarang telah dimasukkan
Allah jin yang dusta dalam mulut segala
nabimu ini dan Allah telah befirman dari
halmu perkara yang jahat."
24Maka hampirlah Zedekia bin Kenaana
lalu menampar pipi Mikha katanya:
"Bagaimanakah jin dari pada Allah
itu telah pergi dari padaku hendak
berkata-kata dengan enngkau?"
25Maka kata Mikha: "Bahwa engkau
juga akan melihatnya pada hari engkau
akan masuk bilik yang dalam sekali
hendak menyembunyikan dirimu."
26Maka titah raja Israel: "Ambillah
akan Mikha bawa kembali kepada Amon
pemerintah negri itu dan kepada Yoas
anakanda baginda itu
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27katakanlah olehmu: Demikianlah
titah baginda: Penjarakanlah orang ini
dan beri ia makan roti kesusahan dan
minum air kesusahan sehingga aku
pulang dengan sejahtera."
28Maka kata Mikha: "Jikalau kiranya
engkau kembali dengan sejahtera
niscaya tiada Allah befirman dengan
lidahku." Dan lagi katanya: "Hai kamu
sekalian, dengarlah olehmu!"
29Maka berangkatlah raja Israel dan
Yosafat, raja Yehuda, itu pergi ke
Ramot-Gilead.
30Maka kata raja Israel kepada Yosafat:
"Bahwa kakanda hendak menyamarkan
diri kakanda lalu masuk peperangan
itu tetapi biarlah adinda memakai
pakaian kebesaran." Maka oleh raja
Israel disamarkannya dirinya lalu masuk
peprangan itu.
31Adapun raja aram itu sudah berpesan
kepada ketiga puluh dua penghulu
kenaikkannya titahnya: "Janganlah
kamu berperang baik dengan orang kecil
atau orang besar melainkan dengan raja
Israel itu saja."
32Adapun apabila dilihat segala
penghulu kenaikkan itu akan Yosafat lalu
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katanya: "Sesungguhnya yainilah raja
Israel itu." Lalu sekaliannya menyimpang
hendak berperang dengan dia maka
Yosafatpun berteriaklah.
33Adapun apabila dilihat segala
penghulu kenaikkan itu akan dia itu
bukan raja Israel lalu kembalilah
sekaliannya dari pada mengikut dia.
34Maka adalah seorang memanah
merimbang-rimbang lalu terkenalah
raja Israel pada celah baju zirahnya
maka titah baginda kepada orang
yang mengepalakan kenaikkannya:
"Balikkanlah tanganmu bawalah aku
keluar dari pada tentara ini karena
lukaku parah."
35Maka peperangan itu makin
bertambah ramai pada hari itu maka
baginda itu disendirikan orang di dalam
kenaikkannya akan menyerang orang
Aram maka matilah baginda pada petang
hari dan darahnya meleleh dari pada
lukanya ke dalam kenaikkannya itu.
36Maka ada kira-kira pada waktu
matahari masuk orang berseru-seru
antara segenap tentara itu demikian:
"Pulanglah masing-masing ke negrimu
dan masing-masing ke tanahmu."
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37Maka demikianlah kematian baginda
maka mayatnya dibawa orang ke
Samaria lalu dikuburkannya akan dia di
Samaria.
38Maka kenaikkan itu dibasuhkan orang
di tepi kolam Samaria lalu darahnya
dijilat oleh anjing (yaitu tempat mandi
segala sundal) menurut seperti firman
Allah.
39Adapun segala perbuatan Ahab yang
lain lagi dan segala pekerjaan dan istana
gading yang dibangunkannya dan segala
negri yang dibangunkannya bukankah
sekaliannya itu ada tersurat di dalam
kitab hikayat raja-raja Israel.
40Maka Ahabpun beradulah segala
nenek moyangnya dan anakanda baginda
Ahazialah berkerajaan mengganti akan
dia.
41Maka Yosafat bin Asa naik raja atas
orang Yehuda pada tahun yang keempat
dari pada kerajaan Ahab, raja Israel itu.
42Adapun umur Yosafat itu tiga puluh
lima tahun tatkala ia naik raja maka
iapun berkerajaan di Yerusalem dua
puluh lima tahun lamanya. Maka bunda
baginda itu bernama Azuba binti Silhi.
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43Maka oleh baginda itu diturutnya
segala jalan ayahanda baginda Asa itu
tiadalah ia menyimpang dari padanya
dan diperbuat baginda barang yang
benar pada pemandangan Allah tetapi
segala tempat yang tinggi-tinggi itu
tiada dibuangkannya melainkan orang
banyak itu lagi membuat kurban serta
membakar setanggi di tempat yang
tinggi-tinggi itu.
44Maka Yosafat itu berdiamlah dengan
raja Israel.
45Adapun segala perbuatan Yosafat
yang lain lagi dan kuasa yang
diperolehnya dan bagaimana ia sudah
berperang bukankah sekaliannya itu ada
tersurat di dalam kitab hikayat raja-raja
Yehuda.
46Maka dinyahkannyalah dari tanah itu
segala orang yang membuat semburit
yang lagi tinggal yaitu yang tertinggal
pada zaman ayahanda baginda Asa itu.
47Maka Edom itu tiada beraja melainkan
mangkubumi juga yang berkerajaan.
48Maka oleh Yosafat diperbuatkannya
beberapa kepala Tarsis akan belayar
ke Ofir mencari emas tetapi tidak
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jadi berlayar karena segala kapal itu
pecahlah di Ezion-Geber.
49Lalu kata Ahazia bin Ahab kepada
Yosafat: "Biarlah segala hamba adinda
berlayar bersama-sama dengan hamba-
hamba kakanda di dalam kapal itu."
Tetapi Yosafat tidak mau.
50Maka Yosafatpun beradulah dengan
segala nenek moyangnya lalu dikuburkan
orang akan dia serta dengan nenek
moyangnya di negri Daud itu dan
anakanda baginda Yoram berkerajaanlah
menggantikan dia.
51Maka Ahazia bin Ahab naik raja
atas orang Israel di Samaria pada
tahun yang ketujuh belas dari pada
kerajaan Yosafat, raja Yehuda, maka
berkerajaanlah baginda itu atas orang
Israel dua tahun lamanya.
52Maka diperbuat baginda barang
yang jahat pada pemandangan Allah
diturutnya jalan ayahanda baginda dan
jalan bunda baginda dan jalan Yerobeam
bin Nebat dalam hal diajaknya orang
Israel berbuat dosa.
53Maka baginda itu berbuatlah ibadat
kepada Baal serta disembahnya akan dia
dan dibangkitkannya murka Allah Tuhan
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orang Israel menurut seperti segala
kelakuan ayahanda baginda.



2 Raja-raja

1
1Maka kemudian dari pada kematian
Ahab mendurhakalah orang Moab

akan orang Israel.
2Maka raja Ahaziapun jatuhlah dari
pada kisi-kisi yang di dalam bilik
peranginannya di Samaria maka sakitlah
baginda maka disuruhkannya beberapa
orang penyuruhnya serta bertitah
kepadanya: "Pergilah kamu bertanya
kepada Baal-Zebub, dewa negri Ekron
dapatkah aku sembuh dari pada penyakit
ini."
3Tetapi kata Malaikat Allah kepada Elia,
orang Tisbe itu: "Bangunlah engkau
pergi bertemu dengan segala penyuruh
raja Samaria katakanlah kepadanya:
Adapun kamu pergi bertanya kepada
Baal-Zebub, dewa Ekron itu sebab tiada
Tuhan di antara orang Israelkah.
4Sebab itu demikianlah firman Allah:
Tiadalah engkau akan turun dari pada
peraduan yang telah engkau naik ke atas
melainkan tak dapat tiada engkau akan
mati kelak." Lalu pergilah Elia itu.
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5Maka kembalilah segala penyuruh
itu kepada baginda lalu titah baginda
kepadanya: "Mengapakah kamu telah
kembali ini?"
6Maka jawabnya: "Adalah seorang
datang bertemu dengan patik serta
berkata kepada patik: Pergilah kamu
kembali kepada raja yang menyuruhkan
kamu katakanlah kepadanya: Demikian
firman Allah: Adapun engkau suruh
bertanya kepada Baal-Zebub, dewa
Ekron itu, sebab tiada Tuhan di antara
orang Israelkah. Sebab itu tiada akan
engkau turun dari pada peraduan yang
telah engkau naikkan ke atas melainkan
tak dapat tiada engkau akan mati kelak."
7Maka titah baginda kepadanya:
"Bagaimanakah zifat orang yang
bertemu dengan kamu dan yang
mengatakan kepadamu segala perkara
ini."
8Maka jawabnya: "Bahwa pakaian
orang itu berbulu dan ikat pinggangnya
kulit." Maka titah baginda: "Yaitu Elia,
orang Tisbe."
9Maka disuruhkan baginda kepadanya
penghulu orang lima puluh serta dengan
kelima puluh rakyatnya. Maka naiklah
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penghulu itu hendak mendapatkan
dia maka adalah ia duduk di atas
kemuncak bukit maka kata penghulu
itu kepadanya: "Hai hamba Allah, titah
baginda: Turunlah!"
10Maka jawab Elia serta berkata
kepadanya, penghulu orang limapuluh
itu: "Jikalau sungguh aku ini seorang
hamba Allah biarlah kiranya turun
api dari langit serta menghanguskan
dikau dengan kelima puluh rakyatmu."
Maka apipun turunlah dari pada langit
dihanguskannya akan dia serta dengan
kelima puluh rakyatnya.
11Maka disuruhkan pula oleh baginda
seorang penghulu orang lima puluh
yang lain serta dengan kelima puluh
rakyatnya. Maka kata penghulu
itu kepadanya: "Hai hamba Allah,
demikianlah titah baginda: Segeralah
engkau turun!"
12Maka jawab Elia serta berkata
kepadanya: "Jikalau sungguh aku ini
sorang hamba Allah biarlah kiranya
turun api dari pada langit serta
menghanguskan dikau dengan kelima
puluh rakyatmu." Maka api Allahpun
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turunlah dari langit dihanguskannya
akan dia dngan kelima puluh rakyatnya.
13Maka disuruhkan pula oleh baginda
penghulu orang lima puluh yang ketiga
serta dengan kelima puluh rakyatnya.
Maka penghulu orang lima puluh yang
ketiga itupun naiklah lalu datang
bertelut di hadapan Elia serta meminta
kepadanya demikian: "Hai hamba Allah
biarlah kiranya nyawa hamba dan nyawa
hamba-hamba yang lima puluh ini
diindahkan pada pemandangan tuan
hamba.
14Bahwa adalah api turun dari langit
serta menghanguskan kedua orang
penghulu orang lima puluh yang dahulu
itu serta dengan kelima puluh rayat
masing-masing tetapi sekarang biarlah
kiranya nyawa hamba diindahkan pada
pemandangan tuan hamba."
15Maka kata Malaikat Allah kepada Elia:
"Turunlah engkau sertanya jangan takut
akan dia." Maka bangunlah ia lalu turun
sertanya mendapatkan baginda.
16Maka katanya kepada baginda:
"Demikianlah firman Allah: Karena
engkau telah menyuruhkan beberapa
penyuruh hendak bertanya kepada
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Baal-Zebub, dewa Ekron itu, yaitu sebab
tiada Tuhan di antara orang Israelkah
yang dapat engkau bertanyakan firman-
Nya sebab itu tiada engkau akan turun
dari pada peraduan yang telah engkau
naik ke atas melainkan tak dapat tiada
engkau akan mati kelak."
17Maka bagindapun matilah menurut
seperti firman Allah yang dikatakan
oleh Elia. Maka Yorampun naik raja
menggantikan baginda pada tahun yang
kedua dari pada kerajaan Yoram bin
Yosafat, raja Yehuda, karena raja Ahazia
tiada beranak.
18Adapun segala perbuatan Ahazia
yang lain lagi bukankah sekaliannya
itu ada tersurat di dalam kitab hikayat
raja-raja Israel.

2
1Adapun tatkala Allah hendak
mengangkat Elia naik ke surga dalam

ribut maka Elia itu berjalanlah dari Gilgal
serta dengan Elisa.
2Maka kata Elia kepada Elisa:
"Hendaklah kiranya engkau tinggal di
sini karena aku ini disuruh Allah pergi
ke Betel." Maka jawab Elisa: "Demi
hayat Allah dan demi hayat nyawa tuan
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tiadalah hamba mau menggantikan
tuan." Lalu turunlah keduanya ke Betel.
3Maka keluarlah segala anak nabi-nabi
yang di Betel itu mendapatkan Elisa serta
berkata kepadanya: "Tahukah engkau
bahwa pada hari ini tuanmu ini akan
diangkat Allah dari pada kepalamu."
Maka jawabnya: "Tahu juga aku diamlah
kamu."
4Maka kata Elia kepadanya: "Hai Elisa
hendaklah kiranya engkau tinggal di sini
karena aku disuruhkan Allah ke Yerikho."
Maka jawabnya: "Demi hayat Allah
dan demi hayat nyawa tuan tiadalah
hamba mau meninggalkan tuan." Lalu
sampailah keduanya ke Yerikho.
5Maka segala anak nabi-nabi yang
di Yerikho itu menghampiri Elisa serta
berkata kepadanya: "Tahukah engkau
bahwa pada hari ini tuanmu itu akan
diangkat Allah dari pada kepalamu."
Maka jawabnya: "Tahu juga aku diamlah
kamu."
6Maka kata Elia kepadanya: "Hendaklah
kiranya engkau tinggal di sini karena aku
ini disuruhkan Allah ke Yordan." Maka
jawabnya: "Demi hayat Allah dan demi
hayat nyawa tuan tiadalah hamba mau



2 Raja-raja 2.7–11 7

meninggalkan tuan." Lalu berjalanlah
keduanya.
7Maka berjalanlah lima puluh orang
dari pada segala anak nabi-nabi lalu
berdiri jauh-jauh bertentangan dengan
keduanya maka keduanya itu berdirilah
di tepi Yordan.
8Maka diambil Elia akan selimutnya
digulungnya dan dipalukannya kepada air
sungai maka air itupun terbelah kesana
kemari lalu keduanya menyeberanglah
berjalan di tanah.
9Adapun apabila keduanya sudah
menyeberang maka kata Elia kepada
Elisa: "Pintalah olehmu barang yang
akan kuperbuat bagimu sebelum aku
diangkat dari pada sisimu." Maka jawab
Elisa: "Biarlah kiranya dua bagian ruh
tuan datang ke atas hamba."
10Maka kata Elia: "Bahwa sukarlah
perkara yang telah engkau pinta itu
tetapi jikalau engkau melihat aku tatkala
aku diangkat dari pada sisimu kelak
niscaya akan jadi demikian kepadamu
tetapi jikalau tiada niscaya tiada akan
jadi demikian."
11Adapun sementara keduanya berjalan
serta berkata-kata tiba-tiba ada suatu
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kenaikkan api dengan kedua api yang
menceraikan keduanya seorang dari
pada seorang maka Eliapun naiklah ke
langit dalam ribut.
12Maka dilihat Elisa akan hal itu
lalu berserulah ia: "Ya bapa ya bapa
kenaikkan Israel dengan orangnya yang
berkuda." Maka tiadalah dilihatnya akan
dia lagi lalu diambilnya pakaiannya
sendiri dikoyakkan belah dua.
13Maka dipungutnya pula selimut Elia
yang telah gugur dari padanya maka
baliklah ia lalu berdiri di tepi Yordan.
14Maka diambilnya selimut Elia
yang telah gugur dari padanya itu
dipalukannya kepada air itu serta
berkata: "Dimanakah Allah Tuhan Elia
itu?" setelah dipaluya air sungai itu lalu
terbelah kesana kemari maka Elisapun
menyeberanglah.
15Setelah dilihat akan dia oleh
segala anak nabi-nabi yang di Yerikho
bertentangan dengan dia lalu katanya:
"Bahwa ruh Elia itu tinggallah pada
Elisa." Maka datanglah sekaliannya
hendak bertemu dengan dia serta
menundukkan diri di hadapannya sampai
ke bumi.
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16Maka sembah sekaliannya kepada
Elisa: "Bahwa adalah kepada hamba tuan
ini lima puluh orang yang gagah biarlah
kiranya orang-orang itu pergi mecari
tuan hamba itu kalau-kalau diangkat
Ruh Allah akan dia dan diturunkannya
kepada sesuatu gunung atau ke dalam
sesuatu lembah." Maka kata Elisa:
"Janganlah kamu suruhkan orang."
17Maka dipintanya sangat-sangat
sehingga kemalu-maluan ia lalu katanya:
"Suruhkanlah!" Maka disuruhkannyalah
lima puluh orang dicarinya tiga hari
lamanya tetapi tiada didapatinya akan
dia.
18Maka kembalilah sekaliannya kepada
Elisa sementara ia menanti di Yerikho
maka kata Elisa kepadanya: "Bukankah
kukatakan kepadamu: Jangan pergi?"
19Maka kata segala orang isi negri itu
kepada Elisa: "Lihatlah kiranya akan
kedudukkan negri ini baiklah adanya
maka nyatalah demikian kepada tuan
hamba tetapi airnya tiada baik dan
tanahnya pun menggugurkan buahnya."
20Maka kata Elisa: "Ambilkan
aku mangko yang baru dan bubuh
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garam dalamnya." Lalu dibawa orang
kepadanya.
21Maka keluarlah Elisa ke mata air itu
dicampakkannya garam itu ke dalamnya
serta berkata: "Demikianlah firman
Allah: Bahwa air ini sudah aku tawarkan
janganlah lagi didatangkannya kematian
atau keguguran buah."
22Maka air itupun tawarlah sampai
kepada hari ini seperti perkataan Elisa
yang dikatakannya itu.
23Maka berjalanlah Elisa dari sana ke
Betel maka sementara ia berjalan itu ada
beberapa budak keluar dari dalam negri
mengolok-olokkan dia serta berkata
kepadanya: "Hai si gundul naiklah, hai si
gundul naiklah!"
24Maka iapun menolehlah ke belakang
serta melihat dia lalu dikutukkinya
sekaliannya dengan nama Allah. Maka
keluarlah dua ekor beruang betina
dari dalam hutan dicariknya dari pada
budak-budak itu empat puluh dua orang.
25Maka berjalanlah Elisa dari sana ke
gunung Karmel dan dari gunung itu
kembalilah ia ke Samaria.

3
1Maka Yoram bin Ahab naik raja
atas orang Israel di Samaria pada
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tahun yang kedelapan belas dari pada
kerajaan Yosafat, raja Yehuda, maka
baginda itu berkerajaanlah dua belas
tahun lamanya.
2Maka diperbuat baginda barang
yang jahat pada pemandangan Allah
tetapi bukan seperti ayahanda baginda
dan bukan seperti bunda baginda
karena dibuangkannya tiang Baal yang
diperbuat oleh ayahanda baginda.
3Tetapi tetaplah baginda itu di dalam
segala dosa Yerobeam bin Nebat yang
diajaknya orang Israel berbuat itu dan
tiadalah baginda undur dari padanya.
4Adapun Mesa, raja Moab itu,
mempunyai beberapa domba
dipersembahkannya kepada raja
Israel bulu anak domba sepuluh laksa
ekor dan bulu domba jantan sepuluh
laksa ekor apati.
5Maka jadilah apabila Ahab telah mati
maka mendurhakalah raja Moab itu
kepada raja Israel.
6Maka pada masa itu keluarlah raja
Yoram dari Samaria diturunkannya
segala rakyat Israel.
7Maka bagindapun mengutuslah kepada
Yosafat, raja Yehuda, mengatakan:
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"Bahwa raja Moab telah mendurhaka
kepada adinda. Maukah kakanda
menyertai adinda hendak berperang
dengan Moab?" Maka jawabnya: "Mau
juga kakanda pergi bahwa kakanda ini
serasa adinda juga dan rakyat kakanda
serasa rakyat adinda dan segala kuda
kakanda serasa segala kuda adinda."
8Maka bertitahlah baginda itu: "Pada
jalan mana patut kita pergi?" Maka
jawabnya: "Pada jalan tanah belantara
Edom."
9Maka berjalanlah raja Israel dan
raja Yehuda dan raja Edompun maka
sekaliannya berjalanlah keliling tujuh
hari perjalanan maka kuranglah air
minum akan tentara itu dan akan segala
binatang yang mengikut dia.
10Maka titah raja Israel: "Wahai sebab
ketiga orang raja ini telah dipanggil Allah
hendak diserahkannya ke tangan orang
Moab."
11Tetapi titah Yosafat: "Tiadakah di
sini seorang nabi Allah supaya dapat
kita bertanya kepada Allah olehnya."
Maka jawab seorang pegawai raja Israel
sembahnya: "Adalah di sini Elisa bin
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Safat yang dahulu mencucurkan air
pembasuh tangan Elia."
12Maka titah Yosafat: "Bahwa firman
Allah adalah kepadanya." Lalu turunlah
raja Israel dan Yosafat dan raja Edom
mendapatkan dia.
13Maka kata Elisa kepada raja Israel:
"Apakah sangkutanku dengan dikau
pergilah kepada segala nabi bapamu dan
kepada segala nabi ibumu." Maka kata
raja Israel itu kepadanya: "Janganlah
demikian karena telah dipanggil
Allah akan ketiga orang raja hendak
diserahkannya ke tangan orang Moab."
14Maka kata Elisa: "Demi hayat
Allah Tuhan segala tentara yang aku
menghadap hadirat-Nya jikalau tiada
aku mengindahkan muka Yosafat, raja
Yehuda ini, niscaya tiada kupandang
akan dikau atau melihat akan dikau.
15Tetapi sekarang panggillah aku
seorang yang tahu memetik kecapi."
Adapun apabila orang itu memetik
kecapi maka datanglah kuasa Allah ke
atas Elisa.
16Lalu katanya: "Demikianlah firman
Allah: Perbuatkanlah olehmu beberapa
parit dalam lembah ini.
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17Karena demikianlah firman Allah
tiada kamu akan melihat angin dan tiada
pula kamu melihat hujan tetapi lembah
ini akan dipenuhi oleh air dan kamu akan
meminum dia baik kamu baik lembu
kambingmu baik segala binatangmu.
18Maka ringanlah perkara ini pada
pemandangan Allah maka diserahkannya
pula orang Moab itu ke tanganmu kelak.
19Maka kamu akan mengalahkan
tiap-tiap negri yang pilihan dan kamu
akan menebang tiap-tiap poko kayu
yang baik serta menembus segala mata
air dan merusakkan dengan batu segala
ladang yang baik."
20Maka jadilah pada pagi hari
ada kira-kira pada waktu orang
mempersembahkan persembahan
makanan tiba-tiba turunlah air dari pada
jalan yang menuju ke Edom sehingga
tanah itu diliputi oleh air.
21Telah didengar oleh segala orang
Moab akan hal ketiga orang raja itu telah
datang hendak berperang dengan dia
maka dikerahkannyalah segala orang
yang tahu memakai senjata dan segala
yang tua dari pada itu lalu berdirilah
sekaliannya pada sempadannya.
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22Maka bangunlah sekaliannya pada
pagi hari maka matahari pun bersinarlah
pada air itu lalu dilihat orang Moab akan
air yang di hadapannya itu merah seperti
darah rupanya.
23Lalu katanya: "Yaini darah tak
dapat tiada segala raja ini telah binasa
berbunuh-bunuhan seorang akan
seorang hai orang Moab sekarang baik
kita merampas."
24Setelah sampai sekaliannya ke
tempat segala kemah orang Israel
maka bangunlah segala orang Israel
itu lalu menempuh segala orang Moab
itu sehingga larilah sekaliannya dari
hadapannya maka orang Israelpun
masuklah ke tanahnya itu serta
membunuh orang Moab itu.
25Maka segala negri itu
dirombakkannya dan pada tiap-
tiap ladang yang baik masing-masingnya
mencampakkan batunya sehingga
ditembusnya dan segala mata airpun
disebukkannya dan segala poko yang
baik ditebangnya sehingga di Kir-Hareset
saja ditinggalkannya segala batunya
melainkan dikepung oleh segala orang
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pengali-pengali akan dia lalu membunuh
orang isinya.
26Demi dilihat oleh raja Moab akan hal
peperangan itu terlalu besar kepadanya
lalu diambilnya tujuh ratus orang
yang tahu menghunus pedang hendak
menempuh keluar kepada raja Edom
tetapi tiada dapat.
27Lalu diambilnya raja Moab itu
akan anaknya yang sulung yang patut
berkerajaan menggantikan baginda
dikurbankan baginda akan dia di atas
tembok negri akan kurban bakaran.
Maka orang Israel itu sangatlah ditimpa
murka maka undurlah sekaliannya dari
pada baginda itu lalu pulang ke tanahnya
sendiri.

4
1Maka adalah seorang perempuan
dari pada istri segala anak nabi-nabi

berseru kepada Elisa katanya: "Bahwa
hamba tuan suami saya itu telah mati
maka maklumlah tuan akan hamba
tuan itu takut akan Allah maka orang
yang berpiutang telah datang hendak
mengambil kedua orang anak saya akan
hambanya."
2Maka kata Elisa kepadanya: "Aku
pengapakankah akan engkau katakanlah



2 Raja-raja 4.3–7 17

kepadaku apakah yang ada kepadamu di
rumah." Maka jawabnya: "Satupun tiada
kepada hamba tuan di rumah melainkan
sebuah buli-buli berisi minyak."
3Maka kata Elisa: "Pergilah engkau
minta beberapa bekas dari luar dari pada
segala orang sekampungmu yaitu bekas
yang kosong jangan dipinta sedikit.
4Maka hendaklah engkau masuk
dan tutup pintu di belakangmu dan di
belakang anak-anakmu lalu tuangkan ke
dalam segala bekas itu dan mana yang
penuh sebelahkanlah."
5Maka perempuan itu meninggalkan
dia lalu menutup pintunya di belakang
dan di belakang kedua anaknya maka
segala bekas itu dibawa kepadanya
kepada perempuan itu maka iapun
menuangkan.
6Adapun segala bekas itu telah penuh
lalu katanya kepada anaknya: "Bawalah
lagi sebuah bekas." Maka jawabnya:
"Tiada bekas lagi." Maka minyak itupun
berhentilah.
7Maka pergilah perempuan itu
memberitahu hal itu kepada hamba Allah
itu. Maka katanya: "Pergilah engkau
jualkan minyak itu bayarlah hutangmu
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dan yang lebihnya itu menjadi kehidupan
dirimu dan anak-anakmu."
8Maka adalah pada suatu hari Elisa
berjalan ke Sunem maka di sana ada
seorang perempuan bangsawan maka
perempuan itu menjemput dia makan
roti. Adapun seberapa kali Elisa berjalan
langsung maka singgahlah ia di sana
hendak makan roti.
9Maka kata perempuan itu kepada
suaminya: "Bahwa aku ketahui akan
dia ini seorang hamba Allah yang kudus
yang senantiasa berjalan langsung itu.
10Biarlah kiranya kita perbuat sebuah
bilik peranginan yang berdinding dan
dalamnya kita taruh akan dia tempat
tidur dan meja dan kursi dan kaki pelita
maka akan jadi kelak apabila ia singgah
kepada kita ia akan menumpang di situ."
11Maka pada suatu hari Elisa datang
ke sana lalu masuk ke dalam bilik
peranginan serta berbaring di situ.
12Maka katanya kepada pelayannya,
Gehazi: "Panggillah olehmu perempuan
Sunem itu." Maka dipanggilnyalah lalu
berdirilah perempuan itu di hadapannya.
13Maka kata Elisa kepada Gehazi:
"Katakanlah kepadanya: Bahwa
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sangatlah engkau telah menyusahi
dirimu karena kami begini aku
pengapakankah akan engkau patutkah
aku berkata dari halmu kepada baginda
atau kepada panglima tentaranya." Maka
jawab perempuan itu: "Bahwa saya
duduk di antara kaum sendiri."
14Maka katanya: "Entah
dipengapakankah akan dia." Maka
jawab Gehazi: "Bahwa sesungguhnya
tiada ia beranak dan suaminyapun sudah
tua."
15Maka kata Elisa: "Panggillah dia!"
Maka dipanggilnyalah lalu perempuan itu
berdiri di pintu.
16Maka kata Elisa: "Bahwa pada masa
yang tertentu pada peredaran tahun
kelak engkau akan mengaku seorang
anak laki-laki." Maka jawab perempuan
itu: "Ya tuan ya hamba Allah jangan tuan
berdusta kepada hamba tuan."
17Maka perempuan itupun
mengandunglah lalu beranak seorang
laki-laki pada masa yang tertentu itu
pada peredaran tahun menurut seperti
yang dikatakan kepadanya oleh Elisa.
18Maka budak itupun besarlah
maka pada suatu hari keluarlah ia
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mendapatkan bapanya pada orang yang
menuai.
19Maka katanya kepada bapanya: "Wah
kepalaku kepalaku." Maka kata bapanya
kepada pelayannya: "Bawalah akan dia
kepada ibunya."
20Maka diangkatnya dibawa kepada
ibunya maka budak itupun duduklah
pada ribaannya sampai tengah hari lalu
matilah ia.
21Maka naiklah perempuan itu ke atas
dibaringkannya anaknya pada tempat
tidur hamba Allah itu ditutupkannya
pintu di belakangnya lalu keluar.
22Maka dipanggilnya suaminya serta
berkata: "Suruhkanlah kepadaku
seorang muda dan seekor keledai supaya
segera aku pergi mendapatkan hamba
Allah itu lalu kembali."
23Maka jawab suaminya: "Mengapa
pada hari ini engkau hendak pergi
mendapatkan dia bukannya bulan baru
atau hari perhentian." Maka katanya:
"Baik juga."
24Maka dipelanakannya seekor keledai
lalu katanya kepada pelayannya:
"Hendaklah engkau membawa jalan
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janganlah engkau berhenti melainkan
dengan kataku."
25Maka berjalanlah perempuan itu
lalu sampai ke gunung Karmel kepada
hamba Allah itu. Adapun apabila dilihat
hamba Allah itu akan dia dari jauh maka
katanya kepada pelayannya, Gehazi itu:
"Bahwa yaitulah perempuan Sunem itu
26berlarilah engkau bertemu dengan dia
serta berkata kepadanya: Selamatkan
enci selamatkan suami enci selamatkan
anak enci." Maka jawab perempuan itu:
"Selamat."
27Setelah sampai ke bukit kepada
hamba Allah itu maka dipeluk
perempuan itu akan kakinya. Maka
Gehazipun menghampiri dia hendak
ditolongnya akan dia tetapi kata
hamba Allah itu: "Biarlah dia karena
hatinya terlalu susah maka perkara itu
dilindungkan Allah dari padaku tiada
dinyatakannya kepadaku."
28Maka sembah perempuan itu:
"Adakah hamba meminta anak kepada
tuan hamba bukankah kata hamba:
Jangan tuan menipu hamba."
29Maka kata Elisa kepada Gehazi:
"Ikatlah pinggangmu bawalah tongkatku
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pada tanganmu lalu pergi jikalau engkau
bertemu barang seorang jangan engkau
memberi salam dan jikalau barang
seorang memberi salam kepadamu
janganlah engkau balas dan hendaklah
engkau meletakkan tongkatku ini pada
muka budak itu."
30Maka kata ibu budak itu: "Demi hayat
Allah dan demi hayat nyawa tuan tiada
saya mau maninggalkan tuan." Lalu
bangunlah Elisa mengikut dia.
31Adapun Gehazi itu mendahului
keduanya lalu diletakkannya tongkat
itu pada muka budak itu tetapi bunyi
suarapun tiada dan ingatanpun tiada.
Maka kembalilah ia bertemu dengan
Elisa lalu memberitahu kepadanya
katanya: "Budak itu tiada sadar."
32Setelah Elisa masuk ke dalam rumah
maka adalah budak itu mati terhantar di
tempat tidurnya.
33Maka masuklah ia ditutupnya pintu di
belakang keduanya lalu berdoa kepada
Allah.
34Maka iapun naiklah meniarapkan
dirinya ke atas budak itu dikenakannya
mulutnya pada mulut budak itu dan
matanya pada mata budak itu dan
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tangannya pada tangan budak itu
ditiarapkannya dirinya ke atasnya lalu
panaslah tubuh budak itu.
35Maka Elisapun pergilah lalu berjalan
dalam rumah sekali pergi datang
kemudian naiklah ia lalu meniarapkan
dirinya ke atasnya maka budak itupun
bersinlah tujuh kali lalu budak itu
membuka matanya.
36Maka dipanggil Elisa akan Gehazi
katanya: "Panggillah olehmu perempuan
orang Sunem itu." Maka dipanggillah.
Setelah ia datang maka kata Elisa
kepadanya: "Angkatlah anakmu ini."
37Maka masuklah perempuan
itu lalu sujud pada kakinya serta
menundukkan dirinya sampai ke bumi
maka diangkatnyalah anaknya itu lalu
keluar.
38Maka datanglah pula Elisa ke Gilgal
maka adalah suatu bala kelaparan di
tanah itu dan segala anak nabi-nabi ada
duduk di hadapannya maka katanya
kepada pelayannya: "Jerangkanlah
periuk besar dan rebus suatu rebusan
akan segala anak nabi-nabi ini."
39Maka keluarlah seorang ke padang
mencari sayur-sayur didapatinya suatu
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akar hutan dipetiknya dari padanya
labu hutan penuh kandungannya
lalu datanglah ia dibelahnya dan
dimasukkannya ke dalam periuk
yang berisi rebusan itu karena tiada
dikenalnya akan dia.
40Maka dikeluarkannya supaya
dimakan oleh orang-orang itu. Adapun
apabila orang makan rebusan itu lalu
berteriaklah orang-orang itu katanya:
"Ya hamba Allah kematian juga di dalam
periuk ini." Maka tiada boleh dimakan.
41Tetapi kata Elisa: "Ambilkanlah
aku tepung." Maka dicampakkannya
ke dalam periuk itu lalu katanya:
"Keluarkanlah bagi orang-orang ini
supaya dimakannya." Maka satupun
tiada berbahaya dalam periuk itu lagi.
42Maka datanglah seorang laki-laki dari
Baal-Salisa membawa kepada hamba
Allah itu roti dari pada buah bungaran
dua puluh biji roti seir dan beberapa
tangkai gandum muda dalam karungnya.
Maka kata Elisa: "Berikanlah kepada
orang-orang itu supaya dimakannya."
43Maka kata pelayannya:
"Bagaimanakah saya menyajikan
yang demikian kepada seratus orang?"
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Tetapi kata Elisa: "Berikanlah kepada
orang-orang itu supaya dimakannya
karena demikianlah firman Allah: Bahwa
sekaliannya akan makan dan tinggal lagi
sisanya kelak."
44Maka disajikannyalah kepadanya lalu
dimakannya dan tinggal lagi sisanya
menurut seperti firman Allah itu.

5
1Adapun Naaman, panglima tentara
raja Aram itu, seorang besar di

hadapan tuannya lagi mulia sebab
olehnya juga diberi Allah kemenangan
kepada orang Aram dan ialah seorang
gagah berani tetapi ia sakit kusta.
2Maka orang Aram itu telah keluar
beberapa pasukan ditawaninya seorang
anak dara dari tanah Israel maka iapun
melayani istri Naaman itu.
3Maka sembahnya kepada enciknya:
"Jikalau kiranya tuan menghadap
nabi yang di Samaria niscaya
disembuhkannya dari pada sakit kusta
ini."
4Maka masuklah Naaman memberitahu
kepada baginda sembahnya: "Demikian-
demikian kata anak dara yang dari tanah
Israel itu."
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5Maka titah raja Aram: "Hendaklah
engkau pergi dan akupun hendak
mengirim sepucuk surat kepada raja
Israel." Maka pergilah ia dibawanya
sertanya sepuluh talenta perak dan
enam ribu keping emas dan sepuluh
perunggu persalinan.
6Maka disampaikannya surat itu kepada
raja Israel demikian bunyinya: "Bahwa
apabila sampai surat ini kepada adinda
adalah kakanda menyuruhkan kepada
adinda akan pegawai kakanda, Naaman,
supaya disembuhkan adinda akan dia
dari pada penyakit kusta."
7Maka adalah apabila dibaca raja Israel
akan surat itu maka dikoyakkannya
pakaiannya sendiri titahnya: "Allahkah
aku ini yang dapat mematikan atau
menghidupkan orang sehingga yaini
menyuruhkan orang kepadaku supaya
aku menyembuhkan dia dari pada
penyakit kusta tetapi hendaklah kiranya
kamu mengetahui serta memperhatikan
bagaimana dicarinya suatu sebab atas
aku."
8Adapun apabila didengar hamba
Allah Elisa itu akan hal raja Israel
telah mengoyakkan pakaiannya sendiri
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maka disuruhkannya orang kepada
baginda mengatakan: "Mengapa engkau
telah mengoyakkan pakaianmu biarlah
kiranya orang itu datang kepadaku maka
diketahuinyalah kelak akan hal ada
seorang nabi di antara orang Israel."
9Maka datanglah Naaman serta dengan
segala kudanya dan segala kenaikkannya
lalu berhenti di muka pintu rumah Elisa.
10Maka oleh Elisa disuruhkannya
kepadanya seorang penyuruh
mengatakan: "Pergilah engkau
mandi dalam Yordan tujuh kali maka
dagingmu akan pulang semula dan
engkau akan menjadi suci kelak."
11Tetapi marahlah Naaman itu lalu
pergi serta berkata: "Bahwa pada
sangkaku tak dapat tiada ia akan keluar
mendapatkan aku lalu berdiri serta
menyerukan nama Tuhannya Allah itu
dan mengunjukkan tangannya ke atas
tempat itu serta menyembuhkan orang
kusta ini.
12Bukankah Abana dan Parpar, kedua
sungai Damsyik itu, terlebih baik dari
pada segala air tanah Israel masakan
aku tiada boleh mandi dalamnya lalu
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menjadi suci." Maka berpalinglah ia lalu
berjalan dengan marahnya.
13Maka datanglah hamba-hambanya
menghampiri dia serta berdatang
sembah kepadanya demikian: "Ya datu
jikalau kiranya datu disuruh nabi itu
berbuat suatu perkara yang besar
masakan datu tiada membuat dia
tambahan pula apabila nabi itu berkata
kepada datu mandi lalu menjadi suci."
14Lalu turunlah ia menyelam tujuh
kali dalam Yordan menurut seperti kata
hamba Allah itu maka dagingnyapun
pulanglah seperti daging kanak-kanak
lalu sucilah ia.
15Maka kembalilah ia kepada hamba
Allah itu baik ia baik segenap pasukannya
lalu masuk berdiri di hadapannya maka
katanya: "Bahwa aku ketahui tiadalah
Tuhan pada seluruh dunia melainkan
dalam Israel akan sekarang terimalah
kiranya suatu berkat dari pada hamba
tuan ini."
16Tetapi kata Elisa: "Demi hayat Allah
yang aku menghadap hadirat-Nya
satupun tiada aku terima." Maka
direngek-rengeknya supaya diterimanya
tetapi dienggankannya juga.
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17Maka kata Naaman: "Jikalau
demikian biarlah kiranya diberi kepada
hamba tuan ini tanah yang seberapa
muat dua ekor bagal karena tiada lagi
hamba tuan hendak mempersembahkan
kurban bakaran atau persembahan
kepada dewa-dewa orang melainkan
kepada Allah saja.
18Hanya dalam perkara ini juga
diampuni Allah kiranya akan hamba tuan
yaitu apabila baginda masuk ke dalam
rumah Rimon kelak hendak sembahyang
di situ serta bertelaskan pada lengan
hamba sehingga hamba menundukkan
diri hamba dalam rumah Rimon diampuni
Allah kiranya akan hamba tuan dalam
perkara ini tatkala hamba tunduk dalam
rumah Rimon itu."
19Maka kata Elisa kepadanya: "Pergilah
engkau dengan sejahtera." Lalu
berjalanlah ia dari sana seyujan jauhnya.
20Tetapi kata Gehazi, pelayan hamba
Allah Elisa itu: "Dosa yang tuanku akan
Naaman, orang Aram itu, pada hal tiada
diterimanya dari pada tangannya telah
dibawanya demi hayat Allah aku hendak
berlari mengikut dia lalu menerima
barang sesuatu dari padanya."
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21Lalu diikut Gehazi akan Naaman.
Demi dilihat Naaman akan seorang
berlari-lari mengikut dia maka turunlah
ia dari atas kenaikkannya hendak
menyambut dia maka katanya: "Adakah
sejahtera."
22Maka jawabnya: "Sejahteralah.
Adapun saya ini disuruhkan oleh tuan
saya mengatakan: Bahwa baru ini
ada dua orang muda dari pada segala
anak nabi-nabi datang kepadaku dari
tanah bukit Efraim berikanlah kiranya
kepadanya setalenta perak dan dua
perunggu persalinan."
23Maka kata Naaman: "Silahkanlah
terima dua talenta." Maka di rengek-
rengeknya supaya diterimanya lalu
dimuatkannya dua talenta perak dalam
dalam dua karun serta dengan dua
perunggu persalinan ditanggungkannya
kepadanya dua orang hambanya
maka keduanya itu memikul dia di
hadapannya.
24Setelah sampai ke bukit maka
disambutnya dari pada tangan keduanya
ditaruhnya dalam rumah itu maka kedua
orang itu dilepaskannya lalu pergilah
keduanya.
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25Tetapi masuklah Gehazi lalu berdiri
di hadapan tuannya. Maka kata Elisa
kepadanya: "Hai Gehazi, dari manakah
engkau?" Maka jawabnya: "Tiada saya
pergi kemana-mana."
26Maka kata Elisa kepadanya:
"Bukankah hatiku ada menyertai engkau
tatkala orang itu telah berbalik dari
atas kenaikkannya hendak menyambut
engkau itukah kenaikkannya menerima
uang dan menerima pakaian dan kebun
zaitun dan kebun anggur dan lembu
kambing dan hamba laki-laki dan
perempuan.
27Sebab itu penyakit kusta Naaman itu
kekallah kelak kepadamu dan kepada
keturunanmu sampai selama-lamanya."
Maka keluarlah Gehazi dari hadapannya
dengan berkusta seperti salju putihnya.

6
1Maka kata segala anak nabi-nabi
kepada Elisa: "Lihatlah, kiranya akan

tempat kami duduk menghadap tuan ini
terlalu sempit bagi kami.
2Biarlah kiranya kami pergi ke Yordan
lalu mengambil dari sana masing-masing
sebatang kayu supaya di sana kami
membuat suatu tempat kedudukkan
kami." Maka jawabnya: "Pergilah kamu!"
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3Maka kata seorang: "Silakanlah tuan
menyertai hamba-hamba tuan." Maka
jawabnya: "Mau juga aku pergi."
4Maka iapun berjalanlah sertanya.
Setelah sampai ke Yordan maka
sekaliannya menebang kayu.
5Tetapi tengah seorangnya menebang
kayu mata beliungnya jatuhlah ke air
maka berteriaklah ia: "Aduhai ya tuan
karena yaini pinjaman."
6Maka kata hamba Allah: "Di mana
jatuhnya?" Maka ditunjukkannyalah
tempat itu. Maka dikeratnya suatu
carang kayu dicampakkannya ke sana
lalu ditimbulkannya besi itu.
7Maka katanya: "Ambillah." Lalu
dihulurkannya tangannya diambilnya
akan dia.
8Maka raja Aram itu berperanglah
dengan orang Israel maka berbicaralah
ia dengan segala pegawainya demikian:
"Bahwa di tempat atau itu kelak aku
mendirikan kemah."
9Maka oleh hamba Allah itu
disuruhkannya orang kepada raja
Israel mengatakan: "Ingat baik-baik
jangan engkau melawan tempat atau
karna orang Aram telah turun ke sana."
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10Maka oleh raja Israel disuruhkannya
orang ke tempat yang dikatakan hamba
Allah itu dan yang dilarangkannya itu
maka dipeliharakannya dirinya dari sana
bukannya sekali dua.
11Maka berkocaklah hati raja Aram
sebab hal itu maka dipanggilnya segala
pegawainya serta bertitah kepadanya:
"Tiadakah kamu mau memberitahu
kepadaku siapakah dari pada orang kita
yang sepakat dengan raja Israel?"
12Maka sembah seorang pegawainya:
"Bukannya demikian ya tuanku
melainkan Elisa yaitu nabi yang di antara
orang Israel itu ialah yang menyatakan
kepada raja Israel segala yang dititahkan
tuanku di dalam bilik peraduan."
13Maka titah baginda: "Pergilah
kamu melihati tempatnya supaya aku
suruh tangkap." Maka dipersembahkan
oranglah kepada baginda demikian:
"Bahwa adalah ia di Dotan."
14Maka oleh baginda disuruhkannya
ke sana beberapa kuda dan beberapa
kenaikkannya dan tentara yang besar
maka sampailah sekaliannya pada
malam hari lalu dikepungnya negri itu.



2 Raja-raja 6.15–19 34
15Maka bangunlah pelayan hamba
Allah itu pagi-pagi hari lalu keluar maka
adalah negri itu dikepung oleh suatu
tentara dengan beberapa kuda dan
beberapa kenaikkannya. Maka kata
pelayan itu kepadanya: "Wahai tuan
betapa hal kita."
16Maka jawabnya: "Janganlah engkau
takut karena yang menyertai kita
terlebih banyak dari pada yang
menyertai orang-orang itu."
17Maka berdoalah Elisa demikian
bunyinya: "Ya Allah bukakanlah kiranya
matanya supaya dapat ia melihat." Maka
dibukakan Allah mata orang muda itu
lalu dilihatnya bahwa adalah gunung itu
penuh dengan kuda api dan kenaikkan
api mengelilingi Elisa.
18Setelah ia turun mendapatkan dia
maka berdoalah Elisa kepada Allah
demikian: "Palulah kiranya kaum ini
sehingga buta." Maka dipalu Allahlah
sehingga buta sekaliannya seperti doa
Elisa itu.
19Maka kata Elisa kepada sekaliannya:
"Bahwa yaini bukan jalannya dan ini
bukan negrinya ikutlah aku maka
aku akan mengantarkan kamu kelak
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kepada orang yang kamu cari." Maka
dihantarkannya ke Samaria.
20Adapun setelah sampai sekaliannya
ke Samaria maka sembah Elisa: "Ya Allah
celikkanlah segala mata orang ini supaya
dapat ia melihat." Maka dicelikkan Allah
matanya sehingga sekaliannya dapat
melihat maka adalah sekaliannya di
tengah-tengah negri Samaria.
21Maka dilihat raja Israel akan orang-
orang itu maka katanya kepada Elisa:
"Ya nenekku bolehkah aku membunuh
dia? Bolehkah aku membunuh dia?"
22Maka jawabnya: "Janganlah engkau
bunuh dia jikalau orang yang telah
engkau menawan dengan pedang dan
dengan panahmu maukah engkau
membunuh dia melainkan sajikanlah
roti dengan air minum akan sekaliannya
supaya ia makan minum lalu pulang
kepada tuannya."
23Maka disediakan baginda suatu
perjamuan besar akan sekaliannya
setelah sudah sekaliannya makan minum
maka dilepaskan baginda akan dia lalu
pulanglah sekaliannya kepada tuannya.
Maka segala pasukan orang Aram itu
tiada datang lagi ke tanah Israel.
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24Adapun kemudian dari pada itu
dikerahkan Benhadad, raja Aram
itu, akan segala rakyatnya maka
berangkatlah baginda lalu mengepung
segala negri Samaria.
25Maka adalah bala kelaparan besar
di Samaria maka negri itu dikepungnya
sehingga dijual orang kepala keledai
delapan puluh keping perak harganya
dan kacang goreng satu palu lima keping
perak harganya.
26Maka sementara raja Israel itu
berjalan di atas tembok negri ada
seorang perempuan berseru-seru
kepada baginda sembahnya: "Ya tuanku
tolonglah."
27Maka titah baginda: "Jikalau tiada
ditolong Allah akan dikau dari mana
gerangan dapat aku menolong akan
dikau dari halaman pengirikankah atau
dari pengirikan anggurkah?"
28Dan lagi titah baginda kepadanya:
"Apa kena?" Maka jawabnya: "Bahwa
kata perempuan ini kepada patik:
Berikanlah anakmu supaya kita makan
akan dia pada hari ini dan esok hari
kelak kita akan memakan anakku pula.
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29Sebab itu patik kedua ini telah
merebus anak patik lalu makan maka
pada esoknya kata patik kepadanya:
Biarkanlah anakmu pula supaya kita
makan akan dia tetapi disembunyikannya
anaknya itu."
30Adapun apabila didengar baginda
akan sembah perempuan itu maka
dikoyakkan baginda pakaiannya sendiri
(maka adalah baginda itu sedang
berjalan di atas tembok negri itu) maka
dilihat orang banyak itu bahwa baginda
itu ada memakai kain karung pada tubuh
baginda.
31Maka titah baginda demikian:
"Dilakukan Allah kiranya akan daku dan
lebih pula jikalau tiada pada hari ini
kepala Elisa bin Safat itu kuceraikan dari
pada tubuhnya."
32Tetapi Elisa itu ada duduk di
rumahnya dan segala ketua-ketua
ada duduk sertanya maka oleh
baginda disuruhkannya seorang dari
hadapan baginda tetapi sebelum
sampai penyuruh itu kepada Elisa
kata Elisa kepada ketua-ketua itu:
"Adakah kamu lihat bagaimana anak si
pembunuh itu telah menyuruhkan orang
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hendak memenggal kepalaku ingatlah
olehmu tatkala datang penyuruhnya itu
hendaklah kamu menutup pintu dan
tahankan dia dengan pintu bukankah
bunyi kaki tuannya ada dibelakangnya."
33Maka sementara ia lagi berkata-kata
dengan orang-orang itu maka datanglah
penyuruh itu kepadanya maka titah
baginda: "Bahwa celaka ini dari pada
Allah juga datangnya apa guna aku
menantikan Allah lagi."

7
1Maka kata Elisa: "Dengarlah olehmu
akan firman Allah. Demikian firman

Allah itu: Bahwa esok hari kira-kira pada
waktu ini kelak tepung halu segantang
akan dijual orang sesikal harganya seir
dua gantang sesikal harganya di pintu
gerbang Samaria."
2Maka jawab panglima yang baginda
bertelaskan pada lengannya itu serta
berkata kepada hamba Allah itu: "Jikalau
diperbuat Allah beberapa tingkap di
langit sekalipun dapatkah perkara itu
jadi." Maka kata Elisa: "Bahwa engkau
akan melihat hal itu dengan matamu
tetapi tiada engkau akan makan dari
padanya."



2 Raja-raja 7.3–6 39
3Maka adalah empat orang yang
berkusta di muka pintu gerbang itu
maka kata seorang kepada seorang:
"Apa guna kita duduk di sini sehingga
kita mati.
4 Jikalau kata kita: Mari kita masuk ke
dalam negri maka dalam negri itu ada
bala kelaparan niscaya kita akan mati
kelak di sana dan jikalau kita duduk di
sini lagi niscaya kita mati juga. Akan
sekarang marilah kita membuangkan diri
kita kepada tentara orang Aram jikalau
dihidupinya akan kita niscaya kita hidup
dan jikalau dibunuhnya akan kita niscaya
kita mati juga."
5Maka bangunlah keempatnya pada
waktu dinihari lalu berjalan ke tempat
segala tentara orang Aram setelah
sampai ke ujung tempat kemah orang
Aram itu bahwa seorangpun tiada di
sana
6karena telah diadakan Allah sehingga
tentara orag Aram itu mendengar bunyi
beberapa kenaikkan dan bunyi beberapa
kuda yaitu bunyi tentara yang besar
maka kata seorang kepada seorang:
"Bahwa raja Israel itu telah mengupah
segala raja orang Het dan segala raja
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orang Mesir supaya didatangkannya
akan kita."
7Maka bangunlah sekaliannya lalu lari
pada waktu dinihari ditinggalkannya
segala kemahnya dan kudanya dan
keledainya yaitu tempat kemah
bagaimana sememang ada lalu lari
berlepas darinya.
8Setelah sampai orang kusta itu ke
ujung tempat kemah maka masuklah
keempatnya ke dalam suatu kemah
lalu makan minum dan diambilnya dari
sana emas perak dan pakaian lalu pergi
menyembunyikan dia maka kembalilah
keempatnya lalu masuk sebuah kemah
yang lain maka dari sanapun diambilnya
apa-apa lalu pergi menyembunyikan dia.
9Setelah itu maka kata seorang kepada
sorang: "Perbuatan kita ini tiada baik
bahwa hari inilah suatu hari kabar
yang baik maka kita berdiam diri kita
jikalau kiranya kita menantikan siang
hari niscaya didapati akan kesalahan
kita akan sekarang marilah kita pergi
memberitahu kepada orang isi istana
baginda."
10Maka datanglah keempatnya
beseru-seru kepada penunggu pintu
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negri lalu dikabarkannya kepadanya
mengatakan: "Bahwa kami telah sampai
ke tempat kemah orang Aram itu
dan seorangpun tiada di sana dan
bunyi suara orangpun tidak melainkan
beberapa kuda tertambat dan beberapa
keledaipun tertambat dan segala
kemahpun bagaimana sememang ada."
11Maka dipanggilnya segala penunggu
pitu lalu dikabarkanya hal itu kepada
segala isi istana baginda yang di dalam.
12Maka bangunlah baginda pada
malam hari lalu titah kepada segala
pegawainya: "Bahwa aku hendak
menyatakan kepadamu barang yang
dilakukan orang Aram itu kepada kita.
Bahwa diketahuinya akan hal kita
lapar ini sebab ini sekaliannya telah
keluar dari tempat kemah itu hendak
menyembunyikan dirinya di hutan maka
pada sangkanya apabila orang-orang itu
telah keluar dari dalam negri dapatlah
kita menangkap dia dengan hidupnya
lalu masuk ke dalam negri."
13Maka jawab seorang pegawainya
sembahnya: "Biarlah kiranya orang
mengambil lima ekor dari pada segala
kuda yang lagi tinggal yang ada di dalam
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negri (bahwa semuanya itu sama seperti
kebanyakan orang Israel yang lagi
tinggal dalamnya bahwa semuanya sama
seperti kebanyakkan orang Israel yang
binasa ini) biarlah patik menyerahkan
orang supaya ia melihat."
14Lalu diambilnya dua buah kanaikkan
dengan kudanya disuruh baginda
ikut tentara orang Aram itu titahnya:
"Pergilah kamu lihat."
15Maka diikutinyalah akan dia sampai
ke Yordan maka adalah sepanjang
jalan itu penuh dengan segala pakaian
dan segala alat yang dibuangkan oleh
orang Aram sebab gopoh-gopoh. Maka
kembalilah penyuruh-penyuruh itu
dikabarkannya kepada baginda.
16Lalu keluarlah orang banyak itu
merampas tempat kemah orang Aram.
Sehingga tepung halus segantang dijual
orang sesikal harganya dan seir dua
gantang sesikal harganya menurut
seperti firman Allah.
17Adapun panglima yang baginda
betelaskan pada lengannya itu ialah
ditentukan baginda memerintahkan
pintu gerbang itu maka diliak (dipijak)
orang banyak itu akan dia di pintu itu
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sehingga matilah ia seperti kata hamba
Allah yang dikatakannya tatkala baginda
datang mendapatkan dia itu.
18Adapun seperti yang dikatakan
hamba Allah itu kepada baginda yaitu:
"Seir dua gantang sesikal dan tepung
halus segantang sikal demikianlah
harganya esok hari kira-kira pada waktu
ini di pintu gerbang Samaria."
19Dan seperti jawab panglima itu
kepada hamba Allah: "Bahwa jikalau
diperbuat Allah beberapa tingkap di
langit sekaliannya dapatkah perkara itu
jadi?", lalu kata Elisa: "Bahwa engkau
akan melihat hal itu matamu tetapi tiada
engkau akan makan dari padanya."
20Maka demikianlah jadinya karena
diliak orang banyak akan dia di pintu
gerbang sehingga matilah ia.

8
1Maka Elisa telah berkata kepada
perempuan yang anaknya telah

dihidupkannya pula itu katanya:
"Bangunlah engkau pergilah menumpang
dengan segala isi rumahmu barang
dimana engkau dapat tempat tumpangan
karena Allah telah memanggil akan
suatu bala kelaparan dan ia itu akan
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datang kelak atas tanah ini tujuh tahun
lamanya."
2Maka bangunlah perempuan itu
diperbuatnya seperti kata hamba Allah
itu maka pergilah ia dengan segala isi
rumahnya lalu menumpang di tanah
orang Filistin.
3Adapun pada kesudahan tujuh tahun
itu kembalilah perempuan itu dari tanah
orang Filistin maka keluarlah ia hendak
berseru kepada baginda meminta
rumahnya dan tanahnya.
4Maka baginda itu tengah berkata-kata
dengan Gehazi, pelayan hamba Allah itu,
maka titahnya: "Ceriterakanlah kiranya
segala perkara besar-besar yang telah
diadakan oleh Elisa itu."
5Adapun sementara diceriterakannya
kepada baginda bagaimana dihidupkan
Elisa akan budak yang telah mati itu
tiba-tiba berserulah perempuan yang
anaknya dihidupkan itu kepada baginda
meminta rumahnya dan tanahnya. Maka
sembah Gehazi: "Ya tuanku yainilah
perempuan itu dan inilah anaknya yang
telah dihidupkan pula oleh Elisa itu."
6Maka bagindapun bertanyalah pada
perempuan itu lalu diceriterakannyalah
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kepada baginda. Maka ditentukan
baginda bagi perempuan itu seorang
pegawai titahnya: "Hendaklah engkau
pulangkan kepadanya segala yang ada
kepadanya dan segala hasil tanahnya
dari pada masa ditinggalkannya tanah
itu sampai sekarang ini."
7Maka Elisapun datanglah ke Damsyik
maka Benhadad, raja Aram itu, sedang
sakit maka dikabarkan oranglah kepada
baginda mengatakan: "Bahwa hamba
Allah itu sudah datang kemari."
8Maka titah baginda kepada Hazael:
"Ambillah olehmu pada tanganmu suatu
persembahan lalu pergi mendapatkan
hamba Allah itu serta bertanya kepada
Allah olehnya demikian dapatkah aku
sembuh pula dari pada penyakit ini."
9Maka pergilah Hazael mendapatkan
dia dibawanya pada tangannya suatu
persembahan yaitu segala benda
yang di Damsyik yang indah-indah
muatan empat puluh ekor unta maka
datanglah ia menghadap Elisa serta
berkata: "Bahwa hamba ini disuruh oleh
anak tuan Benhadad, raja Aram itu,
mengatakan dapatkah aku sembuh pula
dari pada penyakit ini?"
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10Maka kata Elisa kepadanya: "Pergilah,
engkau katakan kepadanya: Tak dapat
tiada engkau akan sembuh kelak tetapi
sudah dinyatakan Allah kepadaku bahwa
ia akan mati kelak."
11Maka direnung Elisa akan dia dengan
tetap sehingga kemalu-maluanlah ia
maka menangislah hamba Allah itu.
12Maka kata Hazael: "Mengapa tuan
menangis?" "Sebab kuketahui akan
segala celaka yang akan engkau
datangkan ke atas segala bani Israel
kelak," maka katanya, "akan engkau
bakar dan orang muda-mudanya kelak
engkau bunuh dengan pedang dan
anak-anaknya kelak engkau rusakkan
dan perempuannya yang bunting kelak
engkau belahkan."
13Maka kata Hazael: "Tetapi siapa
gerangan hamba tuan ini yang
seumpama anjing juga sehingga dapat
hamba membuat perkara yang besar
ini." Maka jawab Elisa: "Telah ditanyakan
Allah kepadaku bahwa engkau akan
menjadi raja Aram."
14Maka undurlah ia dari pada Elisa
lalu datang kepada tuannya maka
titah baginda kepadanya: "Apa kata
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Elisa itu kepadamu?" Maka jawabnya:
"Dikatakannya kepadaku bahwa tak
dapat tiada tuanku akan sembuh pula."
15Adapun pada esok hari diambilnya
kain selimut dicelupkannya dalam
air diletakkannya kepada mukanya
sehingga matilah baginda maka
Hazaelpun berkerajaanlah menggantikan
dia.
16Maka Yoram bin Yosafat, raja Yehuda
itu, naik raja pada tahun yang kelima
dari pada kerajaan Yoram bin Ahab,
raja Israel, tatkala Yosafat menjadi raja
Yehuda.
17Maka umur baginda tiga puluh dua
tahun pada masa ia naik raja itu maka
berkerajaanlah baginda di Yerusalem
delapan tahun lamanya.
18Maka baginda itu menurut jalan
segala raja-raja Israel seperti yang
diperbuat oleh segala isi rumah
Ahab telah menjadi istrinya maka
diperbuatnya barang yang jahat pada
pemandangan Allah.
19Akan tetapi Allah tiada mau
membinasakan Yehuda itu oleh sebab
hambanya Daud itu seperti Tuan
telah berjanji hendak mengaruniakan
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kepadanya suatu pelita akan segala
anaknya sediakala.
20Maka pada zaman baginda itu orang
Edompun mendurhaka serta melepaskan
dirinya dari pada perintah Yehuda
dijadikannya seorang raja bagi dirinya.
21Maka Yorampun berjalanlah langsung
ke Zair dan segala kenaikkan baginda
itupun sertanya maka bangunlah baginda
pada malam hari diserangnya segala
orang Edom yang mengelilingi baginda
dan segala penghulu kenaikkannya
lalu larilah segala orang banyak itu ke
kemahnya.
22Demikianlah orang Edom itu
mendurhaka melepaskan dirinya dari
pada perintah Yehuda sampai kepada
masa ini. Maka Libnapun mendurhakalah
pada masa itu juga.
23Adapun segala perbuatan Yoram yang
lain lagi dan segala pekerjaan bukankah
sekaliannya itu ada tersurat di dalam
katanya hikayat raja-raja Yehuda.
24Maka Yorampun tidurlah serta
dengan segala nenek moyangnya dan
dikuburkan oranglah akan dia beserta
dengan segala nenek moyangnya di
negri Daud maka anakanda baginda
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Ahazia berkerajaanlah menggantikan
dia.
25Adapun Ahazia bin Yoram, raja
Yehuda, naik raja itu pada tahun yang
kedua belas dari pada kerajaan Yoram
bin Ahab, raja Israel.
26Adapun umur Ahazia itu dua puluh
dua tahun pada masa ia naik raja maka
berkerajaanlah baginda itu setahun
lamanya di Yerusalem. Maka bunda
baginda itu bernama Atalya binti Omri
raja Israel.
27Maka baginda itu menurut jalan
segala isi rumah Ahab diperbuat baginda
barang yang jahat pada pemandangan
Allah seperti yang diperbuat oleh isi
rumah Ahab itu karena baginda itu
menjadi menantu kepada orang isi
rumah Ahab itu.
28Maka baginda itu menyertai Yoram
bin Ahab berperang dengan Hazael, raja
Aram, di Ramot-Gilead maka lukalah
Yoram itu oleh orang Aram.
29Maka kembalilah raja Yoram ke
Yizreel supaya diobati segala luka
yang telah ia dilukakan di Ramah oleh
orang Aram tatkala berperang dengan
Hazael raja Aram itu. Maka turunlah
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Ahazia bin Yoram, raja Yehuda, hendak
melawat Yoram bin Ahab ke Yizreel
sebab sakitnya.

9
1Maka oleh nabi Elisa dipanggil
seorang dari pada segala anak-anak

serta berkata kepadanya: "Ikutlah
pengepungmu ambillah buli-buli yang
berisi minyak ini pada tanganmu lalu
pergi ke Ramot-Gilead.
2Setelah sampai ke sana hendakah
engkau cari Yehu bin Yosafat bin Nimsi
lalu masuklah engkau ke dalam dan
suruh dia bangun dari antara segala
saudara-saudaranya dan bawalah akan
dia masuk bilik yang di dalam.
3Lalu ambillah buli-buli yang berisi
minyak ini curahkanlah ke atas kepalanya
serta berkata: Demikianlah firman Allah:
Bahwa aku telah meminyaki engkau
akan raja atas orang Israel. Setelah itu
bukakanlah pintu itu lalu lari dengan
tiada berhenti lagi."
4Maka pergilah orang muda itu ke
Ramot-Gilead yaitu nabi yang muda itu.
5Setelah sampai maka adalah segala
penghulu tentara itu sedang duduk di
sana maka katanya: "Hai penghulu aku
membawa kabar kepadamu." Maka
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kata Yehu: "Kepada siapa dari pada
kami sekalian ini." Maka jawabnya:
"Kepadamulah hai penghulu."
6Maka bangunlah ia lalu masuk ke
dalam rumah maka oleh orang muda
itu dicurahkannya minyak itu ke atas
kepalanya serta berkata kepadanya:
"Demikianlah firman Allah Tuhan orang
Israel: Bahwa aku telah meminyaki
engkau akan raja atas kaum Allah yaitu
atas Israel.
7Maka hendaklah engkau membunuh
segala isi rumah tuanmu Ahab itu
supaya Kutuntut bela sebab darah segala
hamba-Ku nabi-nabi itu dan sebab darah
segala hamba Allah kepada Izebel.
8Karena segenap isi rumah Ahab itu
akan binasa dan dari pada orang Ahab
itu akan kutumpas segala anak laki-laki
dan orang yang terkurung dan yang lagi
bebas di antara orang Israel.
9Maka isi rumah Ahab itu kelak aku
samakan dengan isi rumah Yerobeam
bin Nebat dan dengan isi rumah Baesa
bin Ahia.
10Dan Izebel itu akan dimakan anjing
di tanah Yizreel dan seorangpun tiada
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yang akan menguburkan dia." Maka
dibukakannya pintu lalu lari.
11Maka keluarlah Yehu mendapatkan
segala pegawai tuannya lalu kata
seorangnya kepadanya: "Adakah
sejahtera? Mengapakah orang gila itu
telah datang kepadamu." Maka kata
Yehu kepada sekaliannya: "Kamu sendiri
tahu akan orang itu dan akan katanya."
12Maka jawabnya: "Bohonglah
katakanlah kiranya kepada kami."
Maka kata Yehu: "Demikian inilah yang
dikatakannya kepadaku mengatakan:
Demikian firman Allah: Bahwa aku telah
meminyaki engkau akan raja atas orang
Israel."
13Maka segeralah diambilnya masing-
masing akan pakaiannya sendiri
dihamparkannya akan alasnya di kepala
tangga lalu ditiupkannya nafiri serta
berkata: "Daulat raja Yehu."
14Demikianlah peri Yehu bin Yosafat
bin Nimsi itu mendurhaka kepada
Yoram. (Adapun Yoram itu dan segala
orang Israel telah menunggui negri
Ramot-Gilead oleh sebab Hazael, raja
Aram,
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15 tetapi raja Yoram telah kembali ke
Yizreel supaya diobati segala luka yang
telah ia dilukakan oleh orang Aram
tatkala berperang dengan Hazael raja
Aram itu.) Maka kata Yehu: "Jikalau
demikian kehendak hatimu jangan
seorangpun lepas keluar dari dalam
negri hendak mencarikan hal ini ke
Yizreel."
16Maka naiklah Yehu ke atas sebuah
kenaikkan lalu berjalan ke Yizreel karena
Yoram terbaring sakit di sana maka
Ahazia, raja Yehudapun, telah turun ke
sana hendak melawat Yoram.
17Maka adalah seorang penunggu
berdiri di atas bangun-bangunan yang
di Yizreel maka dilihatnya pasukan Yehu
datang itu lalu katanya: "Aku lihat suatu
pasukan." Maka titah Yoram: "Ambillah
olehmu seorang yang berkuda suruh
pergi bertemu dengan orang-orang itu
serta berkata: Adakah sejahtera?"
18Maka berjalanlah seorang yang
berkuda hendak bertemu dengan dia
lalu katanya: "Titah baginda adakah
sejahtera." Maka kata Yehu: "Apakah
engkau peduli akan sejahtera baliklah
engkau ke belakangku." Maka oleh
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penunggu itu diberitahu hal itu katanya:
"Bahwa penyuruh itu telah sampai
kepadanya tetapi tiada ia kembali."
19Maka disuruhkan baginda seorang
lagi yang berkuda maka sampailah ia
kepadanya serta berkata: "Titah baginda
adakah sejahtera." Maka jawab Yehu:
"Apakah engkau peduli akan sejahtera
baliklah engkau ke belakangku."
20Maka oleh penunggu itu diberitahu
hal itu katanya: "Bahwa ia telah sampai
kepadanya maka tiadalah ia kembali
adapun jalannya itu seperti jalan Yehu
bin Nimsi karena gilalah jalannya."
21Maka titah Yoram: "Berlengkaplah."
Lalu dilengkapkan oranglah kenaikkan
baginda maka keluarlah Yoram, raja
Israel, dan Ahazia, raja Yehuda, masing-
masing dengan kenaikkannya maka
keluarlah keduanya hendak bertemu
dengan Yehu maka didapatinya akan dia
di tanah Nabot, orang Yizreel itu.
22Adapun apabila dilihat Yoram akan
Yehu lalu titahnya: "Hai Yehu adakah
sejahtera." Maka jawabnya: "Demikian
sejahtera selagi segala zina aibmu Izebel
dan segala hobatannyapun demikian
banyaknya."
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23Maka oleh Yoram dibalikkannya
kenaikkannya lalu lari maka katanya
kepada Ahazia: "Telah terkhianatlah hai
Ahazia."
24Maka oleh Yehu dipanahnya akan
Yoram dengan sekuat kuasanya kena
antara kedua belikatnya sehingga
anak panah itu terus ke jantungnya
maka tersungkurlah baginda di dalam
kenaikkannya.
25Maka kata Yehu kepada panglimanya,
Bidkar itu: "Angkatlah akan dia
campakkkanlah kepada tanah ladang
Nabot, orang Yizreel itu, karena ingatlah
engkau bagaimana tatkala kita kedua
ini telah berjalan mengiringkan bapanya
Ahab itu bahwa ditanggungkan Allah
kepadanya firman ini
26bahwa sesungguhnya kemarin telah
kulihat akan darah Nabot dan darah
anak-anaknya, demikianlah firman
Allah, bahkan aku akan menuntut
bela kepadamu kelak di ladang ini
demikianlah firman Allah. Akan sekarang
ingatkanlah akan dia campakkanlah
kepada ladang itu menurut seperti
firman Allah."
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27Tetapi setelah dilihat oleh Ahazia,
raja Yehuda, akan hal itu lalu lari ia
menuju jalan ke rumah peranginan.
Maka diperikat Yehu akan dia katanya:
"Bunuhlah akan dia itupun!" Di dalam
kenaikkannya maka dibunuh oranglah
akan dia pada curaman bukit Gur yang
dekat Yibleam. Maka larilah baginda
sampai ke Megido lalu mati di sana.
28Maka oleh segala hambanya
dibawanya mayat baginda itu ke
Yerusalem lalu dikuburkannya dalam
kubur baginda sendiri pada sisi segala
nenek moyang baginda di negri Daud.
29Maka Ahazia itu telah naik raja
atas orang Yehuda pada tahun yang
kesebelas dari pada kerajaan Yoram bin
Ahab.
30Setelah sampai Yehu ke Yizreel
maka didengar Izebel akan hal itu maka
dibubuhnya celik pada matanya serta
disisirnya rambutnya lalu menengok dari
pada tingkap.
31Maka tatkala Yehu itu masuk dari
pada pintu gerbang, kata Izebel:
"Adakah sejahtera hai Zimri, pembunuh
tuanku?"
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32Maka menengadahlah Yehu ke
tingkap itu lalu katanya: "Siapakah yang
sertaku? Siapa?" Maka ada dua tiga
orang sida-sida menjenguk padanya.
33Maka kata Yehu: "Campakkan dia ke
bawah!" Lalu dicampakkannya akan dia
maka darahnyapun teperciklah kepada
tembok dan kepada segala kuda itu dan
perempuan itu diliaknya.
34Maka Yehupun masuklah ke dalam
lalu makan minum maka katanya:
"Hendaklah kiranya kamu melihati
perempuan si kutuk itu dan kuburkanlah
akan dia karena ia seorang anak raja
juga."
35Maka pergilah orang hendak
menguburkan dia tetapi satupun tiada
didapatinya melainkan tengkoraknya dan
kedua belah kakinya dan kedua tapak
tangannya.
36Maka kembalilah orang-orang itu
memberitahu kepada Yehu. Maka kata
Yehu: "Bahwa inilah firman Allah yang
telah disampaikan-Nya dengan lidah
hamba-Nya, Elia, orang Tisbe itu,
demikian bahwa adat Yizreel kelak
daging Izebel itu akan dimakan anjing
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37dan bangkai Izebel itu akan menjadi
seperti tahi di muka ladang yang di
tanah Yizreel itu sehingga tiada dapat
dikatakan lagi bahwa inilah Izebel."

10
1Maka ada tujuh puluh orang
anak-anak Ahab di Samaria. Maka

oleh Yehu dikarangnya beberapa pucuk
surat dikirimkannya ke Samaria kepada
penghulu-penghulu Yizreel yaitu kepada
segala ketua-ketua dan kepada segala
pembela isi rumah Ahab mengatakan:
2 "Adapun apabila surat ini telah sampai
kepadamu sedang segala anak tuanmu
ada besertamu dan lagi ada padamu
beberapa kenaikkan dan beberapa kuda
dan negri yang berkota dan beberapa
senjata
3maka hendaklah kamu pilih yang
terlebih baik dan yang terlebih patut dari
pada segala anak tuanmu naikkanlah
akan dia ke atas tahta kerajaan bapanya
dan hendaklah kamu berperang karena
isi rumah tuanmu."
4Tetapi sekaliannya itu sangatlah
ketakutan serta katanya: "Bahwa kedua
orang raja itu tiada dapat bertahan di
hadapannya masakan kita ini dapat
bertahan."
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5Maka oleh kepala istana itu dan kepala
negri dan segala ketua dan segala
pembela itu disuruhkannya beberapa
orang kepada Yehu mengatakan: "Bahwa
patik sekalian ini menjadi hamba tuanku
dan segala titah tuanku kelak patik
junjung maka seorangpun tiada patik
hendak merajakan biarlah tuanku
perbuat barang yang baik kepada
pemandangan tuanku."
6Maka oleh Yehu dikarangnya sepucuk
surat kepada orang-orang itu pada
kedua kalinya demikian bunyinya:
"Jikalau kamu sertaku dan jikalau kamu
hendak menurut kataku ambillah olehmu
kepala orang-orang itu yaitu segala anak
tuanmu marilah kamu kepadaku ke
Yizreel esok waktu begini hari." Adapun
segala putra baginda yang tujuh puluh
orang itu beserta dengan segala orang
besar-besar di negri itu yang telah
membela akan dia.
7Maka adalah apabila surat itu telah
sampai kepadanya maka diambilnya
segala putra baginda itu dibunuhnyalah
akan dia yaitu tujuh puluh orang
banyaknya diisikannya segala kepalanya
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dalam keranjang dikirimkannya kepada
Yehu ke Yizreel.
8Maka datanglah seorang penyuruh
memberitahu kepadanya mengatakan:
"Bahwa telah dibawa orang akan
kepala-kepala segala putra baginda
itu." Maka kata Yehu: "Hendaklah kamu
meletakkan dia jadi dua timbunan di
muka pintu gerbang sampai kepada pagi
hari."
9Maka pada pagi hari keluarlah Yehu
lalu berdiri serta berkata kepada
segala orang banyak itu: "Kamu ini
tiada bersalah bahwa aku juga yang
mendurhaka kepada tuanku lalu
membunuh dia tetapi siapakah yang
membunuh sekalian ini.
10Maka sekarang ketahuilah olehmu
bahwa satupun tiada akan gugur ke bumi
dari pada segala firman Allah yang telah
Allah berfirman dari hal isi rumah Ahab
karena telah dilakukan Allah seperti
firman-Nya dengan lidah hamba-Nya
Elisa itu."
11Maka oleh Yehu dibunuhnyalah segala
orang isi rumah Ahab yang lagi tinggal di
Yizreel dan segala orang besar-besarnya
dan segala sahabatnya dan segala
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imamnya sehingga seorangpun tiada
tinggal lagi baginya.
12Maka berangkatlah Yehu lalu berjalan
langsung ke Samaria. Setelah sampai
ke rumah tempat gembala-gembala
menggunting domba pada jalan itu
13maka bertemulah Yehu dengan
segala saudara Ahazia, raja Yehuda,
maka katanya: "Siapakah kamu ini."
Maka jawabnya: "Bahwa kami sekalian
ini saudara Ahazia kami hendak turun
memberi salam kepada segala anakanda
baginda laki istri."
14Maka titah Yehu: "Tangkaplah akan
dia dengan hidupnya." Maka ditangkap
oranglah akan dia dengan hidupnya
dibunuhnyalah dekat kolam tempat
menggunting domba itu yaitu empat
puluh dua orang laki-laki banyaknya
seorangpun tiada dihidupinya.
15Setelah ia berjalan dari sana
maka bertemulah ia dengan Yonadab
bin Rekhab yang datang hendak
mendapatkan dia maka Yehupun
memberi salam kepadanya serta
berkata: "Adakah tulus hatimu seperti
hatikupun tulus dengan hatimu." Maka
jawab Yonadab: "Tulus." Maka kata
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Yehu: "Jikalau demikian biarlah kita
berjabat tangan." Maka keduanyapun
berjabat tangan lalu disambutnya akan
dia naik ke atas kenaikkannya.
16Maka katanya: "Marilah engkau
sertaku dan lihatlah rajinku karena
Allah." Lalu dinaikkannya ke atas
kenaikkannya.
17Setelah sampai ke Samaria maka
dibunuh Yehu akan segala orang yang
lagi tinggal pada Ahab di Samaria
sehingga dibinasakannya akan dia
menurut seperti firman Allah yang telah
disampaikannya kepada Elia.
18Maka oleh Yehu dihimpunkannyalah
segala orang banyak lalu bertitah
kepadanya: "Bahwa sedikit saja ibadat
Ahab kepada Baal tetapi Yehu hendak
berbuat banyak ibadat kepadanya.
19Akan sekarang panggillah olehmu
segala nabi Baal dan segala yang
menyembah dia dan segala imamnya
seorangpun jangan kurang karena
aku hendak membuat kurban yang
besar kepada Baal barangsiapa yang
tiada hadir tiada akan dihidupi." Tetapi
perbuatan Yehu itu dengan tipu supaya
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dapat dibinasakannya segala orang yang
menyembah Baal itu.
20Maka kata Yehu: "Hendaklah
kamu menguduskan bagi Baal suatu
perhimpunan." Maka diseru-serukan
oranglah demikian.
21Maka oleh Yehu disuruhkannya
beberapa orang di antara segala orang
Israel sehingga segala orang yang
menyembah Baal itu berhimpunlah
seorangpun tiada ketinggalan. Maka
masuklah sekaliannya ke dalam rumah
Baal sehingga rumah Baal itu penuhlah
sampai ke pintunya.
22Maka kata Yehu kepada orang yang
memerintahkan tempat menyimpan
pakaian: "Keluarkanlah olehmu pakaian
akan segala orang yang menyembah
Baal lalu dikeluarkannya pakaian akan
orang-orang itu."
23Maka Yehu dan Yonadab bin
Rekhabpun masuklah ke dalam rumah
Baal maka katanya kepada segala orang
yang menyembah Baal itu: "Periksalah
olehmu baik-baik supaya jangan ada di
sini sertamu seorang jugapun dari pada
segala hamba Allah melainkan yang
menyembah Baal saja."
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24Maka masuklah sekaliannya hendak
mempersembahkan persembahan dan
kurban bakaran. Maka Yehu sudah
menentukan delapan puluh orang di
luar serta titahnya: "Jikalau barang
seorang dari pada segala orang yang
telah kuserahkan kepada tanganmu ini
berlepas dirinya niscaya nyawa orang
yang melepaskan dia itu akan ganti
nyawanya."
25Maka apabila selesailah dari pada
mempersembahkan kurban bakaran itu
maka kata Yehu kepada segala bintara
dan kepada segala penghulu: "Masuklah
kamu membunuh sekaliannya jangan
seorangpun keluar." Maka dibunuhnyalah
akan dia dengan mata pedang. Maka
oleh segala bintara dan segala penghulu
itu dicampakkannya keluar lalu pergi ke
negri rumah Baal itu.
26Maka dibawanya keluar segala tiang
yang di dalam rumah Baal itu dibakarnya
akan dia.
27Maka dirubuhkannya tiang Baal
dan rumah Baal itupun dirubuhkannya
dijadikannya suatu lembahan sampai
kepada hari ini.
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28Maka demikianlah dibinasakan Yehu
akan Baal dari antara orang Israel.
29Akan tetapi Yehu itu tiada berhenti
dari pada menurut segala dosa Yerobeam
bin Nebat yang diajaknya orang Israel
berbuat itu yaitu kedua patung anak
lembu keemasan yang di Betel dan yang
di Dan.
30Maka firman Allah kepada Yehu:
"Karena perbuatanmu ini baik adanya
pada hal engkau telah berbuat barang
yang benar pada pemandangan-Ku dan
engkau telah melakukan kepada isi
rumah Ahab seperti segala kehendak
hati-Ku sebab itu puyut-puyutmu akan
duduk di atas tahta kerajaan Israel
kelak."
31Tetapi Yehu itu tiada ingat hendak
menurut jalan hukum Allah Tuhan orang
Israel dengan sebulat-bulat hatinya
maka tiadalah ia menjauhkan dirinya
dari pada segala dosa Yerobeam yang
diajaknya orang Israel berbuat itu.
32Maka pada zaman itu dimulai Allah
mengurangkan tanah Israel maka oleh
Hazael dikalahkannya akan dia pada
segala sempadan Israel
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33yaitu dari Yordan ke sebelah timur
segenap tanah Gilead yaitu bani Gad dan
bani Ruben dan bani Manasye dari Aroer
yang dekat lembah Arnon yaitu Gilead
dan Basan.
34Adapun segala perbuatan Yehu yang
lain lagi dan segala pekerjaannya dan
segenap kuasanya bukankah sekaliannya
ada tersurat di dalam kitab hikayat
raja-raja Israel.
35Maka Yehupun tidurlah serta
dengan segala nenek moyangnya
lalu dikuburkan oranglah akan dia di
Samaria. Dan anakanda baginda Yoahas
berkerajaanlah menggantikan dia.
36Maka Yehu itu berkerajaanlah atas
orang Israel di Samaria dua puluh
delapan tahun lamanya.

11
1Setelah dilihat oleh Atalya,
bunda Ahazia itu, akan hal

anaknya telah mati itu maka bangunlah
ia lalu dibunuhnya segala benih kerajaan
itu.
2Tetapi oleh Yoseba binti raja Yoram,
saudara Ahazia itu, diambil Yoas bin
Ahazia dibawanya pergi dengan mencuri-
curi dari antara segala anakanda baginda
yang dibunuh itu yaitu budak itu dengan
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pengasuhnya dimasukkannya ke dalam
bilik peraduan disembunyikannya akan
dia dari pada Atalya sehingga tiada jadi
ia dibunuh.
3Maka adalah ia tersembunyi
sertanya di dalam rumah Allah enam
tahun lamanya maka Atalyapun
memerintahkan tanah itu.
4Maka pada tahun yang ketujuh
disuruh Yoyada memanggil segala
penghulu orang seratus dari pada orang
Kari dan dari pada segala biduanda
dibawanya masuk kepadanya ke dalam
rumah Allah maka berjanji-janjianlah
ia dengan orang-orang itu disuruhnya
bersumpah dalam rumah Allah itu lalu
ditunjukkannya kepadanya anakanda
baginda.
5Maka berpesanlah ia kepadanya
katanya: "Inilah perkara yang hendak
kamu perbuat bahwa sepertiga dari pada
kamu yang masuk pada hari perhentian
hendaklah menunggui istana baginda
6dan sepertiga hendaklah ada di pintu
Sur dan sepertiga pula di pintu yang
dibalik tempat bintara maka demikianlah
kelak kamu akan menunggui istana itu
akan menahankan orang.
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7Dan kedua pasukanmu yaitu segala
orang yang keluar pada hari perhentian
hendaklah menunggui rumah Allah
keliling baginda.
8Maka hendaklah kamu mengelilingi
baginda itu dari pada segala pihak
serta masing-masing kamu membawa
senjatanya maka barangsiapa yang
masuk baris itu hendaklah ia dibunuh
dan hendaklah kamu menyertai baginda
apabila baginda keluar dan apabila
baginda masuk."
9Maka oleh segala penghulu atas orang
seratus itu diperbuatnya seperti segala
pesan imam Yoyada itu maka diambilnya
masing-masing akan orangnya yang
patut masuk pada hari perhentian dan
yang patut keluar pada hari perhentian
lalu datanglah sekaliannya pada imam
Yoyada.
10Maka oleh imam itu diserahkannya
kepada segala penghulu atas orang
seratus itu segala tombak dan perisai
yang telah ada kepada raja Daud yang
lagi ada di rumah Allah.
11Maka segala bintara itupun berdirilah
masing-masing membawa senjatanya
pada tangannya dari sebelah kanan
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rumah itu sampai ke sebelah kiri rumah
itu pada tempat kurban dan di rumah itu
dekat baginda itu berkeliling.
12Maka dibawanya anak raja itu keluar
dikenakannya makota pada kepalanya
dan kesaksian itu diserahkannya
kepadanya maka dirajakan orang-orang
itu akan dia serta diminyakinya akan
dia maka sekaliannya bertepuk-tepuk
tangan serta bersorak daulat tuanku.
13Demi didengar oleh Atalya akan bunyi
suara segala bintara dan oang banyak itu
maka datanglah ia mendapatkan orang
banyak itu ke rumah Allah
14Maka dilihatnya bahwa adalah
baginda itu berdiri dekat tiang itu
bagaimana adatnya dan segala penghulu
dan segala nafiri di sisi baginda maka
segala orang negripun bersuka-sukalah
serta meniup nafiri itu maka oleh Atalya
dikoyakkannya pakaiannya sendiri serta
berseru: "Durhaka, durhaka!"
15Maka berpesanlah imam Yoyada
kepada segala penghulu atas orang
seratus yang memerintahkan tentara itu
serta berkata kepadanya: "Keluarkanlah
dia dari antara baris itu dan barangsiapa
yang mengikut dia bunuhlah olehmu
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dengan pedang." Karena kata imam itu:
"Janganlah ia dibunuh dalam rumah
Allah."
16Maka sekaliannya membuka jalan
akan Atalia itu lalu keluarlah ia menuju
jalan segala kuda masuk istana baginda
maka di sanalah ia dibunuh.
17Maka oleh Yoyada diperbuatnya
perjanjian antara Allah dengan baginda
dan kaum itu supaya ia menjadi kaum
Allah dan lagi antara baginda dengan
kaum itu.
18Maka segala orang negri itupun
pergilah ke rumah Baal dirubuhkannya
akan dia dan segala tempat kurbannya
dan patungnyapun habis dipecahkannya
dan Matan imam Baal itu dibunuhnya di
hadapan segala tempat kurban itu. Maka
oleh imam Yoyada itu ditentukannya
beberapa pegawai akan memerintahkan
rumah Allah.
19Maka diambilnya segala penghulu
atas orang seratus dan segala orang Kari
dan segala bintara dan segala orang
negri itu lalu sekaliannya menghantarkan
baginda itu dari rumah Allah menuju
jalan pintu bintara itu lalu sampai
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ke istana baginda. Maka bagindapun
duduklah di atas tahta kerajaan itu.
20Maka segala orang negri itu bersuka-
sukalah dan negri itupun sentosalah
maka Atalya itu dibunuh oranglah
dengan pedang dalam istana baginda.
21Adapun umur Yoas pada masa ia naik
raja itu tujuh tahun.

12
1Maka Yoas naik raja pada tahun
yang ketujuh dari pada kerajaan

Yehu dan baginda itu berkerajaanlah di
Yerusalem empat puluh tahun lamanya
maka bunda baginda itu bernama Zibya,
orang Bersyeba.
2Maka oleh Yoas itu diperbuatnya
barang yang benar pada pemandangan
Allah seumur hidupnya selama ia diajar
oleh imam Yoyada itu.
3Akan tetapi segala tempat yang
tinggi-tinggi itu tiada dibangunkannya
melainkan orang banyak itu lagi
membuat kurban serta membakar
setanggi di tempat yang tinggi-tinggi itu.
4Maka kata Yoas kepada segala imam:
"Adapun akan segala uang harga barang
sesuatu yang dikuduskan orang yang
dibawanya masuk ke rumah Allah
yaitu uang yang berlaku dan harga
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segala orang yang dinilaikan bagi
masing-masingnya dan segala uang
yang dibawa ke rumah Allah dengan niat
hati orang
5biarlah imam-imam itu menerima
semuanya itu masing-masing dari pada
kenalannya dan hendaklah ia meminyaki
segala pecahan rumah itu barang dimana
didapatinya sesuatu pecahan."
6Tetapi pada tahun yang kedua
puluh tiga dari pada kerajaan Yoas itu
belum juga dibaiki segala imam akan
pecah-pecahan rumah itu.
7Lalu dipanggil raja Yoas akan imam
Yoyada dan segala imam itu serta
bertitah kepadanya: "Mengapakah
kamu belum membaiki segala pecahan
rumah itu akan sekarang jangan lagi
kamu menerima uang dari pada segala
kenalanmu melainkan hendaklah kamu
memberikannya akan membaiki segala
pecahan rumah itu."
8Maka sukalah segala imam itu yaitu
jangan lagi ia menerima uang dari
pada orang banyak dan jangan lagi ia
membaiki segala pecahan rumah itu.
9Melainkan oleh imam Yoyada
diambilnya sebuah peti ditebuknya
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papan tutupnya lalu diletakkannya peti
itu di sisi tempat kurban pada sebelah
kanan orang yang masuk rumah Allah
maka oleh segala imam yang menunggui
pintu itu dibubuhnya dalam peti itu
segala uang yang dibawa orang ke
rumah Allah.
10Adapun apabila dilihatnya ada banyak
uang dalam peti itu maka datanglah
jurutulis baginda dan imam besar itu
maka dibungkusnya serta dibilangnya
segala uang yang terdapat dalam rumah
Allah itu.
11Maka uang yang ditimbangnya
itu diserahkannya pula ke tangan
orang yang memegang pekerjaan itu
yang memeriksa rumah Allah maka
oleh orang-orang itu dikeluarkannya
kepada segala tukang kayu dan orang
pandai-pandai yang mengerjakan rumah
Allah
12dan kepada segala tukang batu dan
orang yang memahat batu dan akan
membeli kayu dan batu yang terpahat
supaya membaiki segala pecahan rumah
Allah dan akan segala sesuatu yang
patut dibelanjakan supaya membaiki
rumah itu.
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13Tetapi dari pada uang yang dibawa
masuk ke dalam rumah Allah itu tiadalah
diperbuat akan rumah Allah piala dari
pada perak atau penyepit atau bokor
atau nafiri atau barang sesuatu bekas
dari pada emas atau bekas dari pada
perak
14karena sekalian itu diberikannya
kepada orang yang memegang pekerjaan
itu dan dengan itu juga dibaikinya rumah
Allah.
15Dan lagi tiadalah ia berkira-kira
dengan segala orang yang telah
diserahkannya uang itu ke tangannya
supaya dibagikannya kepada orang
yang memegang pekerjaan itu
karena sekaliannya bekerjalah dengan
kepercayaan.
16Adapun uang persembahan karena
kesalahan dan uang persembahan
karena dosa itu yaitu tiada dibawa
masuk ke dalam rumah Allah yaitulah
bagian segala imam.
17Maka berangkatlah Hazael, raja
Aram, lalu menyerang negri Gat dan
diambilnya maka menujulah Hazael
hendak naik ke Yerusalem.
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18Maka oleh Yoas, raja Yehuda itu,
diambilnya segala sesuatu yang telah
dikuduskan oleh nenek moyang baginda
Yosafat dan Yoram dan Ahazia yang
telah menjadi raja Yehuda dan segala
sesuatu yang dikuduskan oleh baginda
sendiri dan segala emas yang terdapat
dalam perbendaharaan rumah Allah dan
istana baginda dikirimkannya kepada
Hazael, raja Aram, lalu undurlah Hazael
dari Yerusalem.
19Adapun segala perbuatan Yoas
dan segala pekerjaannya bukankah
sekaliannya ada tersurat di dalam kitab
hikayat raja-raja Yehuda.
20Maka bangunlah pegawai-pegawai
baginda serta mendurhaka lalu
dibunuhnyalah Yoas itu di rumah Milo
pada jalan orang turun ke Sila.
21Karena oleh kedua pegawai baginda
Yozakar bin Simeat dan Yozabad bin
Somer ditikamnya baginda sehingga
mati lalu dikuburkan orang akan baginda
itu pada sisi nenek moyangnya di negri
Daud dan anakanda baginda Amazia
berkerajaanlah menggantikan dia.

13
1Maka Yoahas bin Yehu naik raja
atas orang Israel di Samaria pada
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tahun yang kedua puluh tiga dari pada
kerajaan Yoas bin Ahazia, raja Yehuda,
lalu berkerajaan tujuh belas tahun
lamanya.
2Maka diperbuat baginda itu barang
yang jahat pada pemandangan Allah
diturutnya segala dosa Yerobeam bin
Nebat yang telah diajaknya orang
Israel berbuat itu tiadalah baginda
meninggalkan dia.
3Maka bernyalalah murka Allah atas
Israel diserahkan-Nya ke tangan Hazael,
raja Aram, dan ke tangan Benhadad bin
Hazael itu sediakala.
4Maka dipohonkan Yoahas kepada Allah
lalu didengar Allah akan permintaannya
karena dilihatnya hal teraniaya orang
Israel bagaimana dianiayakan raja Aram
akan dia.
5 (Maka dikaruniakan Allah kepada
Israel seorang penolong sehingga
terlepaslah ia dari pada tangan orang
Aram lalu duduklah segala bani Israel
dalam kemahnya seperti dahulu.
6Tetapi tiadalah orang-orang itu
meninggalkan segala dosa isi rumah
Yerobeam yang diajaknya orang Israel
berbuat itu melainkan diturutnya juga
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akan dia dan tinggal lagi Asyera yang di
Samaria itu.)
7Karena bagi Yoahas itu tiada
ditinggalkan Allah dari pada segala
rakyatnya melainkan lima puluh orang
berkuda dan sepuluh buah kenaikkan
dan selaksa orang yang berjalan kaki
sebab dibinasakan raja Aram itu akan
dia dijadikannya seperti dedak.
8Adapun segala perbuatan Yoahas yang
lain lagi dan segala pekerjaannya dan
segenap kuasanya bukankah sekaliannya
ada tersurat di dalam kitab hikayat
raja-raja Israel.
9Maka Yoahaspun tidurlah serta
dengan segala nenek moyangnya
lalu dikuburkan oranglah akan dia di
Samaria dan anakanda baginda Yoas
berkerajaanlah menggantikan dia.
10Maka Yoas bin Yoahas naik raja atas
orang Israel di Samaria pada tahun yang
ketiga puluh tujuh dari pada kerajaan
Yoas, raja Yehuda, lalu berkerajaan
enam belas tahun lamanya.
11Maka diperbuat baginda barang yang
jahat pada pemandangan Allah tiadalah
baginda meninggalkan segala dosa
Yerobeam bin Nebat yang diajaknya



2 Raja-raja 13.12–16 78

orang Israel berbuat itu melainkan
diturut baginda jalan itu.
12Adapun segala perbuatan Yoas
yang lain lagi dan segala pekerjaannya
dan kuasanya dalam hal ia berperang
dengan Amazia, raja Yehuda, bukankah
sekaliannya itu ada tersurat di dalam
kitab hikayat raja-raja Israel.
13Maka Yoaspun tidurlah serta dengan
nenek moyangnya dan Yerobeampun
duduklah pada tahta kerajaannya maka
Yoas itu ditemukan oranglah di Samaria
pada sisi segala raja Israel.
14Maka Elisa telah jatuh sakit yaitu
penyakit yang menyebabkan matinya
maka Yoas, raja Israel itupun, turunlah
mendapatkan dia serta menangis di
hadapannya katanya: "Ya bapaku
kenaikkan Israel dan orangnya yang
berkuda."
15Maka kata Elisa pada baginda:
"Ambillah olehmu busur dengan anak
panahnya." Lalu diambilnyalah busur
dengan anak panahnya.
16Maka katanya pula kata raja
Israel: "Pegang akan busur itu." lalu
dipegangnya. Maka dihantarkan Elisa
tangannya pada tangan baginda.
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17Maka katanya: "Bukakanlah tingkap
arah ke timur." lalu dibukakannya.
Maka kata Elisa: "Panahkanlah!" lalu
dipanahkannya. Maka kata Elisa: "Inilah
anak panah kemenangan Allah yaitu
anak Allah kemenangan Allah atas Aram
karena engkau akan menyerang orang
Aram itu di Afek sehingga orang-orang
itu engkau binasakan."
18Maka katanya pula: "Ambillah
olehmu segala anak panah itu." lalu
diambilnya. Maka katanya kepada raja
Israel: "Palukanlah kepada bumi." Maka
dipalukannya tiga kali lalu berhenti.
19Maka marahlah hamba Allah itu
akan baginda katanya: "Patutlah
engkau palukan lima enam kali jikalau
demikian niscaya engkau menyerang
akan Aram itu kelak sehingga engkau
membinasakan dia tetapi sekarang
engkau akan menyerang Aram itu tiga
kali saja."
20Maka Elisapun matilah lalu
dikuburkan oranglah akan dia. Maka
adalah beberapa pasukan orang Moab
masuk merampas tanah itu pada
permulaan tahun.
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21Adapun apabila orang tengah
menguburkan suatu mayat tiba-
tiba dilihatnya suatu pasukan lalu
dicampakkannya mayat itu ke dalam
kubur Elisa setelah mayat itu menyentuh
tulang-tulang Elisa lalu orang itu hidup
pula dan bangun berdiri.
22Maka oleh Hazael, raja Aram itu,
dianiayakannya orang Israel sepanjang
umur Yoahas.
23Tetapi dikasihani Allah akan
orang-orang itu serta disayangkannya
lalu kembali kepadanya oleh sebab
perjanjiannya dengan Abraham dan
Ishak dan Yakub maka tiada ia mau
membinasakan dia atau membuangkan
dia dari hadapan hadirat-Nya sampai
sekarang.
24Maka matilah Hazael, raja Aram
itu, dan anakanda baginda Benhadad
berkerajaanlah menggantikan dia.
25Maka oleh Yoas bin Yoahas diambilnya
pula dari pada tangan Benhadad bin
Hazael itu segala negri yang diambilnya
dari tangan ayahanda baginda Yoas
dalam peperangan itu. Maka tiga
kali diserang akan dia oleh Yoas
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dikembalikannya segala negri itu kepada
orang Israel.

14
1Maka Amazia bin Yoas, raja
Yehuda, naik raja pada tahun

yang kedua dari pada kerajaan Yoas bin
Yoahas, raja Israel.
2Maka umur baginda itu dua puluh lima
tahun pada masa ia naik raja itu maka
berkerajaanlah ia di Yerusalem dua
puluh sembilan tahun lamanya maka
bunda baginda itu bernama Yoadan,
orang Yerusalem.
3Maka diperbuat baginda barang yang
benar pada pemandangan Allah tetapi
bukannya seperti nenek moyang baginda
Daud itu maka diperbuatnyalah seperti
segala perbuatan ayahanda baginda
Yoas itu.
4Tetapi segala tempat yang tinggi-
tinggi itu tiadalah dibangunnya maka
orang banyak itu lagi membuat kurban
serta membakar setanggi di tempat
yang tinggi-tinggi itu.
5Adapun apabila kerajaan itu tetap
dalam tangan baginda maka dibunuh
baginda segala pegawainya yang telah
membunuh ayahanda baginda marhum
itu.
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6Tetapi anak-anak segala pembunuh
itu tiadalah dibunuh baginda menurut
seperti yang tersurat di dalam kitab
Taurat Musa seperti firman Allah
demikian: "Janganlah bapa-bapa
dihukum bunuh oleh karena anak-
anaknya dan jangan anak-anak dibunuh
oleh karena bapanya melainkan
hendaklah masing-masing dibunuh oleh
sebab dosanya sendiri.
7Maka dari pada orang Edom dibunuh
baginda di Lembah Asin selaksa orang
dan negri Sela diambilnya dalam
peperangan dinamainya akan dia Yokteel
datang kepada hari ini.
8Setelah itu maka disuruhkan Amazia
beberapa utusan kepada Yoas bin Yoahas
bin Yehu, raja Israel, mengatakan:
"Marilah kita berpandangan muka."
9Maka Yoas, raja Israel itu, mengutus
kepada Amazia, raja Yehuda,
mengatakan: "Bahwa poko duri
yang di Libanon telah mengutus kepada
pohon Araz yang di Libanon mengatakan:
Berikanlah kiranya anakmu akan istri
anakku maka adalah seekor binatang
yang buas di Libanon itu yang berjalan
lalu diliakkannya poko duri itu.
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10Bahwa sesungguhnya engkau
telah mengalahkan orang Edom dan
hatimu mengatas-ngatas hendaklah
engkau memegahkan dirimu dan
tinggallah dalam istanamu apa guna
engkau mencari celaka bagi dirimu
sehingga engkau jatuh baik segala orang
Yehudapun sertamu."
11Tetapi Amazia tiada mau mendengar.
Maka berangkatlah Yoas, raja Israel itu,
sehingga ia berpandang muka dengan
Amazia, raja Yehuda, di Bet-Semes yang
di tanah Yehuda.
12Maka kalahlah orang Yehuda oleh
orang Israel lalu lari masing-masing ke
kemahnya.
13Maka oleh Yoas, raja orang Israel
itu, ditangkapnya Amazia bin Yoas bin
Ahazia, raja Yehuda itu, di Bet-Semes
maka datanglah ia ke Yerusalem lalu
dipecahkannya tembok negri Yerusalem
dari pada pintu Efraim sampai ke pintu
penjuru empat ratus hasta jauhnya.
14Maka diambilnya segala emas perak
dan segala bekas yang terdapat dalam
rumah Allah dan dalam perbendaharaan
istana baginda serta dengan segala
orang jamin lalu pulanglah ia ke Samaria.
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15Adapun segala perbuatan Yoas
yang lain lagi dan segenap kuasanya
dan bagaimana ia telah berperang
dengan Amazia, raja Yehuda, bukankah
sekaliannya itu ada tersurat di dalam
kitab hikayat raja-raja Israel.
16Maka Yoaspun tidurlah serta dengan
segala nenek moyangnya lalu dikuburkan
oranglah akan dia di Samaria pada sisi
segala raja Israel dan anakanda baginda
Yerobeam berkerajaanlah menggantikan
dia.
17Maka Amazia bin Yoas, raja Yehuda
itu, hidup lagi kemudian dari pada
kematian Yoas bin Yoahas, raja Israel,
lima belas tahun lamanya.
18Adapun segala perbuatan Amazia
yang lain lagi bukankah sekaliannya
ada tersurat di dalam kitab hikayat raja
Yehuda.
19Maka orangpun bermufakatlah
hendak mendurhaka kepadanya di
Yerusalem lalu larilah ia ke Lakhis
dibunuhnya baginda itu di sana.
20Maka mayatnya dibawa berkuda
lalu dikuburkan oranglah akan dia di
Yerusalem pada sisi nenek moyangnya di
negri Daud.
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21Maka oleh segenap kaum Yehuda itu
diambilnya Azarya yang berumur enam
belas tahun dirajakannya akan dia akan
ganti ayahanda baginda Amazia itu.
22Maka oleh baginda itu
dibangunkannya negri Elat
dikembalikannya negri itu kepada
Yehuda setelah baginda marhum sudah
beradu dengan nenek moyangnya.
23Maka Yerobeam bin Yoas, raja Israel,
naik raja di Samaria pada tahun yang
kelima belas dari pada kerajaan Amazia
bin Yoas, raja Yehuda, lalu berkerajaan
empat puluh satu tahun lamanya.
24Maka diperbuat baginda barang yang
jahat pada pemandangan Allah tiadalah
baginda meninggalkan segala dosa
Yerobeam bin Nebat yang diajaknya
orang Israel berbuat itu.
25Maka dipulangkan baginda sempadan
Israel dari pada tempat orang masuk ke
Hamat sampai ke tasik Araba menurut
seperti firman Allah Tuhan orang Israel
yang telah disampaikan-Nya dengan
lidah nabi Yunus bin Amitai, orang
Gat-Hefer.
26Karena telah dilihat Allah akan
kesusahan orang Israel yaitu terlalu
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pahit karena seorangpun tiada yang
terkurung atau yang tertinggal dengan
bebasnya dan tiada pula bagi Israel
seorang penolong.
27Maka tiada juga firman Allah
hendak menghapuskan nama orang
Israel itu dari bawah langit melainkan
diselamatkan-Nya akan dia dengan
tangan Yerobeam bin Yoas.
28Adapun segala perbuatan Yerobeam
yang lain lagi dan segala pekerjaannya
dan kuasanya bagaimana ia
telah berperang dan bagaimana
dikembalikannya kepada Israel Damsyik
dan Hamat yang dahulu ada kepada
Yehuda bukannya sekaliannya itu ada
tersurat di dalam kitab hikayat raja-raja
Israel.
29Maka Yerobeampun tidurlah serta
dengan segala nenek moyangnya
yaitu dengan segala raja-raja Israel
dan anakanda baginda Zakharia
berkerajaanlah menggantikan dia.

15
1Maka Azarya bin Amazia, raja
Yehuda, naik raja pada tahun

yang kedua puluh tujuh dari pada
kerajaan Yerobeam, raja Israel.
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2Maka umur baginda pada masa ia
naik raja itu enam belas tahun maka
berkerajaanlah baginda di Yerusalem
lima puluh dua tahun lamanya maka
bunda baginda itu bernama Yekholya,
orang Yerusalem.
3Maka diperbuat baginda barang yang
benar pada pemandangan Allah menurut
seperti segala firman Allah ayahanda
baginda Amazia itu.
4Tetapi segala tempat yang tinggi-tinggi
itu tiadalah dibangunkannya melainkan
orang banyak itu lagi membuat kurban
serta membakar setanggi di tempat
yang tinggi-tinggi itu.
5Maka dipalu Allah akan baginda
sehingga baginda itu kena kusta
datang kepada hari kematiannya maka
bagindapun duduklah di dalam rumah
asing maka anakanda baginda Yotam
memerintahkanlah istana baginda serta
menghukumkan segala orang isi tanah
itu.
6Adapun segala perbuatan Azarya
yang lain lagi dan segala pekerjaannya
bukannya sekaliannya ada tersurat di
dalam kitab hikayat raja-raja Yehuda.
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7Maka Azaryapun beradulah dengan
segala nenek moyangnya lalu dikuburkan
oranglah akan dia pada sisi nenek
moyangnya di negri Daud dan
anakanda baginda Yotam berkerajaanlah
menggantikan dia.
8Maka Zakharia bin Yerobeam
berkerajaanlah atas orang Israel di
Samaria enam bulan lamanya dalam
tahun yang ketiga puluh delapan dari
pada kerajaan Azarya, raja Yehuda.
9Maka diperbuat baginda itu barang
yang jahat pada pemandangan
Allah seperti yang diperbuat oleh
nenek moyangnya tiadalah baginda
meninggalkan dosa-dosa Yerobeam
bin Nebat yang diajaknya orang Israel
berbuat itu.
10Maka mendurhakalah Salum bin
Yabesy kepada baginda ditikamnya
di hadapan orang banyak sehingga
dibunuhnya lalu berkerajaanlah ia
menggantikan baginda.
11Adapun segala perbuatan Azarya
yang lain lagi bahwa sekaliannya ada
tersurat di dalam kitab hikayat raja-raja
Israel.
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12Maka demikianlah firman Allah yang
telah disampaikan-Nya kepada Yehu:
"Bahwa menyuruh-menyuruhmu akan
duduk di atas tahta kerajaan Israel."
Maka demikianlah jadinya.
13Maka Salum bin Yabesy itu naik raja
pada tahun yang ketiga puluh sembilan
dari pada kerajaan Azarya, raja Yehuda,
maka berkerajaanlah baginda sebulan
lamanya di Samaria.
14Maka Menahem bin Gadipun naiklah
dari Tirza lalu datang ke Samaria
ditikamnya Salum bin Yabesy di
Samaria itu dibunuhnya akan dia lalu
berkerajaanlah menggantikan dia.
15Adapun segala perbuatan Salum
yang lain lagi dan durhakanya bahwa
adalah sekaliannya tersurat di dalam
kitab hikayat raja-raja Israel.
16Maka pada masa itu diserang
Menahem akan negri Tifsah dibunuhnya
segala orang isinya dan orang isi segala
jajahannya mulai dari Tirza karena
tiada dibukakan orang-orang itu pintu
gerbangnya kepadanya itulah sebabnya
diserangnya negri itu dibelahnyalah
segala perempuan yang mengandung.
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17Maka Menahem bin Gadi naik
raja atas orang Israel pada tahun
yang ketiga puluh sembilan dari pada
kerajaan Azarya, raja Yehuda, maka
berkerajaanlah baginda sepuluh tahun
lamanya di Samaria.
18Maka diperbuat baginda barang yang
jahat pada pemandangan Allah seumur
hidupnya tiadalah baginda meninggalkan
segala dosa Yerobeam bin Nebat yang
diajaknya orang Israel berbuat itu.
19Maka datanglah pula raja Asyur
menyerang tanah itu lalu diberi
Menahem kepada Pul itu seribu talenta
perak supaya dibantunya akan dia
pada meneguhkan kerajaan itu dalam
tangannya.
20Maka segala uang itu diambil oleh
Menahem dari pada orang Israel yaitu
dari pada segala orang yang sangat kaya
dari pada masing-masing orang lima
puluh sikal perak supaya diberikannya
kepada raja Asyur itu. Lalu pulanglah
raja Asyur itu tiada tinggal lagi di tanah
itu.
21Adapun segala perbuatan Menahem
dan segala pekerjaannya bukankah
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sekaliannya itu ada tersurat di dalam
kitab hikayat raja-raja Israel.
22Maka Menahempun beradulah serta
dengan segala nenek moyangnya
dana anakanda baginda Pekahya
berkerajaanlah menggantikan dia.
23Maka Pekahya bin Menahem naik raja
atas orang Israel di Samaria pada tahun
yang kelima puluh dari pada kerajaan
Azarya, raja Yehuda, lalu berkerajaanlah
dua tahun lamanya.
24Maka diperbuat baginda barang yang
jahat pada pemandangan Allah tiadalah
baginda meninggalkan segala dosa
Yerobeam bin Nebat yang diajaknya
orang Israel berbuat itu.
25Maka Pekah bin Remalya panglima
perangnya mendurhakalah kepada
baginda ditikamnya di Samaria di dalam
kota istana baginda serta dengan Argob
dan Arye maka ada pula sertanya lima
puluh orang dari pada bani Gilead
maka dibunuhnya baginda itu lalu
berkerajaanlah menggantikan dia.
26Adapun segala perbuatan Pekahya
yang lain lagi dan segala pekerjaannya
bahwa adalah sekaliannya tersurat di
dalam kitab hikayat raja-raja Israel.
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27Maka Pekah bin Remalya naik raja
atas orang Israel di Samaria pada
tahun yang kelima puluh dua dari pada
kerajaan Azarya, raja Yehuda, maka
berkerajaanlah ia dua puluh tahun
lamanya.
28Maka diperbuat baginda barang yang
jahat pada pemandangan Allah tiadalah
baginda meninggalkan dosa Yerobeam
bin Nebat yang diajaknya orang Israel
berbuat itu.
29Maka pada zaman Pekah, raja Israel
itu, datanglah Tiglat-Pileser, raja Asyur,
diambilnya negri Iyon dan Abel-Bet-
Maakha dan Yanoah dan Kadesy dan
Hazor dan Gilead dan Galilea dan
segenap tanah Naftali dipindahkannya
segala orang isinya ke Asyur.
30Maka mendurhakalah Hosea bin Ela
kepada Pekah bin Remalya ditikamnya
dan dibunuhnya lalu berkerajaanlah
menggantikan dia yaitu pada tahun yang
kedua puluh dari pada kerajaan Yotam
bin Uzia.
31Adapun segala perbuatan Pekah yang
lain lagi dan segala pekerjaannya bahwa
adalah sekaliannya tersurat di dalam
kitab hikayat raja-raja Israel.



2 Raja-raja 15.32–37 93
32Maka Yotam bin Uzia, raja Yehuda
itu, naik raja pada tahun yang kedua
dari pada kerajaan Pekah bin Remalya,
raja Israel.
33Adapun umur baginda dua puluh lima
tahun pada masa ia naik raja itu maka
berkerajaanlah baginda enam belas
tahun lamanya di Yerusalem maka bunda
baginda bernama Yerusa binti Zadok.
34Maka diperbuat baginda barang
yang benar pada pemandangan Allah
maka diperbuat baginda seperti segala
perbuatan ayahanda baginda Uzia.
35Akan tetapi segala tempat yang
tinggi-tinggi tiada dibuangkannya
melainkan orang banyak lagi membuat
kurban serta membakar setanggi di
tempat yang tinggi-tinggi itu. Maka
dibangunkan baginda pintu yang tinggi
pada rumah Allah.
36Adapun segala perbuatan Yotam
yang lain lagi dan segala pekerjaannya
bukankah sekaliannya ada tersurat di
dalam kitab hikayat raja-raja Yehuda.
37Maka pada zaman itu mulailah Allah
menyuruhkan Rezin, raja Aram, dan
Pekah bin Remalya menyerang tanah
Yehuda.
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38Maka Yotampun beradulah serta
dengan nenek moyangnya lalu
dikuburkan oranglah akan dia pada sisi
nenek moyangnya di negri ayahanda
baginda Daud itu dan anakanda baginda
Ahas berkerajaanlah menggantikan dia.

16
1Maka Ahas bin Yotam, raja
Yehuda itu, naik raja pada tahun

yang ketiga belas dari pada kerajaan
Pekah bin Remalya
2maka umur Ahas dua puluh tahun
pada masa ia naik raja itu maka
berkerajaanlah ia enam belas tahun
lamanya di Yerusalem maka tiadalah
diperbuat baginda barang yang benar
pada pemandangan Tuhan Allah seperti
moyangda baginda Daud itu.
3Melainkan diturut baginda akan jalan
segala raja Israel bahkan anakanda
baginda dimasukkannya kepada api
seperti segala kehinaan bangsa asing
yang telah dihalaukan Allah dari hadapan
bani Israel.
4Maka bagindapun membuat kurban
serta membakar setanggi di tempat
yang tinggi-tinggi dan di atas bukit-bukit
dan di bawah tiap-tiap pohon kayu yang
rindang.
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5Maka pada masa itu datanglah Rezin,
raja Aram, dan Pekah bin Remalya, raja
Israel, ke Yerusalem hendak berperang
maka dikepungnyalah Ahas itu tetapi
tiada dapat dikalahkannya.
6Maka pada zaman itu dipulangkanlah
oleh Rezin, raja Aram itu, negri Elat ke
tangan orang Aram dihalaukannya orang
Yahudi itu dari Elat maka datanglah
orang Aram itu ke Elat lalu duduk di sana
sampai hari ini.
7Maka oleh Ahas disuruhnya beberapa
utusan Tiglat-Pileser, raja Asyur,
mengatakan: "Bahwa hamba ini hamba
tuanku dan anak tuanku marilah tuanku
menyelamatkan hamba dari pada tangan
raja Aram dan dari pada tangan raja
Israel yang telah berbangkit melawan
hamba."
8Maka oleh Ahaz diambilnya segala
perak dan emas yang terdapat dalam
rumah Allah dan dalam perbendaharaan
istana baginda dikirimnya akan
persembahan kepada raja Asyur.
9Maka didengar Asyur itu akan dia lalu
berangkatlah raja Asyur itu menyerang
negri Damsyik maka diambilnya dan
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orang isi negri itu ditawannya ke Kir dan
Rezin itu dibunuhnya.
10Maka raja Ahaspun pergilah ke
Damsyik hendak bertemu dengan
Tiglat-Pileser, raja Asyur, maka dilihatnya
tempat kurban yang di Damsyik itu
maka oleh raja Ahas dikirimkannya
kepada imam Uria akan peta tempat
kurban itu dan contohnya menurut
segala perbuatannya.
11Maka oleh imam Uria itu
dibangunkannya suatu tempat kurban
menurut seperti segala yang dikirimkan
raja Ahas dari Damsyik itu demikianlah
diperbuat imam Uria akan dia sebelum
pulang raja Ahas dari Damsyik.
12Setelah baginda sudah pulang dari
Damsyik maka dilihat baginda akan
tempat kurban itu maka bagindapun
menghampiri tempat kurban itu lalu
mempersembahkan kurban di atasnya.
13Maka dibakar baginda kurban
bakaran dan persembahan makanannya
dan dituangkannya persembahan
minuman serta dipercikkan darah kurban
perdamaian baginda di atas tempat
kurban itu.



2 Raja-raja 16.14–17 97
14Adapun tempat kurban yang di
hadapan hadirat Allah itu dipindahkan
baginda dari hadapan rumah itu dari
antara tempat kurban baginda dengan
rumah Allah ditaruh baginda akan dia
pada sebelah utara tempat kurban
baginda.
15Maka berpesanlah raja Ahas kepada
imam Uria demikian: "Bahwa di atas
tempat kurban yang besar itu hendaklah
engkau membakar kurban bakaran pada
pagi hari dan persembahkan makanan
pada petang hari dan kurban bakaran
raja dan persembahan makanan raja
dengan kurban bakaran segala orang isi
tanah ini dan persembahan makanannya
dan persembahan minumannya dan
percikkanlah kepadanya segala darah
kurban bakaran dan segala darah
persembahan tetapi tempat kurban
tembaga itulah bagiku akan bertanya
olehnya."
16Maka diperbuatnya demikian oleh
imam Uria menurut seperti pesan raja
Ahas.
17Maka oleh raja Ahas dibukakannya
kembi-kembi dari pada segala alasan
itu dan dipindahkannya pembasuhan
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dari atas masing-masing alasan itu dan
kolam itupun diturunkannya dari atas
segala lembu tembaga yang di bawahnya
didudukkannya pada suatu hamparan
batu.
18Dan lagi serambi hari perhentian
yang telah dibangunkan orang pada
rumah itu dan pintu raja yang di luar
itupun dilalukannya dari pada rumah
Allah oleh sebab raja Asyur itu.
19Adapun segala perbuatan Ahas yang
lain lagi bukankah sekaliannya ada
tersurat di dalam kitab hikayat raja-raja
Yehuda.
20Maka Ahaspun beradulah serta
dengan segala nenek moyangnya lalu
dikuburkan oranglah akan dia pada
sisi segala nenek moyangnya di negri
Daud maka anakanda baginda Hizkia
berkerajaanlah menggantikan dia.

17
1Maka Hosea bin Ela naik raja
atas orang Israel di Samaria

pada tahun yang kedua belas dari pada
Ahas, raja Yehuda, lalu berkerajaanlah
sembilan tahun lamanya.
2Maka diperbuat baginda itu barang
yang jahat pada pemandangan Allah
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tetapi bukan seperti segala raja-raja
Israel yang dahulu dari padanya.
3Maka Salmaneser, raja Asyur,
berangkatlah mendatangi dia. Maka
Hoseapun takluklah kepadanya serta
membawa beberapa persembahan
kepadanya.
4Maka oleh raja Asyur itu didapatinya
akan hal Hosea hendak mendurhaka
kepadanya karena Hosea telah
menyuruhkan beberapa utusan kepada
So, raja Mesir, dan tiada baginda
mempersembahkan suatu persembahan
kepada raja Asyur seperti biasanya
bertahun-tahun sebab itu dikurungkan
raja Asyur akan baginda serta diikatnya
dalam penjara.
5Setelah itu berangkatlah raja Asyur itu
menjalani segenap tanah itu lalu pergi
ke Samaria dikepungnya negri itu tiga
tahun lamanya.
6Maka diambil raja Asyurlah akan
negri Samaria itu pada tahun yang
kesembilan dari pada kerajaan Hosea
dipindahkannya orang Israel itu ke negri
Asyur didudukkannya di Halah dan di
Habor pada tepi sungai Gozan dan dalam
negri-negri orang Madai.
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7Maka demikianlah halnya sebab
bani Israel itu telah berdosa kepada
Tuhannya Allah yang telah membawa
dia keluar dari negri Masir dari bawah
tangan Firaun, raja Mesir, maka takutlah
orang-orang itu akan dewa-dewa orang
8 serta menurut hukum segala bangsa
yang telah dihalaukan Allah dari hadapan
bani Israel dan segala hukum yang
diadakan oleh raja-raja Israel.
9Dan lagi diperbuat bani Israel itu
dengan bersembunyi beberapa perkara
yang tiada benar yaitu melawan
Tuhannya Allah dibangunkannya
beberapa tempat yang tinggi-tinggi
dalam segala negrinya dari pada
bangun-bangunan orang pengawal
sampai kepada segala negri yang
berkota.
10Maka didirikannya beberapa tiang
dan beberapa Asirah di atas tiap-tiap
bukit yang tinggi dan di bawah tiap-tiap
pohon kayu yang rindang
11maka di sanalah dibakarnya setanggi
pada segala tempat yang tinggi-tinggi
seperti yang diperbuat oleh segala
bangsa yang telah dihalaukan Allah
dari hadapannya dan diperbuatnya
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beberapa perkara yang jahat sehingga
membangkitkan murka Allah
12maka diperbuatnya ibadat kepada
berhala yang telah Allah berfirman
kepadanya: "Jangan kamu berbuat
demikian."
13Akan tetapi Allah telah bersaksi
kepada Israel dan kepada Yehuda
dengan lidah segala nabi dan segala
penilik firman-Nya: "Hendaklah kamu
berbalik dari pada segala jalanmu yang
jahat itu lalu peliharakanlah segala
firman dan segala undang-undang-
Ku menurut seperti segala hukum
Taurat yang telah Kufirmankan kepada
nenek moyangmu dan yang telah
Kusampaikan kepadamu dengan tangan
hamba-hamba-Ku segala nabi itu."
14Tetapi tiada orang-orang itu mau
mendengar melainkan dikeraskannya
tengkuknya seperti tengkuk nenek
moyangnya yang tiada percaya akan
Tuhan Allah.
15Maka ditolakkannya undang-undang-
Nya dan perjanjian yang telah diperbuat
Tuhan dengan nenek moyangnya dan
segala kesaksian yang telah disaksikan
Tuhan kepadanya maka sekaliannya
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menurut perkara yang sia-sia sehingga
sekaliannya sendiripun menjadi sia-sia
serta menurut segala bangsa yang
berkeliling yang dari halnya Allah telah
berpesan kepadanya janganlah ia
menurut kelakuan orang-orang itu.
16Maka ditinggalkannya segala firman
Tuhannya Allah itu diperbuatnya bagi
dirinya patung tuangan yaitu anak lembu
dua ekor dan diperbuatnya suatu Asirah
serta menyembah segala tentara di
langit dan berbuat ibadat kepada Baal.
17Maka dimasukkan anak-anaknya
laki-laki dan perempuan ke dalam api
serta memakai nujum dan sihir lalu
menjualkan dirinya akan berbuat barang
yang jahat pada pemandangan Allah
sehingga membangkitkan murka-Nya.
18Sebab itu sangatlah murka Allah
akan Israel lalu dibuangkannya dari pada
pemandangannya maka tiada tinggal
lagi melainkan suku Yehuda saja.
19Maka orang Yehuda itupun tiada
memeliharakan segala firman Tuhannya
Allah melainkan diturutnya segala
undang-undang yang diadakan oleh
Israel.
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20Maka ditolakkan Allah akan segala
bani Israel serta disaksikannya akan dia
diserahkannya ke tangan orang yang
memeriksa sehingga dibuangkannya dari
pada pemandangan-Nya.
21Karena Israel itu diceraikannya dari
pada isi rumah Daud maka orang-orang
itu merajakanlah Yerobeam bin Nebat
maka oleh Yerobeam itu diasutnya orang
Israel dari pada menurut Allah diajaknya
berbuat dosa yang sangat besar.
22Maka bani Israel itupun menurut
segala dosa yang diperbuat oleh
Yerobeam itu tiadalah orang-orang itu
meninggalkan dia
23 sehingga Israel itu dipindahkan
Allah dari pada pemandangan-Nya
seperti firman-Nya dengan lidah hamba-
hamba-Nya segala nabi itu. Demikianlah
orang Israel itu telah dibawa pergi
dari tanahnya sendiri ke Asyur sampai
kepada hari ini.
24Maka oleh raja Asyur dibawanya
beberapa orang dari Babel dan dari
Kuta dan dari Awa dan dari Hamat dan
Sefarwaim didudukkannya dalam segala
negri Samaria akan ganti bani Israel itu
maka sekaliannya itu mempunyai tanah



2 Raja-raja 17.25–27 104

Samaria itu lalu duduk dalam segala
negrinya.
25Adapun pada tatkala orang-orang
itu mula-mula duduk di sana tiadalah ia
takut akan Allah sebab itu disuruhkan
Allah beberapa singa di antara orang-
orang itu yang membunuh beberapa
orang dari padanya.
26Sebab itu sembah orang-orang itu
kepada raja Asyur demikian: "Adapun
segala bangsa yang telah tuanku
pindahkan lalu didudukkan dalam
negri-negri Samaria bahwa tiadalah
orang itu mengetahui peri kebaktian
kepada Tuhan tanah itu sebab itu
disuruhkannya beberapa ekor singa
di antara orang-orang itu sehingga
orang-orang itu dibunuhnya sebab tiada
diketahuinya peri hal kebaktian kepada
Tuhan tanah itu."
27Maka titah raja Asyur demikian:
"Hantarlah olehmu ke sana seorang dari
pada segala imam yang sudah kamu
bawa dari sana biarlah ia pergi duduk
di sana dan biarlah diajarnya kepada
orang-orang itu peri kebaktian kepada
Tuhan tanah itu."
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28Maka datanglah seorang dari pada
segala imam yang telah dipindahkannya
dari Samaria itu lalu duduklah ia di Betel
diajarnya orang-orang itu bagaimana
patut orang-orang itu takut akan Allah.
29Akan tetapi masing-masing bangsa
itu membuat berhalanya sendiri
ditaruhnya di dalam rumah tempat
tinggi-tinggi yang telah diperbuat
oleh orang Samaria yaitu masing-
masing bangsa dalam negri tempat
kedudukkannya.
30Maka segala orang Babel itu Sukot-
Benot dan orang Kuta membuat Nergal
dan orang Hamat membuat Asima
31dan orang Awa membuat Nibhas
dan Tartak dan orang Sefarwaimpun
membakar anak-anaknya dengan api
kepada Adramelekh dan Anamelekh,
kedua dewa orang Sefarwaim.
32Adapun sekaliannya itu takut akan
Allah serta mengangkat bagi dirinya
beberapa orang imam tempat tinggi-
tinggi dari antara dirinya sendiri yang
membuat kurban baginya dalam segala
rumah tempat tinggi-tinggi itu.
33Maka takutlah sekaliannya akan Allah
serta berbuat ibadat kepada berhalanya
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sendiri menurut peri kebaktian segala
bangsa yang dari antara orang-orang itu
sudah dipindahkan.
34Maka sampai kepada hari ini juga
orang-orang itu menurut peri kebaktian
yang dahulu itu. Maka tiadalah orang-
orang itu takut akan Allah dan tiada
pula diturutnya akan undang-undangnya
atau hukum-hukumnya atau Taurat
atau firman yang telah Tuhan firmankan
kepada bani Yakub yang dinamai-Nya
Israel itu.
35Maka dengan orang-orang itu Allah
telah membuat perjanjian serta berpesan
kepadanya demikian: "Janganlah kamu
takut akan dewa-dewa orang atau
menundukkan dirimu kepadanya atau
berbuat ibadat kepadanya atau berbuat
kurban kepadanya
36melainkan Allah yang telah membawa
kamu keluar dari tanah Mesir dengan
kuasa yang besar dan dengan lengan
yang terhulur Ialah yang hendak kamu
takuti dan Ialah yang hendak kamu
tundukkan dirimu kepada-Nya serta
membuat kurban kepada-Nya
37dan segala undang-undang dan
hukum-hukum dan Taurat dan firman
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yang telah disuratkan-Nya bagimu itulah
yang hendak kamu ingat supaya kamu
melakukan dia sampai selama-lamanya
dan janganlah kamu takut akan
dewa-dewa orang
38adapun perjanjian yang telah Aku
adakan dengan kamu janganlah kamu
lupakan dia dan jangan kamu takut akan
dewa-dewa orang
39melainkan Tuhanmu Allah itu Ialah
yang hendak kamu takuti dan Ialah
yang akan melepaskan kamu dari pada
tangan segala musuhmu."
40Akan tetapi tiada orang-orang itu
mau mendengar melainkan diturutnya
peri kebaktian yang dahulu ini juga.
41Maka demikianlah segala bangsa itu
takut akan Allah serta berbuat ibadat
kepada patung-patungnya yang terukir
itu dan anak cucunyapun demikian
juga seperti perbuatan segala nenek
moyangnya demikianlah diperbuatnya
sampai kepada hari ini.

18
1Adapun pada tahun yang ketiga
dari pada kerajaan Hosea bin Ela,

raja Israel, bahwa Hizkia bin Ahas, raja
Yehuda, itupun naik raja.
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2Maka umur baginda itu dua puluh lima
tahun pada masa baginda naik raja itu
lalu baginda berkerajaan di Yerusalem
dua puluh sembilan tahun lamanya maka
bunda baginda itu bernama Abi binti
Zakharia.
3Maka diperbuat baginda barang yang
benar pada pemandangan Allah menurut
seperti segala perbuatan nenek moyang
baginda Daud itu.
4Maka dibuangkan baginda segala
tempat tinggi-tinggi dipecahkannya
segala tiang dan ditebangnya Asirah
itu maka dihancurkannya ular tembaga
yang telah diperbuat oleh Musa itu
karena sampai kepada masa itu juga
orang bani Israel membakar setanggi
kepadanya maka dinamainya baginda
akan dia Nehustan.
5Maka bagindapun haraplah akan Allah
Tuhan orang Israel sehingga kemudian
dari pada baginda itu seorangpun tiada
samanya di antara segala raja-raja
Yehuda dan di antara yang dahulupun
tiada.
6Karena baginda itu tetap kepada
Allah dan tiada baginda undur
dari pada mengikut Dia melainkan
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dipeliharakannya segala firman yang
telah Allah befirman kepada Musa.
7Maka disertai Allah akan baginda
itu dan barang kemanapun baginda
keluar maka hasillah pekerjaan baginda
maka mendurhakalah baginda kepada
raja Asyur tiadalah baginda takluk
kepadanya.
8Maka ialah yang menyerang orang
Filistin sampai ke Gaza dan segala
jajahannya dari pada bangun-bangunan
orang pengawal datang kepada negri
yang berkota.
9Adapun pada tahun yang keempat
dari pada kerajaan Hizkia yaitu tahun
yang ketujuh dari pada kerajaan Hosea
bin Ela, raja Israel, bahwa datanglah
Salmaneser, raja Asyur, menyerang
Samaria lalu dikepungnya akan dia.
10Setelah tiga tahun antaranya maka
diambilnya negri itu yaitu pada tahun
yang keenam dari pada kerajaan Hizkia
dan tahun yang kesembilan dari pada
kerajaan Hosea, raja Israel itu, negri
Samaria itu diambilnya.
11Maka oleh raja Asyur dipindahkannya
orang Israel itu ke Asyur didudukkannya
di Halah dan di Habor pada tepi sungai
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Gozan dan dalam segala negri orang
Madai
12yaitu sebab segala orang itu tiada
turut akan bunyi suara Tuhannya Allah
melainkkan diubahkannya perjanjian-
Nya yaitu segala pesan hamba Allah
Musa itu tiadalah orang-orang itu mau
mendengar atau melakukan dia.
13Adapun pada tahun yang keempat
belas dari pada kerajaan Hizkia datanglah
Sanherib, raja Asyur, menyerang segala
negri Yehuda yang berkota itu lalu
diambilnya.
14Maka Hizkia, raja Yehuda itu,
mengutus kepada raja Asyur ke Lakhis
mengatakan: "Bahwa berdosalah
hamba biarlah tuanku kembali dari
pada hamba maka barang yang tuanku
tanggungkan atas hamba kelak hamba
akan menanggung." Maka oleh raja
Asyur ditanggungkannya kepada Hizkia,
raja Yehuda itu, tiga ratus talenta perak
dan tiga puluh talenta emas.
15Maka dipersembahkan Hizkia
kepadanya segala perak yang terdapat
di dalam rumah Allah dan di dalam
perbendaharaan istana baginda.
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16Maka pada masa itu dibuka Hizkia
segala emas dari pada pintu kabah
Allah dari pada tiang-tiang yang telah
disalut oleh Hizkia, raja Yehuda itu,
dipersembahkannya kepada raja Asyur.
17Maka oleh raja Asyur disuruhkannya
Tartan dan Rabsaris dan Rabsakih dari
Lakhis kepada raja Hizkia ke Yerusalem
dengan tentara yang besar. Maka
berangkatlah sekaliannya lalu sampai
ke Yerusalem. Setelah sampai maka
datanglah sekaliannya berdiri dekat
saluran kolam yang tinggi yaitu pada
jalan besar ke padang tukang pemutih
kain.
18Maka berseru-serulah orang-orang
itu kepada baginda lalu keluarlah
kepadanya Elyakim bin Hilkia yang
memerintahkan istana dan katib Sebna
itu dan Yoah bin Asaf, pengarang hikayat.
19Maka kata Rabsakih kepadanya:
"Katakanlah olehmu kepada Hizkia:
Demikianlah titah raja besar yaitu raja
Asyur: Bahwa apakah pengharapan yang
engkau harap itu.
20Maka katamu tetapi sia-sialah
perkataanmu itu bahwa ada bicara dan
kuasa akan berperang. Akan sekarang
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kepada siapa gerangan engkau harap
sehingga engkau mendurhaka kepadaku.
21Bahwa sekarang engkau harap
kepada tongkat mendarung yang patah
itu yaitu kepada Mesir yang jikalau
orang bertelaskan kepadanya niscaya
lukalah ditikamnya demikianlah Firaun,
raja Mesir itu, kepada segala yang harap
kepadanya.
22Tetapi jikalau katamu kepadaku:
Bahwa kami harap akan Tuhan kami
Allah maka bukankah ia juga yang telah
dibuangkan Hizkia segala tempatnya
yang tinggi-tinggi dan segala tempat
kurban lalu titahnya kepada orang
Yehuda dan orang isi Yerusalem:
Hendaklah kamu sembahyang di
hadapan tempat kurban di Yerusalem ini.
23Akan sekarang biarlah kiranya
engkau bertaruh dengan tuanku raja
Asyur maka aku hendak memberi
kepadamu kuda dua ribu ekor jiakalu
engkau dapat memberi orang akan
menunggang dia.
24Maka bagaimana gerangan dapat
engkau menolakkan seorang saja
penghulu dari antara segala pegawai
tuanku yang terkecil sekalipun serta
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engkau menaruh harap akan Mesir
dalam hal kenaikkan dan orang yang
berkuda.
25Akan sekarang masakan aku
datang menyerang tempat ini dan
membinasakan dia dengan tiada perintah
Allah. Maka firman Allah kepadaku:
Hendaklah engkau berangkat menyerang
tanah itu serta membinasakan dia."
26Maka kata Elyakim bin Hilkia dan
Sebna dan Yoah kepada Rabsakih:
"Biarlah kiranya tuan berkata-kata
kepada hamba tuan dengan bahasa
Aram karena hamba mengerti bahasa
itu jangan tuan berkata-kata kepada
hamba tuan dengan bahasa Yahudi di
hadapan segala orang banyak yang di
atas tembok itu."
27Tetapi kata Rabsakih kepadanya:
"Masakan tuanku telah menyuruhkan
aku menyampaikan segala perkataan
ini kepada tuanmu dan kepada kamu
bukankah kepada segala orang yang
duduk di atas tembok itupun sehingga
sekaliannya memakan tahinya dan
meminum air kencingnya serta dengan
kamu."
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28Maka Rabsakihpun berdirilah sambil
berseru-seru dengan suara yang nyaring
serta berkata dengan bahasa Yahudi
demikian: "Dengarlah olehmu akan titah
raja yang besar yaitu raja Asyur.
29Demikianlah titah baginda: Janganlah
kamu ditipu oleh Hizkia karena tiada
dapat ia melepaskan kamu dari pada
tangan baginda.
30Dan jangan kamu diajak Hizkia
menaruh harap kepada Allah
mengatakan bahwa Allah tak dapat tiada
akan melepaskan kita dan negri ini tiada
akan diserahkan ke tangan raja Asyur.
31 Jangan kamu dengar akan kata
Hizkia itu karena demikian inilah titah
raja Asyur: Hendaklah kamu berdamai
dengan aku lalu keluar kepadaku biarlah
masing-masing kamu makan dari pada
poko anggur dan masing-masing dari
pada poko aranya dan kamu minum
masing-masing telaganya sendiri
32 sehingga aku datang membawa kamu
pergi kepada suatu tanah yang sama
seperti tanahmu sendiri yaitu tanah yang
berkelimpahan gandum dan air anggur
bahkan tanah yang berkelimpahan roti
dan kebun anggur dan minyak zaitun
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dan air madu supaya kamu hidup jangan
mati maka janganlah kamu dengar akan
kata Hizkia yang hendak membujuk
kamu demikian bahwa Allah akan
melepaskan kita.
33Adakah pernah suatupun dari pada
dewa-dewa segala bangsa itu yang telah
melepaskan tanahnya dari pada tangan
raja Asyur.
34Dimanakah segala dewa Hamat dan
Arpad? Dimanakah dewa Sefarwaim
dan Hena dan Iwa? Adakah sekaliannya
itu melepaskan Samaria dari pada
tanganku?
35Maka siapakah gerangan di antara
dewa-dewa segala negri itu yang
telah melepaskan tanahnya dari
pada tanganku sehingga Allah dapat
melepaskan Yerusalem dari pada
tanganku."
36Tetapi orang banyak itu berdiam
dirinya sepatah katapun tiada yang
dijawabnya karena demikianlah titah
baginda: "Janganlah kamu memberi
jawab kepadanya."
37Maka datanglah Elyakim bin
Hilkia yang memerintahkan istana
itu Katib Sebna dan Yoah bin Asaf,
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pengarang hikayat itu, menghadap
Hizkia dengan terkoyak pakaiannya lalu
dipersembahkannya kepada baginda
segala perkataan Rabsakih.

19
1Adapun apabila didengar
raja Hizkia akan hal itu maka

dikoyakkannya pakaiannya sendiri serta
memakai kain karung lalu masuklah ke
rumah Allah.
2Maka disuruhkan baginda Elyakim
yang memerintahkan istananya dan
katib Sebna itu dan segala imam yang
tua-tua dengan memakai kain karung
kepada nabi Yesaya bin Amos.
3Maka kata orang-orang itu kepadanya:
"Demikianlah titah Hizkia: Bahwa hari
inilah hari kesusahan dan nista dan
hujat karena kanak-kanak hampurlah
akan jadi tetapi tiadalah kekuatan akan
beranak.
4Mudah-mudahan didengar Tuhanmu
Allah akan segala perkataan Rabsakih
yang disuruhkan tuannya, raja Asyur itu,
akan mencela Tuhan yang hidup itu dan
mudah-mudahan dihukumkan Tuhanmu
Allah akan segala perkataan yang telah
didengarnya itu sebab itu hendaklah
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tuan hamba mendoakan segala sisa-sisa
orang yang lagi tinggal."
5Maka sampailah pegawai-pegawai raja
Hizkia itu kepada Yesaya.
6Lalu kata Yesaya kepadanya:
"Demikianlah yang hendak kamu
katakan kepada tuanmu: Demikianlah
firman Allah: Jangan engkau takut akan
segala perkataan yang telah engkau
dengar pada hal segala pegawai raja
Asyur telah menghujat akan Daku.
7Bahwa Aku akan memberi kepadanya
suatu perasaan hatinya maka ia akan
mendengar suatu kabar lalu pulang
ke tanahnya sendiri maka aku akan
mengadakan sehingga ia akan rubuh
mati dimakan pedang di tanahnya
sendiri."
8Maka Rabsakihpun kembalilah
didapatinya raja Asyur berperang
dengan Libna karena ia telah mendengar
kabar mengatakan baginda telah
berangkat dari Lakhis.
9Maka didengar baginda kabar orang
dari hal Tirhaka, raja Kus: "Bahwa ia
telah keluar hendak berperang dengan
tuanku," lalu baginda mengutus pula
kepada Hizkia mengatakan:



2 Raja-raja 19.10–15 118
10 "Demikianlah yang hendak kamu
katakan kepada Hizkia, raja Yehuda:
Janganlah engkau ditipu oleh Tuhanmu
yang engkau harap kepadanya itu
mengatakan bahwa Yerusalem tiada
akan diserahkan ke tangan raja Asyur.
11Bahwasannya engkau telah
mendengar barang yang diperbuat
oleh segala raja Asyur kepada segala
negri orang dengan menumpaskan
sekaliannya itu masakan engkau ini
dilepaskannya.
12Dapatkah dewa-dewa segala bangsa
yang dibinasakan oleh nenek moyangku
itu melepaskan dia seperti Gozan dan
Haran dan Rezef dan segala bani Eden
yang duduk di Telasar.
13Di manakah raja Hamat dan raja
Arpad dan raja negri Sefarwaim dan
Hena dan Iwa."
14Maka disambut Hizkia surat itu
dari pada tangan segala utusan lalu
dibacanya maka Hizkiapun naiklah
ke rumah Allah dibentangkannya di
hadapan hadirat Allah.
15Maka Hizkiapun berdoalah di hadapan
hadirat Allah sembahnya: "Ya Allah ya
Tuhan orang Israel yang duduk di atas
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segala kerub Engkaulah Tuhan segala
kerajaan dunia ini bahkan Engkaulah
saja Engkau juga yang menjadikan langit
dan bumi.
16Pasanglah telinga-Mu ya Allah
dengarlah oleh-Mu bukalah mata-Mu ya
Allah dan ingatlah oleh-Mu dengarlah
segala perkataan Sanherib yang telah ia
mengutus hendak mencela Tuhan yang
hidup itu.
17Ya Allah dengan sesungguhnya segala
raja Asyur itu telah merusakkan segala
bangsa orang serta dengan tanahnya
18dan segala dewanya telah
dicampakkannya ke dalam api
karena bukannya yaitu dewa-dewa
melainkan perbuatan tangan manusia
dari pada kayu dan batu itulah sebabnya
dibinasakannya akan dia.
19Akan sekarang ya Allah ya Tuhan
kami selamatkanlah kiranya kami dari
pada tangannya supaya segala kerajaan
duania ini dapat mengetahui bahwa
Engkau Allah ini jugalah Tuhan bahkan
Engkaulah saja."
20Maka Yesaya bin Amospun
menyuruhkan orang kepada Hizkia
mengatakan: "Demikianlah firman Allah
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Tuhan orang Israel: Bahwa barang yang
telah engkau pinta kepada-Ku akan hal
Sanherib, raja Asyur itu, telah Kudengar.
21Maka inilah firman Allah dari halnya
itu: Bahwa anak dara penari Zion itu,
telah menghinakan serta mengolok-
olok kendiku maka anak perempuan
Yerusalem telah menggeleng-geleng
kepala di belakang engkau.
22Siapakah gerangan yang telah
engkau celakan dan menghujat itu?
Dan kepada siapa gerangan engkau
telah menyaringkan suaramu, dan
mengangkat matamu tinggi-tinggi? Yaitu
kepada Yang Kudus orang Israel.
23Maka dengan lidah utusanmu engkau
telah mencela Allah, serta berkata:
Bahwa dengan kebanyakan kenaikkanku
telah aku naik gunung yang tinggi-tinggi
sampai ke ujung Libanon maka aku
hendak menebang pohon Araznya yang
tinggi-tinggi dan pohon Serui yang
pilihan dan aku hendak masuk ke tempat
tumpangan yang jauh sekali dan rimba
padangnya yang permai itu.
24Maka aku telah menggali lalu
kuminum air orang dan dengan tapak
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kakiku kelak aku keringkan segala
sungai Mesir.
25Belumkah engkau dengar, bagaimana
engkau telah membuat demikian lama
sudah, serta Kuadakan yang demikian
dari pada zaman dahulu kala? Maka
sekarang Aku telah melakukan hal itu
sehingga engkaulah yang merusakkan
beberapa negri yang berkota menjadi
timbunan batu.
26Sebab itu orang isinya tiada berkuasa
maka sekaliannya terkejut dan kacau
hatinya maka sekaliannya seperti
rumput di padang dan seperti pucuk
muda seperti rumput di atas sotoh
rumah dan seperti gandum yang layu
sebelum berbatang.
27Tetapi Kuketahui akan peri dudukmu
dan keluar masukmu dan marahmu akan
Daku.
28Adapun sebab marahmu akan Daku
dan sebab congkakmu telah sampai
ke telinga-Ku itulah sebabnya Aku
hendak memasukkan kelikir (kait) pada
hidungmu dan kekang-Ku pada mulutmu
dan Aku hendak membalikkan engkau
kepada jalan yang telah engkau datang
itu.
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29Maka inilah tandanya bagimu bahwa
pada tahun ini kamu akan makan barang
yang tumbuh sendirinya di hadapan
tahun yang kedua puluh barang yang
tumbuh dari padanya itu tetapi pada
tahun yang ketiga hendaklah kamu
manabur dan manuai dan menanam
poko anggur serta makan buahnya.
30Maka segala sisa orang isi rumah
Yehuda yang lagi tinggal itu akan berakar
ke bawah serta berbuah ke atas.
31Karena dari Yerusalem akan keluar
sisa-sisanya dan dari gunung Sionpun
sekali orang yang berlepas dirinya
maka perkara ini akan dilakukan oleh
cemburuan Allah.
32Sebab itu demikianlah firman Allah
dari hal raja Asyur: Bahwa tiadalah
ia akan datang ke negri ini atau
memanahkan sebelah anak panahpun
di situ dan tiada ia akan menghampiri
dia dengan perisai atau membuat kubu
kelilingnya.
33Maka ia akan kembali pada jalan
yang telah ia datang itu dan tiada ia
akan sampai ke negri ini demikianlah
firman Allah.
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34Karena Aku akan melindungkan negri
ini supaya Aku menyelamatkan dia oleh
sebab nama-Ku sendiri dan oleh sebab
hamba-Ku Daud itu."
35Adapun pada malam itu keluarlah
malaikat Allah maka dipalunya dalam
tempat segala kemah orang Asyur itu
delapan belas laksa lima ribu orang maka
bangunlah orang pada pagi-pagi hari lalu
dilihatnya sekaliannya itu menjadi mayat
belaka.
36Maka berangkatlah Sanherib, raja
Asyur itu, lalu berjalan pulang maka
duduklah ia di Niniwe.
37Adapun tatkala baginda itu sedang
sembahyang dalam rumah dewanya
Nisrokh maka dibunuh Adramalekh dan
Sarezer akan baginda dengan pedang
maka larilah keduanya ke tanah Ararat.
Maka anakanda baginda Esarhadon
berkerajaanlah menggantikan dia.

20
1Maka pada masa itu Hizkiapun
jatuh sakit hampir akan mati.

Maka datanglah nabi Yesaya bin Amos
mendapatkan baginda serta berkata
kepadanya: "Demikianlah firman Allah
hendaklah engkau berpesan dari hal
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isi rumahmu karena engkau akan mati
kelak tiada hidup lagi."
2Maka bagindapun memalingkan
mukanya ke dinding lalu memohonkan
kepada Allah sembahnya:
3 "Ya Allah ingatlah kiranya bagaimana
aku telah melakukan diriku di hadapan
hadirat-Mu dengan kebenaran dan tulus
hatiku serta kuperbuat barang yang
baik pada pemandangan-Mu." Maka
menangislah Hizkia tersedih-sedih.
4Adapun sebelum Yesaya keluar ke
tengah negri itu maka datanglah firman
Allah kepadanya demikian:
5 "Baliklah engkau katakanlah
kepada penghulu kaum-Ku, Hizkia itu,
demikianlah firman Allah Tuhan nenek
moyangmu, Daud itu: Bahwa telah
kudengar permintaanmu serta Kulihat air
matamu maka Aku akan menyembuhkan
dikau dan pada lusanya engkau akan
naik ke rumah Allah kelak.
6Maka Aku akan menambahi umurmu
lima belas tahun lagi lamanya dan
aku akan melepaskan dikau dan negri
itupun dari pada tangan raja Asyur dan
Aku akan melindungkan negri ini oleh
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sebab nama-Ku sendiri dan oleh sebab
hamba-Ku Daud."
7Maka kata Yesaya: "Ambillah buah
ara segumpal." Maka diambil oranglah
dilekapkannya pada bisul baginda maka
bagindapun sembuhlah.
8Maka kata Hizkia kepada Yesaya:
"Apakah tandanya bahwa Allah hendak
menyembuhkan aku sehingga aku akan
naik ke rumah Allah kelak pada lusanya."
9Maka kata Yesaya: "Bahwa inilah
tandanya bagimu dari pada Allah bahwa
Allah akan menyampaikan firman-Nya
itu kelak maka maukah bayang-bayang
itu ke hadapan sepuluh mata anak
tangga atau ke belakang sepuluh mata."
10Maka jawab Hizkia: "Mudahlah
bayang-bayang itu turun sepuluh mata
jangan demikian melainkan biarlah
bayang-bayang itu balik kembali sepuluh
mata."
11Maka nabi Yesayapun menyeru
akan Allah maka dikembalikannya
bayang-bayang itu sepuluh mata yang
telah bayang-bayang itu turun pada
tangga Ahas.
12Maka pada masa itu oleh Merodakh-
Baladan bin Baladan, raja Babel,
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dikirimkannya surat dan bungkusan
kepada Hizkia karena telah didengar
baginda akan hal Hizkia sakit itu.
13Maka dari pada Hizkia akan segala
utusan itu diperlihatkannya kepadanya
segenap gedung yang berisi benda
yang indah-indah dan perak dan emas
dan rumah-rumah dan minyak yang
indah-indah dan lagi gedung alat
senjatanya dan segala yang terdapat
dalam perbendaharaannya maka
satupun tiada dalam istananya atau
dalam segenap kerajaannya yang tiada
diperlihatkan kepadanya oleh Hizkia.
14Setelah itu maka datanglah nabi
Yesaya kepada raja Hizkia serta berkata
kepadanya: "Apakah sembah orang-
orang ini dan dari mana datangnya
kepadamu." Maka jawab Hizkia: "Bahwa
ia telah datang dari negri yang jauh yaitu
dari Babel."
15Maka kata Yesaya: "Apakah
yang dilihatnya dalam istanamu?"
Maka jawab Hizkia: "Bahwa segala
sesuatu yang di dalam istanaku telah
dilihatnya maka satupun tiada di antara
segala perbendaharaan itu yang tiada
kuperlihatkan kepadanya."
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16Maka kata Yesaya kepada Hizkia:
"Dengarlah olehmu akan firman Allah.
17Bahwa harinya akan datang kelak
segala sesuatu yang di dalam istanamu
dan yang ditaruh oleh segala nenek
moyangmu hari ini semuanya akan
dibawa kembali kelak satupun tiada akan
tinggal demikian firman Allah.
18Dan beberapa dari pada segala
anakmu yang akan keluar dari pada
sulbimu dan yang engkau akan
memperanakkan kelak itupun akan
dibawanya pergi maka sekaliannya itu
akan menjadi sida-sida di dalam istana
raja Babel."
19Maka kata Hizkia kepada Yesaya:
"Baik juga firman Allah yang telah
engkau katakan ini." Dan lagi kata
baginda: "Bukankah demikian jikalau
pada zamanku ada sejahtera dan
kebenaran."
20Adapun segala perbuatan Hizkia
dan segenap kuasanya dan bagaimana
diperbuatnya kolam dan saluran
sehingga dibawanya air ke dalam negri
itu bukankah sekaliannya itu tersurat di
dalam kitab hikayat raja-raja Yehuda.
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21Maka Hizkiapun beradulah serta
dengan segala nenek moyangnya
dan anakanda baginda Manasye
berkerajaanlah menggantikan dia.

21
1Adapun umur Manasye itu dua
belas tahun pada masa ia naik

raja maka berkerajaanlah baginda lima
puluh lima tahun lamanya di Yerusalem
dan bunda baginda itu bernama
Hefzibah.
2Maka diperbuat baginda barang yang
jahat pada pemandangan Allah menurut
segala kehinaan bangsa-bangsa yang
telah dihalaukan Allah dari hadapan bani
Israel.
3Karena dibangunkannya pula segala
tempat yang tinggi-tinggi yang telah
dibinasakan oleh ayahanda baginda
Hizkia dan didirikan baginda beberapa
tempat kurban bagi Baal serta
diperbuatnya suatu Asirah seperti yang
diperbuat oleh Ahab, raja Israel, lalu
baginda menyembah segala tentara di
langit serta berbuat ibadat kepadanya.
4Maka dibangunkannya beberapa
tempat kurban di dalam rumah Allah
yang telah Allah berfirman akan halnya:
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"Bahwa di Yerusalem kelak Aku akan
menaruh nama-Ku."
5Maka diperbuat baginda beberapa
tempat kurban bagi segala tentara di
langit di dalam kedua halaman rumah
Allah itu.
6Maka anakanda bagindapun
dimasukkan baginda ke dalam api dan
baginda menilik serta memakai sihir
dan menurut orang yang menaruh
hantu setan dan orang yang memakai
hikmat maka banyaklah kejahatan yang
diperbuat baginda pada pemandangan
Allah sehingga membangkitkan
murka-Nya.
7Maka didirikan baginda patung Asirah
yang terukir yang telah diperbuatnya
itu di dalam rumah yang telah Allah
berfirman kepada Daud dan kepada
putranya, Salomo itu: "Bahwa di dalam
rumah ini dan dalam Yerusalem yang
telah Kupilih dari antara segala suku
Israel kelak Aku akan menaruh nama-Ku
sampai selama-lamanya
8 tiada juga Aku akan memberi kaki
orang Israel melarat lagi dari tanah
yang telah Kukaruniakan kepada nenek
moyangnya hanya jikalau orang-orang
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itu mau ingat hendak melakukan
seperti segala yang telah Kufirmankan
kepadanya dan seperti segenap hukum
Taurat yang dipesan kepadanya oleh
hamba-Ku Musa."
9Tetapi tiada orang-orang itu mau
mendengar lalu disesatkan Manasye
akan dia sehingga diperbuatnya yang
jahat lebih dari pada segala bangsa yang
telah dibinasakan Allah di hadapan bani
Israel itu.
10Maka firman Allah dengan lidah
segala hamba-Nya nabi-nabi itu
demikian:
11 "Karena Manasye, raja Yehuda itu,
telah berbuat segala kejahatan ini dan
telah berbuat jahat lebih dari pada
segala perbuatan orang Amori yang
dahulu dari padanya dan telah mengajak
orang Yehudapun berbuat dosa dengan
segala berhalanya
12 sebab itu demikianlah firman Allah
Tuhan orang Israel bahwa demikianlah
celaka yang akan Kudatangkan atas
Yerusalem dan Yehuda sehingga
berdesinglah kedua belah telinga
tiap-tiap orang mendengarnya.
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13Maka atas Yerusalem kelak Aku akan
merentangkan tali pengukur Samaria
dan benang orang isi istana Ahab dan
Aku akan menggosok Yerusalem seperti
orang menggosok pinggan sambil
menggosok sambil membalikkan dia.
14Dan Aku akan membuangkan
sisa-sisa pusaka-Ku serta menyerahkan
dia ke tangan segala musuhnya maka
sekaliannya akan menjadi jerahan dan
rampasan bagi segala musuhnya
15yaitu sebab telah diperbuatnya
barang yang jahat pada pemandangan-
Ku dan dibangkitkannya murka-Ku dari
pada masa nenek moyangnya keluar dari
Mesir itu hingga sampai kepada masa
ini."
16Dan lagi ditumpahkan Manasye
terlalu banyak darah orang yang
tiada bersalah sehingga Yerusalem itu
dipenuhinya dari pada ujungnya sampai
kepada ujungnya yaitu lain dari pada
dosanya padahal diajaknya orang Yehuda
berbuat dosa serta berbuat barang yang
jahat pada pemandangan Allah.
17Adapun segala perbuatan Manasye itu
yang lain lagi dan segala pekerjaannya
dan segala dosa yang diperbuatnya
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bukankah sekaliannya itu ada tersurat di
dalam kitab hikayat raja-raja Yehuda.
18Maka Manasyepun beradulah serta
dengan segala nenek moyangnya lalu
dikuburkan oranglah akan dia di dalam
istana baginda yaitu di dalam taman
Uza dan anakanda baginda Amon
berkerajaanlah menggantikan dia.
19Adapun umur Amon itu dua puluh
dua tahun pada masa ia naik raja itu
maka berkerajaanlah baginda dua tahun
lamanya di Yerusalem maka bunda
baginda bernama Mesulemet binti Harus,
orang Yotba.
20Maka diperbuat baginda barang yang
jahat pada pemandangan Allah seperti
yang diperbuat oleh ayahanda baginda
Manasye itu.
21Maka diturut baginda segala jalan
yang diturut oleh ayahanda baginda
diperbuatnya ibadat kepada segala
berhala yang telah ayahanda baginda
berbuat ibadat kepadanya dan disembah
baginda akan dia
22maka bagindapun meninggalkan
Allah Tuhan nenek moyangnya itu dan
tiada baginda menurut jalan Allah.
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23Maka mendurhakalah segala pegawai
baginda kepada baginda dibunuhnyalah
baginda itu dalam istananya.
24Tetapi oleh segala orang isi tanah itu
dibunuhnyalah segala orang yang telah
mendurhaka kepada raja Amon itu dan
orang isi tanah itu merajakan anakanda
baginda Yosia akan gantinya.
25Adapun segala perbuatan Amon
yang lain lagi bukankah sekaliannya ada
terurat di dalam kitab hikayat raja-raja
Yehuda.
26Maka dikuburkan oranglah akan dia di
dalam kuburnya yang di taman Uza dan
anakkanda baginda Yosia berkerajaan
menggantikan dia.

22
1Adapun Yosia itu delapan tahun
umurnya pada masa ia naik raja

lalu berkerajaanlah baginda tiga puluh
satu tahun lamanya di Yerusalem maka
bunda baginda itu bernama Yedida binti
Adaya, orang Bozkat.
2Maka diperbuat baginda barang
yang benar pada pemandangan Allah
diturut baginda segala jalan nenek
moyang baginda, Daud itu, dengan tiada
menyimpang ke kanan atau ke kiri.
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3Adapun pada tahun yang kedelapan
belas daripada kerajaan Yosia maka
disuruhkan baginda katib Safan bin
Azalya bin Mesulam itu ke rumah Allah
titahnya:
4 "Pergilah engkau kepada imam besar
Hilkia itu supaya dijumlahkannya segala
uang yang dibawa masuk ke dalam
rumah Allah yang telah dipungut dari
pada orang banyak itu oleh segala
penunggu pintu
5hendaklah orang-orang itu
menyerahkan uang itu ke tangan
segala orang yang memerintahkan
pekerjaan rumah Allah supaya iapun
membagikan pula kepada segala tukang
yang bekerja dalam rumah Allah akan
membaiki pecah belah rumah itu
6yaitu kepada segala tukang kayu dan
orang pandai-pandai dan tukang batu
dan supaya membeli kayu dan batu yang
terpahat bagi membaiki rumah itu.
7Akan tetapi tiada dikira-kirakan
dengan orang-orang itu akan segala
uang yang diserahkan ke tangannya
karena sekaliannya berkerjalah dengan
kepercayaan."
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8Maka kata imam besar Hilkia itu
kepada katib Safan: "Bahwa aku
telah mendapat kitab Tauret itu di
dalam rumah Allah." Maka oleh Hilkia
diserahkannya kitab itu kepada Safan
lalu dibacanya.
9Maka datanglah katib Safan itu
menghadap baginda disampaikannya
kabar itu kepada baginda sembahnya:
"Bahwa patik-patik ini telah
mencurahkan segala uang yang
terdapat di dalam rumah itu lalu
menyerahkan dia kepada segala orang
yang memerintahkan pekerjaan rumah
Allah."
10Maka oleh katib Safan itu
dikabarkannya pula kepada baginda
sembahnya: "Bahwa imam Hilkia itu
telah menyerahkan kepada patik sebuah
kitab." Maka dibaca Safan kitab itu di
hadapan baginda.
11Adapun apabila didengar baginda
bunyi perkataan kitab Taurat itu maka
dikoyakkan baginda pakaiannya sendiri.
12Maka titah baginda kepada imam
Hilkia dan Ahikam bin Safan dan Akhbor
bin Mikha dan katib Safan itu dan
pegawai baginda Asaya demikian:
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13 "Pergilah kamu bertanya kepada Allah
bagiku dan bagi kaum ini dan bagi segala
orang Yehuda dari hal segala perkataan
kitab yang telah didapati ini karena
sangatlah murka Allah yang dinyalakan
atas kita sebab nenek moyang kita tiada
mendengar akan segala perkataan kitab
ini sehingga membuat seperti segala
yang tersurat dari hal kita."
14Lalu pergilah imam Hilkia dan Ahikam
dan Akhbor dan Safan dan Asaya kepada
nabiah Hulda, istri Salum bin Tikwa bin
Harhas yang melayan pakaian baginda
itu (maka perempuan itu duduk di
Yerusalem dan kampung yang kedua)
maka berbicaralah sekaliannya dengan
dia.
15Maka kata perempuan itu kepadanya:
"Demikianlah firman Allah Tuhan orang
Israel! Katakanlah olehmu kepada orang
yang menyuruhkan kamu kepadaku!
16Demikianlah firman Allah: Bahwa Aku
akan mendatangkan celaka atas tempat
ini dan atas segala orang isinya yaitu
seperti segala perkataan kitab yang
dibaca oleh raja Yehuda itu
17yaitu sebab orang-orang itu telah
meninggalkan Aku dan telah membakar
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setanggi kepada dewa-dewa orang
supaya dibangkitkannya murka-Ku
dengan segala perbuatan tangannya
sebab itu murka-Ku akan bernyala
kelak atas tempat ini dan tiada akan
dipadamkan.
18Tetapi akan raja Yehuda yang
menyerahkan kamu bertanya kepada
Allah hendaklah kamu berkata
kepadanya: Demikianlah firman Allah
Tuhan orang Israel: Adapun akan hal
segala perkataan yang telah engkau
dengar ini
19karena hatimu lembut dan engkau
telah merendahkan dirimu di hadapan
Allah tatkala engkau dengar barang yang
telah Kufirmankan akan hal tempat ini
dan akan hal segala orang isinya bahwa
sekaliannya itu akan menjadi suatu
kerusakkan dan suatu kutuk dan engkau
sudah mengoyakkan pakaianmu serta
menangis di hadapan hadirat-Ku sebab
itu Akupun telah mendengar akan dikau,
demikianlah firman Allah.
20Sebab itu Aku akan memberi engkau
berhimpun dengan nenek moyangmu
dan engkau akan dihimpunkan ke dalam
kuburmu dengan sejahtera dan matamu
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tiada akan melihat segala celaka yang
akan Kudatangkan ke atas tempat ini
kelak." Maka disampaikannya firman itu
kepada baginda.

23
1Maka disuruh baginda beberapa
orang menghimpunkan segala

ketua-ketua Yehuda dan Yerusalem
menghadap baginda.
2Maka bagindapun naiklah ke rumah
Allah dan segala orang Yehuda dan
segala orang isi Yerusalempun sertanya
dan imam-imam dan nabi-nabi dan
segala orang banyak dari pada kecil
dan besar maka dibacakannya segala
perkataan kitab perjanjian yang telah
didapati di dalam rumah Allah itu di
hadapan sekaliannya.
3Maka bagindapun berdirilah hampir
dengan tiang serta diperbuat baginda
suatu perjanjian di hadapan hadirat
Allah bahwa ia akan menurut jalan Allah
serta memeliharakan segala firman-Nya
dan segala kesaksiannya dan undang-
undangnya dengan sebulat-bulat hatinya
dan dengan segenap jiwanya hendak
meneguhkan perkataan perjanjian yang
tersurat di dalam kita ini dan segala



2 Raja-raja 23.4–6 139

orang banyak itupun masuklah pada
perjanjian itu.
4Maka titah baginda kepada imam
besar Hilkia itu dan kepada segala
imam pangkat yang kedua dan segala
penunggu pintu disuruhnya keluarkan
dari dalam kabah Allah segala bekas
yang telah diperbuat bagi Baal dan bagi
Asirah dan bagi segala tentara di langit
lalu dibakar baginda sekalian itu diluar
Yerusalem di lembah Kidron dan abunya
dibawa pergi ke Betel.
5Maka dipecat baginda segala imam
berhala yang telah diangkat oleh raja-
raja Yehuda akan membakar setanggi di
tempat yang tinggi-tinggi dalam segala
negri Yehuda dan di tempat yang keliling
Yerusalem dan lagi segala orang yang
membakar setanggi kepada Baal dan
kepada matahari dan bulan dan kepada
bintang beredar dan kepada segenap
tentara di langit.
6Maka dikeluarkan baginda Asirah
itu dari dalam rumah Allah keluar
negri Yerusalem ke anak sungai Kidron
dibakar di tepi anak sungai Kidron
itu ditumbuknya menjadi serbuk
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dicampakkannya serbuk itu kepada
segala kubur orang hina dina.
7Maka dirubuhkan baginda segala
rumah orang yang membuat semburit
yang di dalam rumah Allah itu di tempat
perempuan-perempuan bertenun kemah
bagi Asirah itu.
8Maka segala imam itu dibawa baginda
keluar dari negri-negri Yehuda dan
dinajiskan baginda segala tempat yang
tinggi-tinggi yaitu tempat segala imam
telah membakar setanggi dari Geba
sampai ke Bersyeba dan dirubuhkan
baginda tempat tinggi-tinggi segala
pintu gerbang yang di muka pintu Yosua
pemerintah negri itu yang di sebelah kiri
orang masuk dari pada pintu negri itu.
9Tetapi segala imam tempat tinggi-
tinggi itu tiada diberi menghampiri
tempat kurban Allah di Yerusalem
melainkan dimakannya juga roti yang
tiada beragi di antara segala saudaranya.
10Maka dinajiskan baginda tempat yang
di lembah bani Hinom supaya jangan
seorangpun memasukkan anaknya
laki-laki atau perempuan ke dalam api
bagi Molokh.
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11Maka dinyahkan baginda segala kuda
yang telah dipersembahkan kepada
matahari oleh segala raja-raja Yehuda
di muka pintu rumah Allah dekat bilik
Natan-Melekh, sida-sida itu, yang di
dalam serambi dan segala kenaikkan
matahari itu dibakar baginda dengan
api.
12Dan segala tempat kurban yang di
atas sotoh bilik peranginan Ahas yang
telah diperbuat oleh raja-raja Yehuda
dan segala tempat kurban yang telah
diperbuat oleh Manasye di dalam kedua
halaman rumah Allah itupun dirubuhkan
baginda dibuangkannya dari situ dan
serbuknya dicampakkannya ke dalam
anak sungai Kidron.
13Dan lagi segala tempat tinggi-tinggi
yang di hadapan Yerusalem pada
sebelah kanan gunung kerusakan yang
dibangunkan oleh Salomo, raja Israel,
bagi Asytoret kehinaan orang Sidon dan
bagi Kamos kehinaan orang Moab dan
bagi Milkom kehinaan bani Amon itupun
sekaliannya dinajiskan baginda.
14Maka dipecahkan baginda segala
tiang dan ditebang baginda segala Asirah
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disisinya segala tempatnya itu dengan
tulang orang mati.
15Dan lagi tempat kurban yang di Betel
dan tempat tinggi-tinggi yang diperbuat
oleh Yerobeam bin Nebat yang mengajak
orang Israel berbuat dosa itu maka
tempat kurban dan tempat tinggi itupun
dirubuhkannya maka dibakar baginda
tempat tinggi itu ditumbuknya menjadi
serbuk dan Asirah itu dibakarnya.
16Maka apabila Yosia itu berpaling
dirinya terlihatlah baginda kubur-kubur
yang di atas gunung itu maka disuruh
baginda ambil tulang-tulang dari dalam
kubur itu dibakarnya di atas tempat
kurban itu serta dinajiskannya menurut
seperti firman Allah yang diserukan oleh
hamba Allah yang telah menyeru segala
perkara ini.
17Kemudian titah baginda: "Nisan
apakah yang kulihat ini?" Maka sembah
orang negri itu kepada baginda: "Bahwa
itulah kubur hamba Allah yang datang
dari Yehuda itu dan yang menyeru segala
perkara yang dilakukan tuanku atas
tempat kurban Betel ini."
18Maka titah baginda: "Biarkanlah
dia janganlah seorangpun menyentuh
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tulangnya." Lalu disayangkannya
tulangnya itu serta dengan tulang-tulang
nabi yang telah datang dari Samaria itu.
19Dan lagi dibuangkan Yosia segala
rumah tempat tinggi-tinggi yang di
dalam segala negri Samaria yang telah
diperbuat oleh raja-raja Israel akan
membangkitkan murka Allah maka
dilakukan baginda akan dia seperti yang
dilakukannya di Betel.
20Maka dibunuh baginda segala imam
tempat tinggi-tinggi yang ada di situ di
atas tempat kurbannya dibakar baginda
tulang-tulang orang di atasnya lalu
kembalilah baginda ke Yerusalem.
21Maka bagindapun berpesanlah
kepada segala orang banyak titahnya:
"Hendaklah kamu memegang Paskah
bagi Tuhanmu Allah seperti yang tersurat
di dalam kitab perjanjian ini."
22Maka sesungguhnya belum pernah
orang memegang Paskah yang demikian
dari pada zaman segala hakim yang
memerintahkan Israel itu baik pada
zaman raja-raja Israel baik pada zaman
raja-raja Yehuda
23maka pada tahun yang kedelapan
dari pada kerajaan Yosia itu dipegang
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oranglah Paskah itu bagi Allah di
Yerusalem.
24Dan lagi dinyahkan Yosia segala
orang yang menaruh hantu setan dan
yang memakai hikmat dan segala teraf
dan segala berhala dan segala kehinaan
yang kelihatan di tanah Yehuda dan di
Yerusalem supaya ditetapkannya segala
perkataan hukum Taurat yang tersurat
di dalam kitab yang telah didapati dalam
rumah Allah oleh imam Hilkia itu.
25Maka dahulu dari pada baginda
itu seorang rajapun tiada yang sama
dengan baginda yang berbalik kepada
Allah dengan sebulat-bulat hatinya dan
dengan segenap jiwanya dan dengan
segenap kuasanya menurut seperti
segenap Taurat Musa dan kemudian dari
pada bagindapun belum terbit seorang
jugapun yang sama dengan baginda.
26Maka sungguhpun demikian tiada
juga Allah berbalik dari pada kehangatan
murka-Nya yang besar yang telah
bernyala-nyala akan Yehuda dari
sebab segala kelakuan Manasye yang
membangkitkan murka-Nya.
27Maka firman Allah: "Bahwa Aku
akan menyahkan Yehudapun dari
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pada pemandangan-Ku seperti Aku
telah menyahkan Israel dan Aku akan
membuangkan negri yang telah Aku
pilih ini yaitu Yerusalem dan rumah yang
telah Aku berfirman: Bahwa nama-Ku
akan ada di sana."
28Adapun segala perbuatan Yosia yang
lain lagi dan segala pekerjaan bukankah
sekaliannya ada tersurat di dalam kitab
hikayat raja-raja Yehuda.
29Maka pada zaman baginda itu
berangkatlah Firaun Nekho, raja Mesir,
hendak berperang dengan raja Asyur
ke sungai Efrat maka raja Yosiapun
berangkatlah mendatangi dia maka
baginda itu dibunuh oleh Firaun di
Megido serta dilihatnya akan dia.
30Maka oleh segala pegawai baginda
dibawanya mayat baginda dari Megido
ke Yerusalem dikuburkan dalam kubur
baginda. Maka oleh segala orang isi
tanah itu diambilnya Yoahas bin Yosia
diminyakinya akan dia dirajakannya
akan ganti ayahanda baginda.
31Adapun umur Yoahas dua puluh
tiga tahun pada masa ia naik raja
itu maka berkerajaanlah baginda tiga
bulan lamanya di Yerusalem dan bunda
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baginda itu bernama Hamutal binti
Yeremia, orang Libna.
32Maka diperbuat baginda barang
yang jahat pada pemandangan Allah
seperti yang diperbuat oleh segala nenek
moyangnya.
33Maka oleh Firaun Nekho
dibelenggukannya baginda itu di
Ribla tanah Hamat supaya jangan lagi
baginda berkerajaan di Yerusalem dan
ditanggungkannya atas tanah itu upeti
seratus talenta perak dan setalenta
emas.
34Dan dirajakan Firaun Nekho akan
Elyakim bin Yosia akan menggantikan
ayahanda baginda Yosia ini ditukarnya
namanya menjadi Yoyakim tetapi Yoahas
itu dibawanya pergi maka sampailah ia
ke Mesir lalu mati di sana.
35Maka oleh Yoyakim
dipersembahkannya emas
perak itu kepada Firaun tetapi
tanah itu dicukaikannya supaya
dipersembahkannya uang itu seperti
titah Firaun maka diambilnya baginda
emas perak itu dari pada segala
orang isi tanah itu masing-masing
sekadar nilaiannya supaya dapat
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dipersembahkannya kepada Firaun
Nekho.
36Adapun umur Yoyakim itu dua puluh
lima tahun pada masa ia naik raja itu
maka berkerajaanlah baginda sebelas
tahun lamanya di Yerusalem maka
bunda baginda itu bernama Zebuda binti
Pedaya, orang Ruma.
37Maka diperbuat baginda barang
yang jahat pada pemandangan Allah
seperti yang diperbuat oleh segala nenek
moyangnya.

24
1Maka pada zaman baginda
itu datanglah Nebukadnezar,

raja Babel, maka takluklah Yoyakim
kepadanya tiga tahun lamanya barulah
negri itu berbalik serta mendurhaka
kepadanya.
2Maka disuruhkan Allah beberapa
pasukan orang Aram dan beberapa
pasukan orang Moab dan beberapa
pasukan bani Amonpun akan mendatangi
baginda maka sekaliannya itu
disuruhkannya mendatangi Yehuda
supaya membinasakan dia menurut
seperti firman Allah yang telah
disampaikannya dengan lidah segala
hamba-Nya nabi-nabi itu.
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3Bahwa sesungguhnya dengan firman
Allah juga sekaliannya ini telah datang
atas Yehuda supaya menyahkan dia dari
pada pemandangan-Nya oleh sebab
segala dosa Manasye sekadar segala
yang telah diperbuatnya
4dan lagi oleh sebab segala darah
orang yang tiada bersalah yang telah
ditumpahkannya karena dipenuhinya
Yerusalem dengan darah orang yang
tiada bersalah maka tiada mau Allah
mengampuni dia.
5Adapun segala perbuatan Yoyakim
yang lain lagi dan segala pekerjaannya
bukankah sekaliannya ada tersurat di
dalam kitab hikayat raja-raja Yehuda.
6Maka Yoyakimpun beradulah dengan
segala nenek moyangnya dan anakanda
baginda Yoyakhin berkerajaanlah
menggantikan dia.
7Maka tiada lagi raja Mesir itu keluar
dari tanahnya karena segala yang telah
ada kepada raja Mesir itu dari anak
sungai Mesir hingga sampai ke sungai
Efrat semuanya telah diambil oleh raja
Babel.
8Adapun umur Yoyakhin delapan belas
tahun pada masa ia naik raja itu maka
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berkerajaanlah baginda tiga bulan
lamanya di Yerusalem maka bunda
baginda itu bernama Nehusta binti
Elnatan, orang Yerusalem.
9Maka diperbuat baginda barang yang
jahat pada pemandangan Allah seperti
segala yang diperbuat oleh ayahanda
baginda.
10Maka pada masa itu datanglah segala
pegawai Nebukadnezar, raja Babel itu,
ke Yerusalem serta dikepungnya negri
itu.
11Maka Nebukadnezar, raja Babelpun,
datanglah ke negri itu sementara
dikepung oleh segala pegawainya akan
dia.
12Maka keluarlah Yoyakhin, raja
Yehuda itu, kepada raja Babel yaitu
baginda dan bunda baginda dan segala
pegawainya dan segala penghulunya dan
segala sida-sidanya maka ditawan raja
Babel akan baginda pada tahun yang
kedelapan dari pada kerajaan baginda.
13Maka dibawanya keluar dari sana
segala perbendaharaan rumah Allah dan
segala perbendaharaan istana baginda
maka dikerat-keratnya segala perkakas
keemasan yang telah diperbuat oleh
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Salomo, raja Israel, dalam kabah Allah
seperti firman Allah itu.
14Maka dibawanya pergi segala orang
isi Yerusalem dan segala penghulu
dan segala orang yang gagah berani
itu selaksa orang tawanan dan segala
tukang dan pandai besi seorangpun tiada
tinggal lagi melainkan orang hina dina
dari pada orang isi tanah itu.
15Maka Yoyakhinpun dibawanya pergi
ke Babel dan bunda baginda dan segala
istri baginda dan segala sida-sida
baginda dan segala orang besar-besar di
tanah itu sekaliannya itu dibawanya dari
Yerusalem ke Babel dengan tertawan.
16Maka segala orang yang gagah-gagah
tujuh ribu orang banyaknya dan segala
tukang dan pandai besi itu seribu orang
banyaknya semuanya kuat dan biasa
pada peperangan itupun dibawa ke Babel
dengan tertawan oleh raja Babel itu.
17Maka oleh raja Babel dirajakannya
mamanda baginda Matanya akan ganti
baginda ditukarnya namanya menjadi
Zedekia.
18Adapun Zedekia itu dua puluh satu
tahun umurnya pada masa ia naik raja
itu maka berkerajaanlah baginda sebelas
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tahun lamanya di Yerusalem maka
bunda baginda itu bernama Hamutal
binti Yeremia orang Libna.
19Maka diperbuat baginda barang yang
jahat pada pemandangan Allah seperti
segala yang diperbut oleh Yoyakim.
20Karena oleh sebab murka Allah
telah jadilah di Yerusalem dan Yehuda
sehingga dibuangkannya dari hadapan
hadirat-Nya. Maka mendurhakalah
Zedekia kepada raja Babel.

25
1Adapun pada tahun yang
kesembilan dari pada kerajaan

baginda dalam bulan yang kesepuluh
pada sepuluh hari bulan maka datanglah
Nebukadnezar, raja Babel itu, dengan
segenap tentaranya hendak menyerang
Yerusalem lalu dikepungnya akan dia
maka diperbuatkannya beberapa kubu
berkeliling.
2Maka demikianlah peri negri itu
dikepung sampai kepada tahun yang
kesebelas dari pada kerajaan Zedekia.
3Maka pada sembilan hari bulan dalam
bulan yang keempat terlalu sangat
kelaparan dalam negri itu sehingga tiada
lagi roti akan segala anak negri itu.
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4Maka pada masa itu telah pecahlah
tembok negri lalu larilah segala orang
yang tahu berperang menuju jalan pintu
yang di antara kedua tembok yang dekat
taman baginda pada malam hari (adapun
orang Kasdim itu lagi mengepung negri
itu keliling) maka larilah baginda menuju
jalan Araba.
5Tetapi diperikut oleh tentara orang
Kasdim itu akan baginda didapatinya
akan baginda di padang Yerikho maka
tercerai-berailah segenap tentara
baginda itu.
6Maka baginda itu diambil orang
dibawanya pergi kepada raja Babel ke
Ribla lalu diputuskannya hukum atas
baginda.
7Maka dibunuhnya segala putra
Zedekia di hadapan matanya kemudian
dibutakannya kedua belah mata Zedekia
diikatnya dengan rantai lalu dibawanya
ke Babel.
8Maka dalam bulan yang kelima pada
tujuh hari bulan yaitu pada tahun yang
kesembilan belas dari pada kerajaan
Nebukadnezar, raja Babel itu, datanglah
Nebuzaradan, penghulu juak-juak
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seorang pegawai raja Babel itu ke
Yerusalem
9maka dibakarnya rumah Allah itu dan
istana bagindapun dan segala rumah di
Yerusalem yaitu tiap-tiap rumah yang
besar itupun dibakarnya dengan api.
10Dan segala tembok keliling Yerusalem
itupun dirubuhkan oleh segenap oleh
tentara orang Kasdim yang serta dengan
penghulu juak-juak itu.
11Maka segala sisa kaum itu yang lagi
tinggal di dalam negri dan segala orang
yang lari yang telah lari kepada raja
Babel dan segala orang banyak yang
lagi tinggal itupun dibawa pergi dengan
tertawan oleh Nebuzaradan, penghulu
juak-juak itu.
12Tetapi oleh penghulu juak-juak itu
ditinggalkannya beberapa orang negri
itu yang terlebih miskin akan membela
poko anggur dan menjadi peladang.
13Adapun tiang tembaga yang dalam
rumah Allah dan segala alasan dan kolam
tembaga yang di dalam rumah Allah
itu semuanya dipecahkan oleh orang
Kasdim dan tembaganya dibawanya
pergi ke Babel.
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14Maka segala kuli dan segala
penyodok dan segala penyapit dan
segala perasapan dan segala bekas
tembaga yang terpakai pada pekerjaan
itupun dibawanya pergi.
15Dan segala bekas orang dan segala
bokor segala perkakas yang dari pada
emas dan segala yang dari pada perak
belaka semuanya dibawanya pergi oleh
penghulu juak-juak itu.
16Adapun kedua tiang dan kolam
yang satu itu dan segala alasan yang
diperbuat oleh Salomo akan rumah Allah
maka tembaga segala perkakas itu tiada
tertimbang beratnya.
17Maka tangkainya sebatang-sebatang
tiang itu delapan belas hasta dan
ada di atasnya kepala tiang dari pada
tembaga maka kepala tiang itu tiga
hasta tingginya serta dengan kerawang
dan buah delima yang di atas kepala
tiang itu berkeliling semuanya dari pada
tembaga demikian juga pada tiang yang
lain itu dengan kerawangnya.
18Maka oleh penghulu juak-juak itu
diambilnya imam besar Seraya itu dan
Zefanya, imam pangkat yang kedua dan
ketiga penunggu pintu.
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19Dan dari dalam negri diambilnya
seorang pegawainya yang
memerintahkan segala orang yang
tahu berperang dan lima orang dari pada
segala orang yang biasa menghadap
baginda yang didapati dalam negri dan
katib kepala tentara yang menyurat
nama-nama segala anak negri itu dan
enam puluh orang dari pada segala anak
negri itu yang telah didapati dalam negri.
20Maka oleh Nebuzaradan penghulu
juak-juak itu diambilnya sekalian itu
dibawanya menghadap raja Babel ke
Ribla.
21Maka oleh raja Babel disuruh tikam
dibunuhnyalah akan dia di Ribla di
tanah Hamat. Maka demikianlah perinya
orang Yehuda itu dibawa pergi dengan
tertawan dari dalam negri.
22Adapun segala orang yang lagi tinggal
di tanah Yehuda yang ditinggalkan oleh
Nebukadnezar, raja Babel itu, maka
ditentukan baginda Gedalya bin Ahikam
bin Safan akan pemerintahnya.
23Maka kedengaranlah kabar kepada
segala penghulu tentara dan kepada
segala rakyatnya mengatakan raja Babel
telah mengangkat Gedalya menjadi
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pemerintah lalu datanglah sekaliannya
kepada Gedalya ke Mizpa yaitu Ismael
bin Netanya dan Yohanan bin Kareah dan
Seraya bin Tanhumet, orang Netofa dan
Yaazanya, anak orang Maakha, dengan
segala rakyat masing-masing.
24Maka bersumpahlah Gedalya kepada
orang-orang itu dan kepada segala
rakyat mengatakan: "Janganlah kamu
takut oleh sebab segala pegawai orang
Kasdim biarlah kamu duduk di tanah ini
dan bertuankan raja Babel maka kamu
akan selamat kelak."
25Tetapi pada bulan yang ketujuh
tiba-tiba datanglah Ismael bin Netanya
bin Elisama yang dari pada keturunan
raja dan sepuluh orang sertanya maka
ditikamnya Gedalya lalu matilah ia serta
dengan segala orang Yahudi dan orang
Kasdim yang sertanya di Mizpa itu.
26Maka berbangkitlah segala orang
banyak dari pada kecil dan besar dan
segala penghulu tentara itu lalu pergi ke
Mesir karena takutlah sekaliannya akan
orang Kasdim.
27Adapun pada tahun yang ketiga
puluh tujuh dari pada masa Yoyakhin,
raja Yehuda itu, ditawan dalam bulan
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dua belas pada tujuh likur hari bulan
maka oleh Ewil-Merodakh, raja Babel,
diangkatnya Yoyakhin, raja Yehuda itu,
dikeluarkanya dari dalam penjara yaitu
pada tahun baginda naik raja itu
28Maka manislah petuturan baginda
akan dia didudukkannya pada kursi yang
di atas kursi-kursi segala raja yang
sertanya di Babel itu.
29Maka pakaian penjara itu ditukarnya
maka iapun senantiasa memakan
ayapan di hadapan baginda seumur
hidupnya.
30Maka ayapannya itu senantiasa
dikaruniakan baginda kepadanya yaitu
bagian sehari-hari seumur hidupnya.



1 Tawarikh

1
1Adam, Set, Enos,
2Kenan, Mahalaleel, Yared,

3Henokh, Metusalah, Lamekh,
4Nuh, Sem, Ham, Yafet.
5Maka anak-anak Yafet, Gomer dan
Magog dan Madai dan Yawan dan Tubal
dan Mesekh dan Tiras.
6Dan anak-anak Gomer, Askenas dan
Difat dan Togarma.
7Dan anak-anak Yawan, Elisa dan Tarsis
dan Kitim dan Rodanim.
8Maka anak-anak Ham, Kusy dan
Misraim dan Put dan Kanaan.
9Dan anak-anak Kusy, Seba dan Hawila
dan Sabta dan Raema dan Sabtekha.
Dan anak-anak Raema, Syeba dan
Dedan.
10Maka Kusy beranakkanlah Nimrod
maka ialah mulai menjadi seorang
perkasa di bumi.
11Dan Misraim beranakkanlah Ludim
dan Anamim dan Lehabim dan Naftuhim,



1 Tawarikh 1.12–24 2
12dan Patrusim dan Kasluhim (maka
dari padanyalah telah terbit orang
Filistin) dan Kaftorim.
13Dan Kanaan beranakkanlah Sidon
yaitu anaknya yang sulung dan Het,
14dan orang Yebusi dan orang Amori
dan orang Girgasi,
15dan orang Hewi dan orang Arki dan
orang Sini,
16dan orang Arwadi dan orang Semari
dan orang Hamati.
17Maka anak-anak Sem, Elam dan
Asyur dan Arpakhsad dan Lud dan Aram
dan Us dan Hul dan Geter dan Mesekh.
18Maka Arpakhsad beranakkanlah
Selah dan Selah beranakkanlah Eber.
19Maka dari pada Eber itu
diperanakkanlah dua orang laki-
laki seorangnya bernama Peleg karena
pada zamannya tanah itu dibagikanlah
dan nama adiknya itu Yoktan.
20Maka Yoktan beranakkanlah Almodad
dan Selef dan Hazar-Mawet dan Yerah,
21dan Hadoram dan Uzal dan Dikla,
22dan Ebal dan Abimael dan Syeba,
23dan Ofir dan Hawila dan Yobab;
sekalian inilah anak-anak Yoktan.
24Sem, Arpakhsad, Selah,
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25Eber, Peleg, Rehu,
26Serug, Nahor, Terah,
27Abram (yaitu Ibrahim).
28Maka anak-anak Abraham, Ishak dan
Ismael.
29Bahwa inilah segala keturunannya
maka anak Ismael yang sulung Nebayot
kemudian Kedar dan Adbeel dan Mibsam,
30dan Misyma dan Duma dan Masa dan
Hadad dan Tema,
31dan Yetur dan Nafisy dan Kedma;
sekalian inilah anak-anak Ismael.
32Maka anak-anak Ketura, gundik
Abraham maka diperanakkannya Zimran
dan Yoksan dan Medan dan Midian
dan Isybak dan Suah. Maka anak-anak
Yoksan, Syeba dan Dedan.
33Dan anak-anak Midian, Efa dan
Efer dan Hanokh dan Abida dan Eldaa.
Sekalian inilah anak-anak Ketura.
34Maka Abraham beranakkanlah Ishak.
Dan anak-anak Ishak, Esau dan Israel.
35Maka anak-anak Esau, Elifas dan
Rehuel dan Yeusy dan Yaelam dan Korah.
36Maka anak-anak Elifas, Teman dan
Omar dan Zefi dan Gaetam dan Kenas
dan Timna dan Amalek.
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37Maka anak-anak Rehuel, Nahat dan
Zerah dan Syama dan Miza.
38Maka anak-anak Seir, Lotan dan
Syobal dan Zibeon dan Ana dan Disyon
dan Ezer dan Disyan.
39Maka anak-anak Lotan, Hori dan
Homam dan Timna jadi saudara
perempuan Lotan.
40Maka anak-anak Syobal, Alyan dan
Manahat dan Ebal dan Syefi dan Onam;
maka anak-anak Zibeon Aya dan Ana.
41Maka anak-anak Ana, Disyon; maka
anak-anak Disyon, Hamran dan Esyban
dan Yitran dan Keran.
42Maka anak-anak Ezer, Bilhan dan
Zaawan dan Yaakan. Maka anak-anak
Disyan, Us dan Aran.
43Adapun inilah raja-raja yang
berkerajaan di tanah Edom, sebelum
ada seorang raja berkerajaan atas bani
Israel Bela bin Beor dan nama negrinya
Dinhaba.
44Maka Belapun matilah dan Yobab
bin Zerah, orang Bozra, berkerajaanlah
menggantikan dia.
45Maka Yobabpun matilah dan Husyam
dari tanah orang Teman berkerajaanlah
menggantikan dia.
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46Maka Husyampun matilah dan Hadad
bin Bedad yang mengalahkan Midian
di padang Moab itu berkerajaanlah
menggantikan dia maka nama negrinya
Awit.
47Maka Hadadpun matilah dan
Samla, orang Masyreka berkerajaanlah
menggantikan dia.
48Maka Samlapun matilah dan Saul,
orang Rehobot yang di tepi sungai
berkerajaanlah menggantikan dia.
49Maka Saulpun matilah dan Baal-
Hanan bin Akhbor berkerajaanlah
menggantikan dia.
50Maka Baal-Hananpun matilah dan
Hadadpun berkerajaanlah menggantikan
dia maka nama negrinya Pahi dan
istrinya bernama Mehetabeel binti
Matred binti Mezahab.
51Maka Hadadpun matilah. Adapun
penghulu-penghulu Edom itu demikian
ini penghulu Timna, penghulu Alya,
penghulu Yetet,
52penghulu Oholibama, penghulu Ela,
dan penghulu Pinon,
53penghulu Kenas, penghulu Teman,
penghulu Mibzar,
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54penghulu Magdiel, penghulu Iram.
Maka sekalian inilah penghulu-penghulu
Edom.

2
1Bahwa inilah anak-anak Israel:
Ruben, Simeon, Lewi dan Yehuda,

Isakhar dan Zebulon,
2Dan, Yusuf dan Benyamin, Naftali,
Gad dan Asyer.
3Maka anak-anak Yehuda, Er dan
Onan dan Syela, ketiga inilah yang
diperanakkan baginya dari pada
Syua orang Kanaan. Maka Er, anak
Yehuda yang sulung itu, jahatlah pada
pemandangan Allah lalu dibunuhnya
akan dia.
4Maka menantunya, Tamar itu
memperanakkanlah baginya Peres dan
Zerah. Maka segala anak Yehuda itu lima
orang banyaknya.
5Maka anak-anak Peres, Hezron dan
Hamul.
6Dan anak-anak Zerah, Zimri dan
Etan dan Heman dan Kalkol dan Dara.
Sekalian itu lima orang.
7Maka anak-anak Karmi, Ahar, yang
menyusahi Israel serta membuat
kesalahan dalam hal benda yang
ditentukan akan binasa.
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8Maka anak-anak Etan, Azarya.
9Dan lagi anak-anak Hezron yang
diperanakkan baginya, Yerahmeel dan
Ram dan Khelubai.
10Maka Ram beranakkanlah Aminadab,
dan Aminadab beranakkanlah Nahason,
penghulu bani Yehuda itu
11Maka Nahason beranakkanlah Salma
dan Salma beranakkanlah Boas.
12Maka Boas beranakkanlah Obed dan
Obed beranakkanlah Isai.
13Maka Isai beranakkanlah anaknya
yang sulung, Eliab dan yang kedua,
Abinadab dan yang ketiga Simea,
14dan yang keempat, Netaneel dan
yang kelima, Radai,
15dan yang keenam, Ozem dan yang
ketujuh, Daud;
16maka saudaranya yang perempuan,
Zeruya dan Abigail. Maka anak-anak
Zeruya, Abisai dan Yoab dan Asael, tiga
orang banyaknya.
17Maka Abigail beranakkanlah Amasa
adapun bapa Amasa itu Yeter, orang
Ismael.
18Maka Kaleb bin Hezron beranaklah
dari pada istrinya, Azuba dan dari
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pada Yeriot; maka inilah anak-anaknya,
Yesyer dan Sobab dan Ardon.
19Maka Azubapun matilah lalu diambil
Kaleb Efrat akan istrinya maka iapun
memperanakkan baginya Hur.
20Maka Hur beranakkanlah Uri dan Uri
beranakkanlah Bezaleel.
21Setelah itu maka berdampinglah
Hezron dengan anak Makir, bapa Gilead
maka perempuan itu diambilnya pada
masa umurnya enam puluh tahun maka
iapun memperanakkan baginya Segub.
22Maka Segub beranakkanlah Yair yang
mempunyai dua puluh tiga buah negri di
tanah Gilead.
23Maka oleh Gesur dan Aram
diambilnya segala negri Yair itu dari pada
orang-orang itu serta dengan Kenat
dan segala kampungnya yaitu enam
puluh buah negri. Maka sekalian inilah
anak-anak Makhir, bapa Gilead itu.
24Maka kemudian dari pada Hezron itu
telah mati di Kaleb Efrata barulah Ebiah
istri Hezron itu memperanakkan baginya
Asyhur, bapa Tekoa.
25Maka anak-anak Yerahmeel, anak
Hezron yang sulung itu, yaitulah Ram,
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yang sulung dan Buna dan Oren dan
Ozem dan Ahia.
26Maka pada Yerahmeel ada pula
seorang istrinya yang bernama Atara
maka ialah ibu Onam.
27Maka anak-anak Ram, anak
Yerahmeel yang sulung itu, ialah Maas
dan Yamin dan Eker.
28Maka anak-anak Onam itu Samai dan
Yada, dan anak-anak Samai Nadab dan
Abisur.
29Maka istri Abisur itu bernama Abihail
maka iapun memperanakkan baginya
Ahban dan Molid.
30Maka anak-anak Nadab, Seled dan
Apaim; tetapi Seled itu matilah dengan
tiada beranak.
31Maka anak-anak Apaim, Yisei maka
anak-anak Yisei Sesan. Maka anak-anak
Sesan Ahlai.
32Maka anak-anak Yada, adik Samai
itu, Yeter dan Yonatan maka Yeter itu
matilah dengan tiada beranak.
33Maka anak-anak Yonatan, Pelet dan
Zaza. Maka sekalian inilah anak-anak
Yerahmeel.
34Adapun Sesan itu tidak beranak
laki-laki melainkan anak perempuan
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saja. Maka kepada Sesan itu adalah
seorang hamba orang Mesir yang
bernama Yarha.
35Maka oleh Sesan diberikannya
anaknya yang perempuan kepada
hambanya, Yarha itu, akan istrinya lalu
diperanakkannya baginya akan Atai.
36Maka Atai beranaklah Natan dan
Natan beranaklah Zabad.
37Maka Zabad beranakkanlah Eflal dan
Eflal beranakkanlah Obed.
38Maka Obed beranakkanlah Yehu dan
Yehu beranakkanlah Azarya.
39Maka Azarya beranakkanlah Heles
dan Heles beranakkanlah Elasa.
40Maka Elasa beranakkanlah Sismai
dan Sismai beranakkanlah Salum.
41Maka Salum beranakkanlah Yekamya
dan Yekamya beranakkanlah Elisama.
42Maka anak-anak Kaleb saudara
Yerahmeel ialah Mesa, anaknya yang
sulung, yaitu bapa Zif dan segala bani
Maresa, bapa Hebron.
43Maka anak-anak Hebron, Korah dan
Tapuah dan Rekem dan Sema.
44Maka Sema beranakkanlah
Raham, bapa Yorkeam, dan Rekem
beranakkanlah Samai.
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45Maka anak Samai, Maon dan Maon
menjadi bapa Bet-Zur.
46Maka Efa, gundik Kaleb itu,
memperanakkanlah Haran dan Moza
dan Gazes maka Haran beranakkanlah
Gazes.
47Maka anak-anak Yohdai, Regem dan
Yotam dan Gesan dan Pelet dan Efa dan
Saaf.
48Maka Maakha, gundik Kaleb,
memperanakkanlah Seber dan Tirhana.
49Dan lagi diperanakkannya Saaf, bapa
Madmana, dan Sewa, bapa Makhbena
dan bapa Gibea maka anak perempuan
Kaleb itu bernama Akhsa.
50Maka sekalian inilah anak-anak
Kaleb. Maka anak-anak Hur, anak sulung
Efrata, ialah Sobal, bapa Kiryat-Yearim,
51maka Salma, bapa Betlehem dan
Haref, bapa Bet-Gader.
52Maka Sobal, bapa Kiryat-Yearim itu
ada beranak Haroe separuh dari pada
orang Menuhot.
53Maka segala kaum Kiryat-Yearim
yaitu orang Yetri dan orang Puti dan
orang Sumati dan orang Misrai maka
dari padanya juga terbitlah orang Zora
dan orang Esytaol.
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54Maka anak-anak Salma, Betlehem
dan orang Netofa, Atarot-Bet-Yoab dan
separuh dari pada orang Manahti, dan
orang Zori.
55Dan segala kaum katib-katib yang
duduk di Yabes orang Tirati, dan orang
Simati dan orang Sukhati. Maka sekalian
inilah orang Keni yang turun dari pada
Hamat bapa orang isi rumah Rekhab.

3
1Bahwa inilah segala anak-anak
Daud yang diperanakkan baginya di

Hebron yang sulung Amnon, dari pada
Ahinoam, orang Yizreel dan yang kedua
Daniel dari pada Abigail, orang Karmel;
2dan yang ketiga Absalom anak
Maakha Bait Talmai, raja Gesur dan yang
keempat Adonia anak Hagit;
3dan yang kelima Sefaca dari pada
Abital dan yang keenam Yitream dari
pada Egla istri Daud.
4Maka enam orang yang diperanakkan
baginya di Hebron maka berkerajaanlah
ia di sana tujuh tahun enam bulan
lamanya dan di Yerusalem pula
berkerajaanlah ia tiga puluh tahun
lamanya.
5Maka inilah yang diperanakkan
baginya di Yerusalem yaitu Simea dan
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Sobab dan Natan dan Salomo, yaitu
empat orang dari pada Batsyua binti
Amiel,
6dan lagi Yibhar dan Elisama dan
Elifelet,
7dan Nogah dan Nefeg dan Yafia,
8dan Elisama dan Elyada dan Elifelet,
jumlahnya sembilan orang.
9Maka sekalian inilah anak-anak
Daud lain dari pada anak-anak segala
gundiknya dan Tamar itulah saudaranya
yang perempuan.
10Adapun anak Salomo itu Rehabeam
dan anaknya itu Abia dan anaknya itu
Asa dan anaknya itu Yosafat;
11dan anaknya itu Yoram dan anaknya
itu Ahazia dan anaknya itu Yoas;
12dan anaknya itu Amazia dan anaknya
itu Azarya dan anaknya itu Yotam;
13dan anaknya itu Ahas dan anaknya
itu Hizkia dan anaknya itu Manasye;
14dan anaknya itu Amon dan anaknya
itu Yosia.
15Maka anak-anak Yosia yang sulung
Yohanan dan yang kedua Yoyakim dan
yang ketiga Zedekia dan yang keempat
Salum.
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16Dan anak-anak Yoyakim Yekhonya,
anaknya, dan Zedekia anaknya.
17Maka anak-anak Yekhonya, yang
tertawan, Sealtiel dan Malkhiram dan
Pedaya,
18dan Syenasar dan Yekamya dan
Hosama dan Nedabya.
19Maka anak Pedaya, Zerubabel
dan Simei dan anak-anak Zerubabel
Mesulam dan Hananya dan Selomit
itulah saudaranya yang perempuan;
20dan Hasuba dan Ohel dan Berekhya
dan Hanaja dan Yusab-Hesed, jumlahnya
lima orang.
21Dan anak-anak Hananya Pelaca
dan Yesaya dan anak-anak Refaya dan
anak-anak Arnan dan anak-anak Obaja
dan anak-anak Sekhanya.
22Maka anak-anak Sekhanya Semaya
Hatus dan Yigal dan Bariah dan Nearya
dan Safat, jumlahnya enam orang.
23Dan anak-anak Nearya Elyoenai dan
Hizkia dan Azrikam, jumlahnya tiga
orang.
24Maka anak-anak Elyoenai Hodawya
dan Elyasib dan Pelaya dan Akub
dan Yohanan dan Delaya dan Anani,
jumlahnya tujuh orang.
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4
1Maka anak-anak Yehuda: Peres
dan Hezron dan Karmi dan Hur dan

Syobal.
2Maka Reaya bin Syobal itu
beranakkanlah Yahat dan Yahat
beranakkanlah Ahumai dan Lahad. Maka
sekalian inilah kaum bani Zora.
3Maka inilah anak-anak bapa Etam
yaitu Yizreel dam Isma dan Idbas dan
saudaranya yang perempuan bernama
Hazelelponi;
4dan Pnuel, bapa Gedor dan Ezer, bapa
Husa. Maka inilah anak-anak Hur, anak
sulung Efrata, bapa Betlehem.
5Maka Asyur, bapa Tekoa, ada dua
orang istrinya: Hela dan Naara namanya.
6Maka Naara memperanakkan baginya
Ahuzam dan Hefer dan Temeni dan
Ahastari. Maka sekaliannya inilah anak
Naara.
7Maka anak-anak Hela itu Zeret dan
Yezohar dan Etnan.
8Dan Kos beranakkanlah Anub dan
Hazobeba dan segala kaum Aharhel bin
Harum.
9Adapun Yabes itu terlebih mulia dari
pada segala saudaranya maka dinamai
akan dia oleh ibunya: Yabiz, katanya:
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"Sebab aku telah memperanakkan dia
dengan susah."
10Maka Yabes itu menyeru akan Tuhan
orang Israel sembahnya: "Berkatilah
kiranya akan daku dengan sesungguhnya
dan luaskanlah sempadanku dan biarlah
tangan-Mu menyertai aku dan
peliharakanlah aku dari pada yang
jahat supaya jangan menjadi susah
bagiku." Maka diluaskan Allah seperti
permintaannya itu.
11Maka Kelub, saudara Suha,
beranakkanlah Mehir ialah bapa Eston;
12maka Eston beranakkanlah Bet-Rafa,
dan Paseah dan Tehina, bapa Ir-Nahas.
Maka sekalian inilah orang Rekha.
13Maka anak-anak Kenas yaitu Otniel
dan Seraya dan anak-anak Otniel: Hatat
dan Meonotai;
14maka Meonotai beranakkanlah
Ofra. Dan Seraya beranakkanlah Yoab,
bapa Giharasim karena sekaliannya itu
menjadi tukang.
15Maka anak-anak Kaleb bin Yefune
yaitu Iru dan Ela dan Naam; dan
anak-anak Ela dan Kenas.
16Dan anak-anak Yehaleleel yaitu Zif
dan Zifa dan Tireya dan Asareel.
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17Dan anak-anak Ezra yaitu Yeter
dan Mered dan Efer dan Yalon maka
ialah yang memperanakkan Miryam dan
Samai dan Yisbah, bapa Estemoa.
18Maka istrinya orang Yahudi itu
memperanakkanlah Yered, bapa Gedor
dan Heber, bapa Sokho, dan Yekutiel,
bapa Zanoah. Maka inilah anak-anak
Bica, anak Firaun yang diambil Mered
akan Istrinya.
19Maka anak-anak istri Hodia, saudara
Naham, ialah bapa Kehila, orang Garmi
dan Estemoa, orang Maakha.
20Maka anak-anak Simon yaitu Amnon
dan Rina dan Benhanan dan Tilon.
Dan anak-anak Yisei yaitu Zohet dan
Ben-Zohet.
21Maka anak-anak Sela bin Yehuda:
Er, bapa Lekha, dan Lada, bapa Maresa,
dan segala kaum isi rumah orang yang
menenun kain katan dari pada isi rumah
Asybea,
22dan Yokim dan orang Kozeba dan
Yoas dan Saraf yang memegang perintah
di Moab dan Betlehem. Adapun segala
perkara itu dari pada zaman dahulu
adanya.
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23Maka sekalian inilah tukang periuk
belanga dan segala orang isi Netaim dan
Gedera maka di sanalah orang itu duduk
serta dengan baginda dalam pekerjaan.
24Maka anak-anak Simeon yaitu
Nemuel dan Yamin dan Yarib dan Zerah
dan Saul;
25dan anaknya itu Salum; dan anaknya
itu Mibsam; dan anaknya itu Misma.
26Maka anak-anak Misma yaitu
Hamuel; dan anaknya Zakur; dan
anaknya itu Simei.
27Dan Simei itu ada beranak enam
belas orang laki-laki dan enam orang
perempuan tetapi saudara-saudaranya
tidak beranak banyak dan segala orang
kaumnya itu tidak bertambah-tambah
banyaknya seperti segala bani Yehuda.
28Maka duduklah sekaliannya di
Bersyeba dan Molada dan Hazar-Sual,
29dan di Bilha dan di Ezem dan di Tolad,
30dan di Betuel dan di Horma dan di
Ziklag,
31dan di Bet-Markabot, Hazar-Susim
dan di Bet-Biri dan di Saaraim. Maka
sekalian inilah negri orang-orang itu
sampai kepada masa Daud naik raja.
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32Adapun segala kampungnya Etam
dan Ain dan Rimon dan Tokhen dan
Asan, jumlahnya lima buah negri;
33 serta dengan segala kampungnya
yang berkeliling segala negri itu sampai
ke Baal. Maka sekalian inilah kedudukkan
orang-orang itu dan sekaliannya ada
dengan surat keturunannya.
34Dan lagi Mesobab dan Yamlekh dan
Yosa bin Amazia,
35dan Yoel dan Yehu bin Yosibya bin
Seraya bin Asiel,
36dan Elyoenai dan Yaakoba dan
Yesohaya dan Asaya dan Adiel dan
Yesimiel dan Banaya,
37dan Ziza bin Sifei bin Alon bin Yedaya
bin Simri bin Semaya --
38maka segala yang tersebut namanya
ini menjadi penghulu kaumnya dan
segala isi rumah bapa-bapanya sangat
bertambah-tambah.
39Maka pergilah sekaliannya ke tempat
orang masuk ke Gedor yaitu ke sebelah
timur lembah itu hendak mencari rumput
akan segala kambing dombanya.
40Maka didapatinya padang yang
gemuk lagi baik dan tanah itu luas serta
selamat sejahtera karena orang yang
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duduk di sana terdahulu semuanya
orang Ham.
41Maka segala orang yang tersurat
namanya itu telah datang pada zaman
Hizkia, raja Yehuda, dibinasakannya
segala khemahnya dan segala orang
Meunim yang didapatinya di sana
ditumpasnya akan dia sampai kepada
hari ini lalu duduk pada tempatnya
karena di sana ada cukup tanah rumput
akan segala kambing dombanya.
42Maka ada beberapa orang dari
padanya yaitu dari pada bani Simeon
lima ratus orang banyaknya pergilah ke
gunung Seir adapun penghulu Pelaca dan
Nearya dan Refaya dan Uziel, anak-anak
Yisei.
43Maka dibunuhnyalah segala orang
Amalek yang lagi tinggal yang berlepas
diberinya itu lalu duduklah orang-orang
itu di sana sampai kepada hari ini.

5
1Maka anak-anak Ruben, anak
sulung Israel, (Karena ialah yang

sulung tetapi sebab dinajiskannya tilam
bapanya maka hak kesulungannya telah
diberi kepada bani Yusuf bin Israel
maka surat keturunan itu janganlah
dibilangkan menurut hak kesulungan.
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2Karena Yehuda telah menang atas
segala saudaranya maka dari padanyalah
terbit penghulu itu tetapi hak kesulungan
itu ada kepada Yusuf).
3Adapun anak-anak Ruben, anak
sulung Israel itu, yaitu Henokh dan Palu
dan Hezron dan Karmi.
4Maka anak-anak Yoel bahwa anaknya
itu Semaya; dan anaknya itu Gog; dan
anaknya itu Simei;
5dan anaknya itu Mikha; dan anaknya
itu Reaya; dan anaknya itu Baal;
6dan anaknya itu Beera yang dibawa
pergi dengan tertawan oleh Tilgat-
Pilneser, raja Asyur, ialah penghulu orang
Ruben.
7Adapun segala saudaranya sekadar
segala kaumnya pada surat segala
keturunannya itu penghulunya, Yeiel,
dan Zakharia,
8dan Bela bin Azas bin Sema bin Yoel
yang duduk di Aroer hingga sampai ke
Nebo dan Baal-Meon.
9Dan ke sebelah timur tempat
duduknya hingga sampai ke tempat
orang masuk tanah sunyi dari sungai
Efrat karena segala binatangnya telah
bertambah banyaknya di tanah Gilead.
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10Maka pada zaman Saul berperanglah
orang-orang itu dengan orang Hagri
yang rubuh mati oleh tangannya maka
duduklah sekaliannya dalam kemahnya
pada seluruh tanah pada sebelah timur
Gilead.
11Maka anak-anak Gadpun duduklah
bertantangan dengan orang-orang itu di
tanah Basan hingga sampai ke Salkha.
12Maka penghulu Yoel dan yang kedua
Safam dan Yaenai dan Safat di tanah
Basan.
13Dan saudara-saudaranya dari pada
segala isi rumah bapanya Mikhael dan
Mesulam dan Syeba dan Yorai dan Yakan
dan Ziya dan Eber, jumlahnya tujuh
orang.
14Maka sekalian inilah anak-anak
Abihail bin Huri bin Yaroah bin Gilead bin
Mikhael bin Yesisai bin Yahdo bin Bus.
15Maka Ahi bin Abdiel bin Guni
penghulu segala isi rumah bapanya.
16Maka duduklah sekaliannya dalam
Gilead di tanah Basan dan dalam segala
negri dan dalam segala dusun Saron
hingga sampai ke sempadannya.
17Maka sekalian ini telah dibilang
sekadar surat keturunannya pada zaman
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Yotam, raja Yehuda, dan pada zaman
Yerobeam, raja Israel.
18Maka anak-anak Ruben dan bani Gad
dan setengah suku Manasye dari pada
orang gagah yang tahu memakai perisai
dan pedang dan tahu memanah dan
bisa dalam peperangan ada empat laksa
empat ribu tujuh ratus enam puluh orang
banyaknya yang boleh keluar berperang.
19Maka berperanglah orang-orang itu
dengan orang-orang Hagri dan dengan
Yetur dan Nafisy dan Nodab.
20Maka dibantu Allah akan dia dalam
peperangan itu sehingga orang Hagri
itu diserahkanlah ke tangannya dengan
segala orang yang sertanya karena
dalam peperangan itu sekaliannya
menyeru akan Allah lalu diluluskan-Nya
permintaannya itu sebab orang-orang
itu harap kepada-Nya.
21Maka segala binatangnya pun
dibawanya pergi yaitu untanya lima
laksa ekor dan dombanya dua puluh lima
laksa ekor dan keledainya dua ribu ekor
dan manusia sepuluh laksa orang.
22Karena banyaklah yang rubuh mati
sebab peperangan itu dari pada Allah
datangnya. Maka duduklah orang-orang
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itu pada tempatnya sampai kepada masa
ia tertawan itu.
23Maka setengah suku bani Manasye
itu duduklah di tanah itu maka iapun
bertambah-tambah banyaknya dari
Basan sampai ke Baal-Hermon dan Senir
dan gunung Hermon.
24Maka inilah kepala-kepala suku isi
rumah bapanya yaitu Hefer dan Yisei
dan Eliel dan Azriel dan Yeremia dan
Hodawya dan Yahdiel semuanya orang
yang gagah berani dan orang bernama
kepala-kepala suku isi rumah bapanya.
25Maka sekaliannya itu mendurhaka
kepada Tuhan segala nenek moyangnya
serta berbuat zinah dengan dewa-dewa
segala bangsa di tanah itu yang telah
dibinasakan Allah di hadapannya.
26Maka oleh Tuhan orang Israel
digerakkannya hati Pul, raja Asyur dan
hati Tilgat-Pilneser, raja Asyur sehingga
dibawanya orang-orang itu pergi yaitu
bani Ruben dan bani Gad dan setengah
suku Manasye dipindahkannya Halah
dan Habor dan Hara dan ke tepi sungai
Gozan sampai kepada hari ini.

6
1Maka anak-anak Lewi yaitu Gerson
dan Kehat dan Merari.
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2Maka anak-anak Kehat yaitu Amram
dan Yizhar dan Hebron dan Uziel.
3Dan anak-anak Amram: Harun dan
Musa dan Miryam maka anak-anak
Harun: Nadab dan Abihu dan Eleazar
dan Itamar.
4Maka Eleazar beranaklah Pinehas; dan
Pinehas beranaklah Abisua;
5dan Abisua beranaklah Buki; dan Buki
beranaklah Uzi;
6dan Uzi beranaklah Zerahya; dan
Zerahya beranaklah Merayot;
7maka Merayot beranaklah Amarya;
dan Amarya beranaklah Ahitub;
8dan Ahitub beranaklah Zadok; dan
Zadok beranaklah Ahimaas;
9dan Ahimaas beranaklah Azarya; dan
Azarya beranaklah Yohanan;
10dan Yohanan beranaklah Azarya
(ialah yang membuat pekerjaan imam
di rumah yang dibangunkan Salomo di
Yerusalem).
11Dan Azarya beranaklah Amarya; dan
Amarya beranaklah Ahitub;
12dan Ahitub beranaklah Zadok; dan
Zadok beranaklah Salum;
13dan Salum beranaklah Hilkia; dan
Hilkia beranaklah Azarya;
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14dan Azarya beranaklah Seraya; dan
Seraya beranaklah Yozadak;
15maka Yozadak itu pergilah dengan
tertawan pada masa Yehuda dan
Yerusalem itu dipindahkan Allah oleh
tangan Nebukadnezar.
16Maka anak-anak Lewi yaitu Gerson
dan Kehat dan Merari.
17Maka inilah nama-nama anak-anak
Gerson yaitu Libni dan Simei.
18Adapun anak-anak Kehat itu Amram
dan Yizhar dan Hebron dan Uziel.
19Maka anak-anak Merari: Mahli dan
Musi. Maka inilah segala kaum beni Lewi
sekadar segala isi rumah bapanya.
20Dari pada Gerson anak-anaknya
itu Libni; dan anaknya itu Yahat; dan
anaknya itu Zima;
21dan anaknya itu Yoah; dan anaknya
itu Ido; dan anaknya itu Zerah; dan
anaknya itu Yeatrai.
22Adapun anak-anak Kehat maka
anaknya itu Aminadab; dan anaknya itu
Korah; dan anaknya itu Asir;
23dan anaknya itu Elkana; dan anaknya
itu Ebyasaf; dan anaknya itu Asir;
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24dan anaknya itu Tahat; dan anaknya
itu Uriel; dan anaknya itu Uzia; dan
anaknya itu Saul.
25Maka anak-anak Elkana yaitu Amasai
dan Ahimot;
26adapun Elkana maka anak-anak
Elkana maka anaknya yaitu Zofai; dan
anaknya itu Nahat;
27maka anaknya itu Eliab; dan anaknya
itu Yeroham; dan anaknya itu Elkana.
28Maka anak-anak Samuel yang sulung
yaitu Yoel dan yang kedua Abia.
29Maka anak-anak Merari yaitu Mahli;
dan anaknya itu Libni; dan anaknya itu
Simei; dan anaknya itu Uza;
30dan anaknya itu Simea; dan anaknya
itu Hagia; dan anaknya itu Asaya.
31Maka sekalian inilah yang ditentukan
oleh Daud akan memerintahkan jawatan
nyanyian dalam rumah Allah kemudian
dari pada tabut itu beroleh tempat
perhentian.
32Maka sekaliannya itu melayan
dengan nyanyian di hadapan tempat
kedudukan di dalam kemah perhimpunan
sehingga dibangunkan Salomo akan
rumah Allah di Yerusalem itu maka
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sekaliannya menantikan jawatan
menurut peraturannya.
33Maka inilah yang telah menanti
demikian dengan anak-anaknya. Dari
pada anak-anak orang Kehat: Heman,
yang menyanyi ialah anak Yoel anak
Samuel
34anak Elkana anak Yeroham anak Eliel
anak Toah
35anak Zuf anak Elkana anak Mahat
anak Amasai
36anak Elkana anak Yoel anak Azaria
anak Zefanya
37anak Tahat anak Asir anak Ebyasaf
anak Korah
38anak Yizhar anak Kehat anak Lewi
anak Israel.
39Maka Asaf, saudaranya yang berdiri
di sebelah kanannya ialah Asaf anak
Berekhya anak Simea
40anak Mikhael anak Baaseya anak
Malkia
41anak Etai anak Zerah anak Adaya
42anak Etan anak Zima anak Simei
43anak Yahat anak Gerson anak Lewi.
44Maka pada sebelah kiri saudara-
saudaranya bani Merari yaitu Etan anak
Kisi anak Abdi anak Malukh
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45anak Hasabya anak Amazia anak
Hilkia
46anak Amzi anak Bani anak Semer
47anak Mahli anak Musi anak Merari
anak Lewi.
48Maka saudara-saudaranya bani Lewi
itu ditentukanlah akan segala pekerjaan
kemah rumah Allah.
49Tetapi Harun dan segala
keturunannya mempersembahkanlah
di atas tempat kurban bakaran dan
tempat membakar setanggi akan segala
pekerjaan tempat yang maha kudus dan
akan mengadakan perdamaian karena
Israel menurut segala yang dipesani oleh
hamba Allah, Musa itu.
50Maka inilah anak-anak Harun yaitu
anak-anak Eleazar dan anaknya itu
Pinehas; dan anaknya itu Abisua;
51dan anaknya itu Buki; dan anaknya
itu Uzi; dan anaknya itu Zerahya;
52dan anaknya itu Merayot; dan
anaknya itu Amarya; dan anaknya itu
Ahitub;
53dan anaknya itu Zadok; dan anaknya
itu Ahimaas.
54Maka inilah segala tempat
kedudukkannya sekadar tempat



1 Tawarikh 6.55–60 30

kemahnya dalam segala jajahannya
yaitu bagi segala anak Harun dari pada
kaum bani Kehat karena ialah yang
beroleh bagian yang pertama
55maka kepadanyalah telah diberinya
Hebron di tanah Yehuda serta dengan
segala kampung yang keliling,
56 tetapi segala padang negri itu serta
dengan kampung-kampungnya itu
diberikannya kepada Kaleb bin Yefune.
57Dan kepada anak-anak Harun
diberikannya segala anak negri
lindungan yaitu Hebron dan Libna
dengan segala padangnya dan Yatir dan
Estemoa dengan segala padangnya;
58dan Hilen dengan segala padangnya
dan Debir dengan segala padangnya;
59dan Asan dengan segala padangnya
dan Bet-Semes dengan segala
padangnya;
60dan dari pada suku Benyamin:
Geba dengan segala padangnya dan
Alemet dengan segala padangnya dan
Anatot dengan segala padangnya.
Adapun segala negrinya diantara segala
kaumnya itu tiga belas buah negri
banyaknya.
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61Maka kepada segala anak Kehat yang
lain itu telah diberi dengan membuang
undi sepuluh buah negri dari pada kaum
sukunya dari pada setengah suku yaitu
setengah Manasye.
62Dan kepada anak-anak Gerson
sekadar segala kaumnya dari pada suku
Isakhar dan dari pada suku Asyer dan
dari pada suku Naftali dan dari pada
suku Manasye yang di Basan itu tiga
belas buah negri banyaknya.
63Maka kepada anak-anak Merari telah
diberi dengan membuang undi sekadar
segala kaumya dari pada suku Ruben
dan dari pada suku Gad dan dari pada
suku Zebulon dua belas buah negri
banyaknya.
64Maka oleh bani Israel diberikannya
kepada orang Lewi itu segala negri itu
dengan padangnya.
65Maka diberikannya dengan
membuang undi dari pada suku bani
Yehuda dan dari pada suku bani Simeon
dan dari pada suku bani Benyamin yaitu
segala negri yang tersebut namanya itu.
66Maka adalah beberapa kaum dari
pada anak-anak Kehat yang beroleh
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beberapa negri akan bagiannya dari
pada suku Efraim.
67Maka diberikan pula kepadanya
segala negri lindungan yaitu Sikhem
di tanah bukit Efraim dengan segala
padangnya dan lagi Gezer dengan segala
padangnya,
68dan Yokmeam dengan segala
padangnya dan Bet-Horon dengan
segala padangnya,
69dan Ayalon dengan segala padangnya
dan Gat-Rimon dengan segala
padangnya.
70Dan dari pada setengah suku
Manasye: Aner dengan segala
padangnya dan Bileam dengan segala
padangnya bagi kaum bani Kehat yang
lain itu.
71Maka diberikan pula kepada anak-
anak Gerson dari pada kaum setengah
suku Manasye negri Golan yang di Basan
dengan segala padangnya dan Asytarot
dengan segala padangnya;
72dan dari pada suku Isakhar: Kadesy
dengan segala padangnya dan Daberat
dengan segala padangnya,
73dan Ramot dengan segala padangnya
dan Anem dengan segala padangnya;
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74dan dari pada suku Asyer: Masal
dengan segala padangnya dan Abdon
dengan segala padangnya,
75dan Hukok dengan segala padangnya
dan Rehob dengan segala padangnya;
76dan dari pada suku Naftali: Kadesy
yang di Galilea dengan segala padangnya
dan Hamon dengan segala padangnya
dan Kiryataim dengan segala padangnya.
77Maka kepada bani Lewi yang lain
lagi yaitu anak-anak Merari diberikanlah
dari pada suku Zebulon: Rimono dengan
segala padangnya;
78dan di seberang Yordan dekat
Yerikho pada sebelah timur Yordan
itu diberikanlah kepadanya dari pada
suku Ruben negri Bezer yang di tanah
belantara dengan segala padangnya dan
Yahas dengan segala padangnya,
79dan Kedemot dengan segala
padangnya dan Mefaat dengan segala
padangnya;
80dan dari pada suku Gad: Ramot yang
di Gilead dengan segala padangnya,
81dan Hesybon dengan segala
padangnya dan Yaezer dengan segala
padangnya.
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7
1Maka dari pada anak-anak Isakhar
yaitu Tola dan Pua dan Yasub dan

Simron, empat orang.
2Maka anak-anak Tola: Uzi dan Refaya
dan Yeriel dan Yahmai dan Yibsam
dan Samuel yaitu kepala-kepala segala
isi rumah bapanya yaitu dari pada
Tola semuanya orang yang gagah
berani diantara keturunannya adapun
bilangannya pada zaman Daud dua laksa
dua ribu enam ratus orang banyaknya.
3Maka anak-anak Uzi yaitu Yizrahya
maka anak-anak Yizrahya: Mikhael dan
Obaja dan Yoel dan Yisia, lima orang,
semuanya penghulu.
4Maka sertanya itu ada beberapa
pasukan tentara peperangan tiga laksa
enam ribu orang sekadar keturunannya
seperti segala isi rumah bapanya karena
kepadanya itu ada banyak anak istrinya.
5Maka segala saudaranya dari pada
segala kaum Isakhar ada delapan laksa
tujuh ribu orang yang gagah berani
semuanya dibilangkan sekadar surat
keturunannya.
6Maka anak-anak Benyamin yaitu Bela
dan Bekher dan Yediael, tiga orang.
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7Maka anak-anak Bela: Ezbon dan
Uzi dan Uziel dan Yerimot dan Iri,
lima orang, semuanya kepala-kepala
segala isi rumah bapanya yaitu orang
yang gagah berani maka sekaliannya
dibilangkan sekadar surat keturunannya
dua laksa dua ribu tiga puluh empat
orang banyaknya.
8Maka anak-anak Bekher: Zemira
dan Yoas dan Eliezer dan Elyoenai dan
Omri dan Yeremot dan Abia dan Anatot
dan Alemet. Sekalian inilah anak-anak
Bekher.
9Maka sekaliannya dibilangkan sekedar
surat keturunannya yaitu kepala-kepala
segala isi rumah bapanya ialah orang
yang gagah berani dua laksa dua ratus
orang banyaknya.
10Maka anak-anak Yediael: Bilham dan
anak-anak Bilham: Yeusy dan Benyamin
dan Ehud dan Kenaana dan Zetan dan
Tarsis dan Ahisahar.
11Maka sekalian inilah anak-anak
Yediael, sekadar kepala-kepala segala isi
rumah bapanya yaitu orang yang gagah
berani selaksa tujuh ribu dua ratus orang
banyaknya yang boleh keluar berperang
dalam tentara itu.
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12Maka Supim dan Hupim anak-anak Ir
dan Husim anak-anak Aher.
13Maka anak-anak Naftali yaitu Yahziel
dan Guni dan Yezer dan Salum dan
anak-anak Bilha.
14Maka anak-anak Manasye yaitu
Asriel yang diperanakkan oleh Asterot
(maka gundiknya orang Aram itu
memperanakkanlah Makhir, bapa Gilead
15maka oleh Makhir itu diambilnya
seorang istri dari pada Hupim dan
Supim maka saudara perempuannya itu
bernama Maakha). Maka yang kedua itu
bernama Zelafead maka pada Zelafead
itu ada beberapa anak perempuan.
16Maka Maakha, istri Makhir, itu
beranak seorang laki-laki dinamainya
akan dia Peresy dan nama adiknya Seres
dan anak-anaknya Ulam dan Rekem.
17Maka anak-anak Ulam itu Bedan.
Maka inilah anak-anak Gilead bin Makhir
bin Manasye.
18Dan saudaranya perempuan,
Molekhet, memperanakkanlah Isyhod
dan Abiezer dan Mahla.
19Maka anak-anak Semida itulah Ahyan
dan Sekhem dan Likhi dan Aniam.
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20Maka anak-anak Efraim yaitu
Sutelah; dan anaknya itu Bered; dan
anaknya itu Tahat; dan anaknya itu
Elada; dan anaknya itu Tahat;
21dan anaknya itu Zabad; dan anaknya
itu Sutelah dan Ezer dan Elad yang telah
dibunuh orang Gat yang diperanakkan
di tanah itu sebab orang-orang itu
telah datang hendak merampas segala
binatangnya.
22Maka bapanya Efraim merataplah
beberapa hari lamanya dan saudara-
saudaranya pun datanglah hendak
menghiburkan dia.
23Maka berdampinglah ia dengan
istrinya sehingga mengandunglah ia lalu
beranak seorang laki-laki dinamainya
akan dia Beria, sebab isi rumahnya
beroleh celaka.
24Maka anaknya yang perempuan
itulah Seera yang membangunkan
Bet-Horon-Hulu dan Bet-Horon-Hilir dan
Uzen-Seera.
25Adapun anaknya yaitu Refah dan
Resef; dan anaknya itu Telah; dan
anaknya itu Tahan;
26dan anaknya itu Ladan; dan anaknya
itu Amihud; dan anaknya itu Elisama;
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27dan anaknya itu Nun; dan anaknya
itu Yosua.
28Adapun segala milik dan tempat
kedudukkan orang-orang itu ialah Betel
dengan segala negrinya dan kepada
sebelah timur Naaran dan pada sebelah
barat Gezer dengan segala negrinya
dan lagi Sikhem dengan segala negrinya
sampai ke Aya dengan segala negrinya,
29dan dekat sempadan bani Manasye:
Bet-Sean dengan segala negrinya dan
Taanakh dengan segala negrinya dan
Megido dengan segala negrinya dan Dor
dengan segala negrinya. Maka segala
bani Yusuf bin Israel itu duduklah dalam
segala negri itu.
30Maka anak-anak Asyer yaitu Yimna
dan Yiswa dan Yiswi dan Beria dan
Serah, saudaranya yang perempuan.
31Maka anak-anak Beria yaitu Heber
dan Malkiel ialah bapa Birzait.
32Maka Heber beranakkanlah Yaflet dan
Somer dan Hotam dan Sua, saudaranya
yang perempuan.
33Maka anak-anak Yaflet yaitu Pasakh
dan Bimhab dan Asywat. Maka sekalian
inilah bani Yaflet.
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34Maka anak-anak Semer yaitu Ahi dan
Rohga dan Yehuba dan Aram.
35Maka anak-anak saudaranya Helem
itu ialah Zofah dan Yimna dan Seles dan
Amal.
36Maka anak-anak Zofah yaitu Suah
dan Harnefer dan Syual dan Beri dan
Yimra
37dan Bezer dan Hod dan Sama dan
Silsa dan Yitran dan Beera.
38Maka anak-anak Yeter yaitu Yafune
dan Pispa dan Ara.
39Maka anak-anak Ula yaitu Arah dan
Haniel dan Rizya.
40Maka sekalian inilah bani Asyer,
kepala-kepala segala isi rumah
bapanya, orang yang pilihan dan gagah
berani dan yang terutama dari pada
segala penghulu. Adapun bilangannya
sekadar surat keturunan dalam tentara
peperangan yaitu dua laksa enam ribu
orang banyaknya.

8
1Maka Benyamin beranakkanlah
Bela, anaknya yang sulung dan yang

kedua Asybel dan yang ketiga Ahrah
2dan yang keempat Noha dan yang
kelima Rafa.
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3Maka Bela itu ada beranak yaitu Adar
dan Gera dan Abihud
4dan Abisua dan Naaman dan Ahoah
5dan Gera dan Sefufan dan Huram.
6Maka inilah anak-anak Ehud bahkan
inilah kepala-kepala segala isi rumah
bapanya dari pada orang isi Geba maka
dibawanya dengan tertawan ke Manahat;
7dan Naaman dan Ahia dan Gera ialah
yang membawa orang-orang itu dengan
tertawan maka iapun beranakkanlah Uza
dan Ahihud.
8Maka Saharaim memperanakkanlah
beberapa orang anaknya di padang
Moab kemudian dari pada disuruhkannya
orang-orang itu pergi maka Husim dan
Baara, itulah istrinya.
9Maka dari pada istrinya, Hodesy,
diperanakkannya Yobab dan Zibya dan
Mesa dan Malkam
10dan Yeus dan Sokhya dan Mirma.
Maka sekalian inilah anak-anaknya
kepala-kepala segala isi rumah bapanya.
11Dan dari pada Husim
diperanakkannya Abitub dan Elpaal.
12Maka anak-anak Elpaal: Eber dan
Misam dan Semed yang membangunkan
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negri Ono dan Lod dengan segala
negrinya.
13Dan Beria dan Sema ialah kepala-
kepala segala isi rumah bapanya dari
pada segala orang isi Ayalon yang
menghalaukan segala orang isi Gat.
14Dan lagi Ahyo dan Sasak dan Yeremot
15dan Zebaja dan Arad dan Eder
16dan Mikhael dan Yispa dan Yoha,
anak-anak Beria.
17Dan Zebaja dan Mesulam dan Hizki
dan Heber
18dan Yismerai dan Yizlia dan Yobab:
anak-anak Elpaal.
19Dan Yakim dan Zikhri dan Zabdi
20dan Elyoenai dan Ziletai dan Eliel
21dan Adaya dan Beraya dan Simrat
anak-anak Simei
22dan Yispan dan Eber dan Eliel
23dan Abdon dan Zikhri dan Hanan
24dan Hananya dan Elam dann Antotia
25dan Yifdeya dan Pnuel: anak-anak
Sasak.
26Dan Samserai dan Seharya dan
Atalya
27dan Yaaresya dan Elia dan Zikhri:
anak-anak Yeroham.
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28Maka sekalian inilah kepala-kepala
segala isi rumah bapanya antara segala
keturunannya yaitu penghulu-penghulu
maka orang-orang ini duduklah di
Yerusalem.
29Maka di Gibeonpun duduklah bapa
Gibeon, Yeiel namanya maka istrinya
bernama Maakha.
30Maka anaknya yang sulung itulah
Abdon dan Zur dan Kisy dan Baal dan
Nadab
31dan Gedor dan Ahyo dan Zekher.
32Maka Miklot beranakkanlah Simea.
Maka orang-orang itupun duduklah
di Yerusalem serta dengan segala
saudaranya bertentangan dengan segala
saudaranya itu.
33Maka Ner beranakkanlah Kisy dan
Kisy beranakkanlah Saul dan Saul
beranakkanlah Yonatan dan Malkisua
dan Abinadab dan Esybaal.
34Maka anak Yonatan itulah Meribaal
dan Meribaal beranakkanlah Mikha.
35Maka anak-anak Mikha yaitu Piton
dan Melekh dan Tarea dan Ahas.
36Maka Ahas beranakkanlah Yoada
dan Yoada beranakkanlah Alemet
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dan Azmawet dan Zimri maka Zimri
beranakkanlah Moza.
37Dan Moza beranakkanlah Bina; maka
anaknya itu Rafa dan anaknya itu Elasa
dan anaknya itu Azel.
38Maka Azel itu beranak enam orang
inilah nama-namanya: Azrikam dan
Bokhru dan Ismael dan Searya dan
Obaja dan Hanan. Maka sekalian inilah
anak-anak Azel.
39Maka anak-anak saudaranya Esek itu
Ulam yang sulung dan yang kedua Yeusy
dan yang ketiga Elifelet.
40Adapun anak-anak Ulam itu orang
yang gagah berani orang pemanah
maka ketiganya itu banyak beranak
dan bercucu seratus lima puluh orang
banyaknya. Maka sekalian inilah
anak-anak Benyamin.

9
1Maka demikianlah segala orang
Israel itu dibilangkan sekadar surat

keturunannya maka adalah sekaliannya
itu tersurat di dalam kitab raja-raja
Israel adapun Yehuda itu telah dibawa
pergi ke Babel dengan tertawan oleh
sebab kesalahannya.
2Maka orang isi tanah itu yang
mula-mula duduk dalam segala miliknya
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dalam negri-negrinya ialah orang Israel
dan imam-imam dan orang Lewi dan
segala Natinim.
3Maka dalam Yerusalem duduklah
beberapa dari pada bani Yehuda dan dari
pada bani Benyamin dan dari pada bani
Efraim dan Manasye:
4Utai bin Amihud bin Omri bin Imri bin
Bani dari pada bani Peres bin Yehuda.
5Dan dari pada bani Syela yaitu
Asaya, anaknya yang sulung, dan segala
anaknya.
6Dan dari pada anak-anak Zerah:
Yeuel dan segala saudaranya enam ratus
sembilan puluh orang banyaknya.
7Dan dari pada anak-anak Benyamin:
Salu bin Mesulam bin Hodawya bin
Hasenua,
8dan Yibnea bin Yeroham dan Ela bin
Uzi bin Mikhri dan Mesulam bin Sefaca
bin Rehuel bin Yibnia
9dan segala saudaranya sekadar
keturunannya yaitu sembilan ratus lima
puluh enam orang banyaknya. Maka
sekalian inilah kepala-kepala segala
isi rumah bapanya sekadar isi rumah
bapanya itu.
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10Maka dari pada imam-imam Yedaya
dan Yoyarib dan Yakhin
11dan Azarya bin Hilkia bin Mesulam bin
Zadok bin Merayot bin Ahitub, penghulu
rumah Allah,
12dan Adaya bin Yeroham bin Pasyhur
bin Malkia bin Adiel bin Yahzera bin
Masulam bin Mesilemit bin Imer,
13dan segala saudaranya kepala-kepala
segala isi rumah bapanya seribu tujuh
ratus enam puluh orang semuanya orang
yang gagah berani dalam pekerjaan
melayan dalam rumah Allah.
14Dan dari pada orang Lewi: Semaya
bin Hasub bin Azrikam bin Hasabya dari
pada bani Merari
15dan Bakbakar dan Heresy dan Galal
dan Matanya bin Mikha bin Zikhri bin
Asaf.
16Dan Obaja bin Semaya bin Galal bin
Yedutun dan Berekhya bin Asa bin Elkana
yang duduk dalam kampung-kampung
orang Netofa.
17Dan segala penunggu pintu yaitu
Salum dan Akub dan Talmon dan Ahiman
dan segala saudaranya maka Salum
itulah kepalanya
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18yang menunggu sampai sekarang
di pintu raja pada sebelah timur maka
sekaliannya itu penunggu pintu akan
tempat kemah segala bani Lewi.
19Adapun Salum bin Kore bin Ebyasaf
bin Korah dengan saudaranya dari pada
isi rumah bapanya orang Korah itu
memerintahkanlah pekerjaan menjadi
penunggu pintu kemah itu maka nenek
moyangnya pun telah memerintahkan
tempat kemah Allah menjadi penunggu
pintu.
20Dan Pinehas bin Eleazar telah
menjadi penghulunya pada zaman
dahulu maka Allah telah menyertai dia.
21Maka Zakharia bin Meselemya
menjadi penunggu pintu kemah
perhimpunan.
22Maka sekalian inilah yang dipilih
menjadi penunggu pintu itu dua ratus
dua belas orang banyaknya. Maka
sekalian ini dibilangkan sekadar surat
keturunannya dalam segala kampungnya
maka iapun telah ditentukan pada
pegangannya itu oleh Daud dan penilik
Samuel itu.
23Maka semuanya itu dengan anak-
anaknya memerintahkanlah segala pintu
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rumah Allah yaitu rumah kemah itu
bergilir-gilir.
24Adapun penunggu pintu itu pada
empat pihak mata angin arah ke timur
dan ke barat dan ke utara dan ke
selatan.
25Maka hendaklah segala saudaranya
yang di dalam kampung-kampungnya
tujuh hari akan menyertai dia,
26karena keempat kepala penunggu
pintu yang menjadi orang Lewi
semuanya ada dengan pegangannya
serta memerintahkan segala bilik dan
perbendaharaan yang di rumah Allah.
27Maka sekaliannya menumpanglah
keliling rumah Allah sebab ialah yang
menunggang pegangan itu dan ialah
yang patut membuka dia pada tiap-tiap
pagi hari.
28Maka ada beberapa orang dari
padanya yang memegang segala
perkakas pelayanan itu karena
sekaliannya itu dibawa masuk dengan
bilangannya dan dibawa keluar pun
dengan bilangannya.
29Maka ada lagi beberapa orang
dari padanya yang ditentukan akan
memerintahkan segala alat dan segala
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perkakas tempat kudus dan tepung
halus dan air anggur dan minyak dan
kemenyan dan rempah-rempah.
30Maka ada beberapa anak-anak
imam yang menyediakan campuran
rempah-rempah itu.
31Maka Matica, seorang orang Lewi,
anak sulung Salum, orang Korah itu,
memegang jawatan segala sesuatu yang
dirandang dalam kuali.
32Maka ada beberapa orang saudaranya
dari pada orang bani Kehat yang
memegang roti persembahan akan
menyediakan dia pada tiap-tiap hari
perhentian.
33Maka sekalian inilah orang yang
menyanyi ialah kepala-kepala segala
isi rumah bapa-bapa orang Lewi maka
iapun duduklah di dalam bilik-bilik dan
lepas dari pada pekerjaan yang lain
karena sekaliannya di dalam pekerjaan
itu siang malam adanya.
34Maka inilah kepala-kepala segala
isi rumah bapa-bapa orang Lewi
sekadar segala keturunannya semuanya
penghulu-penghulu maka iapun
duduklah di Yerusalem.
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35Maka Yeiel bapa Gibeon itu duduklah
di Gibion maka istrinya bernama Maakha.
36Maka anaknya yang sulung itu Abdon
dan Zur dan Kisy dan Baal dan Ner dan
Nadab
37dan Gedor dan Ahyo dan Zakharia
dan Miklot.
38Maka Miklot itu beranakkanlah
Simeam. Maka orang-orang itupun
duduklah beserta dengan saudara-
saudaranya di Yerusalem bertentangan
dengan saudara-saudaranya itu.
39Maka Ner beranakkanlah Kisy dan
Kisy beranakkanlah Saul dan Saul
beranakkanlah Yonatan dan Malkisua
dan Abinadab dan Esybaal.
40Adapun anak Yonatan itu Meribaal
maka Meribaal beranakkanlah Mikha.
41Maka anak-anak Mikha itu Piton dan
Melekh dan Tahrea dan Ahas.
42Maka Ahas beranakkanlah Yaera
dan Yaera beranakkanlah Alemet
dan Azmawet dan Zimri maka Zimri
beranakkanlah Moza.
43Maka Moza beranakkanlah Bina;
maka anaknya itu Refaya; dan anaknya
itu Elasa; dan anaknya itu Azel.
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44Maka Azel itu beranak enam orang
laki-laki inilah nama-namanya: Azrikam
dan Bokhru dan Ismael dan Searya dan
Obaja dan Hanan maka keenamnya itu
anak-anak Azel.

10
1Adapun orang Filistin itu
berperanglah dengan orang Israel

maka larilah orang Israel dari hadapan
orang Filistin lalu rubuh mati di gunung
Gilboa.
2Maka dikejar oleh orang Filistin akan
Saul dan segala anaknya maka oleh
orang Filistin itu dibunuhnya Yonatan
dan Abinadab dan Malkisua, ketiga anak
Saul itu.
3Maka ramailah peperangan itu akan
Saul maka hampirlah segala pemanah
itu kepadanya maka iapun sesaklah oleh
segala pemanah itu.
4Maka titah Saul kepada orang yang
membawa senjatanya: "Hunuslah
pedangmu tikamkanlah kepadaku
supaya jangan orang yang tidak
bersunat ini datang menganiayakan
aku." Tetapi orang yang membawa
senjatanya itu tidak mau karena takutlah
ia terlalu sangat. Sebab itu diambil Saul
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pedangnya itu lalu meniarapkan dirinya
kepadanya.
5Setelah dilihat oleh orang yang
membawa senjatanya itu akan hal Saul
telah mati maka iapun meniarapkan
dirinya kepada pedangnya lalu mati pula.
6Maka demikianlah kematian Saul
dan ketiga anaknya maka segala isi
rumahnya itu matilah bersama-sama.
7Setelah dilihat oleh segala orang
Israel yang di dalam lembah itu akan
hal orang lari dan akan hal Saul dengan
anak-anaknya telah mati itu maka
ditinggalkannya segala negrinya lalu lari
maka datanglah orang Filistin itu lalu
duduk di dalamnya.
8Adapun esok hari apabila orang Filistin
datang hendak merampas segala mayat
itu maka didapatinya akan Saul dan
ketiga anaknya terhatar di gunung
Gilboa.
9Maka ditinggalkannya pakaiannya lalu
diambilnya kepalanya dan sejatanya lalu
disuruhnya orang pada seluruh tanah
Filistin akan membawa kabar itu kepada
segala berhalanya dan kepada orang
banyak itu.
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10Maka ditaruhnya segala senjata
Saul itu dalam rumah berhalanya dan
kepalanya digantungkannya dalam
rumah Dagon.
11Setelah kedengaran kepada segala
orang isi Yabesy-Gilead akan segala yang
dilakukan orang Filistin itu akan Saul,
12maka bangunlah segala orang gagah
diambilnya mayat Saul dan mayat
ketiga anaknya itu dibawanya ke Yabesy
dikuburkannya segala tulang-tulangnya
di bawah pohon beringin babi yang
di Yabesy serta berpuasa tujuh hari
lamanya.
13Maka demikianlah kematian Saul
oleh sebab kesalahan yang telah
diperbuatnya kepada Allah sebab firman
Allah yang tidak dipeliharakannya itu dan
lagi sebab bertanya kepada orang yang
menaruh hatu Setan serta menuntut dia,
14dan tidak ia menuntut akan Allah
maka dibunuh Allah akan dia dan
kerajaan itu dibalikkannya kepada Daud
bin Isai.

11
1Maka berhimpunlah segala
orang Israel mendapatkan Daud

ke Hebron maka sembahnya: "Bahwa
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patik sekalian ini sedaging sedarah
dengan tuanku.
2Maka dahulu tatkala Saul menjadi
raja, tuanku juga yang membawa orang
Israel keluar masuk maka firman Tuhan
tuanku Allah itu kepada tuanku: Bahwa
engkau akan mengembalakan kaum-Ku
Israel dan engkaupun akan menjadi
penghulu atas orang Israel."
3Maka demikianlah peri segala
ketua-ketua Israel datang menghadap
baginda ke Hebron maka Daud itu
berjanji-janjian dengan orang-orang itu
di Hebron di hadapan hadirat Allah maka
Daud itu diminyakkinya menjadi raja
atas orang Israel menurut firman Allah
dengan lidah Samuel.
4Maka pergilah Daud dan segala orang
Israel itu ke Yerusalem (yaitu Yebus)
maka orang Yebus yaitu anak negri itu
adalah di sana.
5Maka kata segala orang isi Yebus
itu kepada Daud: "Tidak boleh engkau
masuk kemari." Tetapi diambil juga oleh
Daud akan kota Sion itu yaitu negri
Daud.
6Maka titah Daud: "Barangsiapa yang
mula-mula mengalahkan orang Yebus
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itu ialah akan menjadi penghulu dan
panglima pun." Maka Yoab bin Zeruya
yang mula-mula naik lalu ialah dijadikan
penghulu.
7Maka Daud itu bersemayam di dalam
kota itu sebab itu dinamai orang akan
dia: Negri Daud.
8Maka oleh baginda dibangunkannya
negri itu berkeliling dari Milo dan
kelilingnya maka Yoabpun membanyaki
segala bagian negri yang lagi tinggal.
9Maka Daud itu makin bertambah-
tambah besarnya karena Allah Tuhan
segala tentara adalah menyertai dia.
10Bahwa inilah yang terutama dari
pada segala orang gagah-gagah yang
ada kepada Daud yang menguatkan
dirinya serta dengan baginda dalam
kerajaan bersama-sama dengan segala
orang Israel supaya merajakan baginda
seperti firman Allah dari hal Israel itu.
11Adapun inilah bilangan segala orang
gagah-gagah yang ada kepada Daud
yaitu Yasobam anak orang Hakhmoni
kepala orang tiga puluh ialah yang
menimangkan tombaknya atas tiga ratus
orang dibunuhnya sekaligus.
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12Maka kemudian dari padanya
itu Eleazar bin Dodo orang Ahohi
seorang dari pada ketiga orang yang
gagah-gagah itu.
13Maka ialah yang menyertai Daud
di Pas-Damim maka di sanalah orang-
orang Filistin telah berhimpun hendak
berperang di tempat ada sekeping tanah
yang ditanam seir maka larilah segala
rakyat itu dari hadapan orang Filistin.
14Maka berdirilah orang itu di tengah
tanah itu dipeliharakannya akan dia
dan orang Filistin itu dibunuhnya maka
diselamatkan Allah akan dia dengan
selamat yang besar.
15Maka turunlah tiga orang dari pada
ketiga puluh penghulu itu mendapatkan
Daud ke batu itu dan masuk ke gua
Adulam maka tentara orang Filistin
itu telah mendirikan kemahnya dalam
lembah Refaim.
16Maka pada masa itu Daud lagi ada
dalam kubu dan kawalan orang Filistin
ada di Betlehem pada masa itu.
17Maka Daudpun inginlah, lalu titahnya:
"Siapakah dapat memberi aku minum
air perigi di Betlehem yang dekat pintu
gerbang."
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18Maka oleh ketiga orang itu
ditempuhnya tentara orang Filistin lalu
dicidukkannya air dari dalam perigi
Betlehem yang dekat pintu gerbang yang
diambilnya lalu dibawanya kepada Daud
tetapi Daud tidak mau minum melainkan
dicurahkannya bagi Allah,
19 titahnya: "Demi Allah, jauhlah aku
dari pada berbuat demikian masakan
aku meminum darah orang-orang yang
telah pergi membuang nyawanya ini
karena dengan membuang nyawanya
juga dibawanya air ini." Sebab itu
tidaklah baginda mau minum. Maka
demikianlah perbuatan ketiga orang
gagah-gagah itu.
20Adapun Abisai, saudara Yoab, ialah
kepala dalam ketiganya itu karena ia
telah menimangkan tombaknya atas tiga
ratus orang lalu dibunuhnya maka ialah
yang kenamaan antara ketiganya itu.
21Maka dari pada ketiganya itu ialah
yang terlebih mulia dari pada yang dua
lalu ia dijadikan kepalanya tetapi tidak
ia sampai kepada ketiga orang yang
mula-mula itu.
22Adapun Benaya bin Yoyada, anak
orang Filistin yang perkasa, yang
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telah mengadakan perbuatan yang
gagah-gagah, ialah yang membunuh
kedua orang anak Ariel orang Moab
maka ialah yang turun ke dalam suatu
telaga pada musim salju lalu membunuh
seekor singa dalam telaga itu.
23Dan lagi dibunuhnya seorang Mesir
yang amat tinggi yaitu lima hasta
tingginya maka pada tangan orang Mesir
itu ada sebatang tombak yang seperti
pesa tenunan besarnya maka Benaya
itu mendatangi dia dengan tongkat
disantapkannya tombak itu dari pada
tangan orang Mesir lalu dibunuhnya
dengan tombaknya itu juga.
24Maka demikianlah perbuatan Benaya
bin Yoyada maka iapun kenama di antara
ketiga orang yang gagah-gagah itu.
25Bahwa ialah terlebih mulia dari pada
ketiga puluh itu tetapi tiada ia sampai
kepada ketiga orang yang mula-mula
itu maka iapun ditentukan oleh Daud
menjadi kepala juak-juaknya.
26Dan lagi segala orang gagah-gagah
dalam segala tentara Asael, saudara
Yoab, dan Elhanan bin Dodo, orang
Betlehem;
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27dan Samot, orang Harod; dan Heles,
orang Peloni;
28dan Ira bin Ikesy orang Tekoa; dan
Abiezer, orang Anatot;
29dan Sibkhai, orang Husa; dan Ilai,
orang Ahohi;
30dan Maharai, orang Netofa; dan
Heled bin Baana, orang Netofa;
31dan Itai bin Ribai, orang Gibea dari
pada bani Benyamin dan; Benaya, orang
Piraton;
32dan Hurai dari anak sungai Gaas; dan
Abiel, orang Bet-Araba;
33dan Azmawet, orang Bahurim; dan
Elyahba, orang Saalbon;
34dan anak-anak Hasyem, orang Gizon;
dan Yonatan bin Sage, orang Harari;
35dan Ahiam bin Sakhar, orang Harari;
dan Elifal bin Ur;
36dan Hefer, orang Mekherati; dan
Ahia, orang Peloni;
37dan Hezro, orang Karmel; dan Naarai
bin Esbai;
38dan Yoel, saudara Natan; dan Mibhar
bin Hagri;
39dan Zelek, orang Amon; dan Naharai,
orang Beerot, yang membawa senjata
Yoab bin Zeruya;
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40dan Ira, orang Yetri; dan Gareb,
orang Yetri;
41dan Uria, orang Het; dan Zabad bin
Ahlai;
42dan Adina bin Siza orang bani Ruben,
ialah seorang penghulu bani Ruben itu
dan tiga puluh orang sertanya;
43dan Hanan bin Maakha; dan Yosafat,
orang Mitni;
44dan Uzia, orang Asytarot; dan Syama
dan Yeiel, kedua anak Hotam orang
Aroer;
45dan Yediael bin Simri, dan
saudaranya, Yoha, orang Tizi;
46dan Eliel, orang Mahawim; dan Yeribai
dan Yosawya, kedua anak Elnaam; dan
Yitma, orang Moab;
47dan Eliel dan Obed dan Yaasiel, orang
Mezobaya.

12
1Bahwa orang-orang inilah yang
telah datang mendapatkan Daud

ke Ziklag tatkala ia lagi menyembunyikan
dirinya oleh sebab Saul bin Kisy maka
sekalian inilah dari pada orang
gagah-gagah pembantunya dalam
peperangan.
2Maka sekaliannya memakai panah dan
tahu mengali-ngali dan memanahkan
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anak panah dengan tangan kiri kanan
maka ialah dari pada segala saudara
Saul, orang Benyamin itu:
3Maka kepalanya itu Abiezer, kemudian
Yoas yaitu kedua anak Semaa orang
Gibea; dan Yeziel dan Pelet kedua anak
Azmawet dan Berakha dan Yehu, orang
Anatot;
4dan Yismaya, orang Gibeon, seorang
yang gagah di antara ketiga puluhnya
dan yang memerintahkan ketiga
puluhnya itu; dan Yeremia dan Yehaziel
dan Yohanan dan Yozabad, orang
Gedera;
5dan Eluzai dan Yerimot dan Bealya
dan Semarya dan Sefaca, orang Harufi;
6dan Elkana dan Yisia dan Azareel dan
Yoezer dan Yasobam, semuanya orang
Korah;
7dan Yoela dan Zebaja, kedua anak
Yeroham orang Gedor.
8Maka dari pada orang Gad pun
ada yang mengasingkan dirinya
mendapatkan Daud ke kubu yang di
tanah belantara yaitu beberapa orang
yang gagah berani dan yang tahu
berperang dan tahu memegang perisai
dan tombak maka muka orang-orang
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itu seperti muka singa dan pantasnya
seperti kijang di gunung.
9Yaitu kepala Ezer dan yang kedua
Obaja; dan yang ketiga, Eliab;
10dan yang keempat Mismana; dan
yang kelima Yeremia;
11dan yang keenam Atai; dan yang
ketujuh Eliel;
12dan yang kedelapan Yohanan; dan
yang kesembilan Elzabad;
13dan yang kesepuluh Yeremia; dan
yang kesebelas Makhbanai.
14Maka sekalian inilah dari pada bani
Gad yang menjadi penghulu tentara
maka yang terkecil dari padanya sama
dengan seratus orang dan yang terbesar
sama dengan seribu orang.
15Maka sekalian inilah yang menyerang
Yordan pada bulan yang pertama
tatkala sungai itu sebok pada sepanjang
tebingnya maka dihalaukannya segala
orang yang duduk di lembah itu baik
pada sebelah timur baik pada sebelah
barat.
16Maka datanglah pula beberapa
orang bani Benyamin dan Yehudapun
mendapatkan Daud ke kubu itu.



1 Tawarikh 12.17–19 62
17Maka keluarlah Daud hendak
bertemu dengan dia maka jawabnya
serta berkata kepadanya: "Jikalau kamu
telah datang mendapatkan aku dengan
sejahteranya hendak membantu aku
niscaya hatikupun berhubung dengan
kamu tetapi jikalau datangmu ini
hendak menyerahkan aku kepada segala
musuhku padahal tanganku ini tiada
bersalah maka dipandang kiranya oleh
Tuhan nenek moyang kita akan hal itu
serta menghukumkan dia."
18Maka datanglah Ruh itu atas Amasai,
kepala ketiga puluh orang itu maka
katanya: Bahwa kami sekalian ini
hambamu hai Daud dan kami menyertai
engkau hai anak Isai. Sejahteralah,
sejahteralah kiranya engkau dan
sejahteralah segala pembantumu karena
Tuhanmu juga yang membantu akan
dikau.
19Maka dari pada Manasye pun ada
yang membelot pergi kepada Daud
tatkala Daud telah datang bersama-
sama orang Filistin hendak berperang
dengan Saul tetapi tiada dibantu Daud
akan orang Filistin itu karena segala
penghulu orang Filistin itu berbicaralah
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sama sendirinya lalu menyuruhkan dia
pergi katanya: "Bahwa ia akan membelot
kembali kepada tuannya Saul itu dengan
harga kepala kita."
20Maka sementara Daud pergi berjalan
ke Ziklag ada beberapa orang Manasye
belot mendapatkan dia yaitu Adnah dan
Yozabad dan Yediael dan Mikhael dan
Yozabad dan Elihu dan Ziletai semuanya
penghulu orang seribu orang yang dari
pada bani Manasye.
21Maka dibantunya akan Daud atas
pasukan itu karena sekaliannya orang
gagah berani dan menjadi penghulu
tentara belaka.
22Karena pada sebilang hari ada orang
datang kepada Daud akan membantu dia
sehingga menjadi suatu tentara besar
seperti tentara Allah.
23Maka inilah bilangan segala kepala
orang yang bersenjata akan peperangan
yang telah datang kepada Daud
ke Hebron hendak dipulangkannya
kepadanya kerajaan Saul itu menurut
firman Allah.
24Adapun orang bani Yehuda yang
memegang perisai dan tombak itu enam
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ribu delapan ratus orang banyaknya
semuanya berlengkap akan peperangan.
25Dan dari pada bani Simeon orang
yang gagah berani akan peperangan
tujuh ribu seratus banyaknya.
26Dan dari pada bani Lewi empat ribu
enam ratus orang banyaknya.
27Adapun Yoyada menjadi penghulu
orang bani Harun dan sertanya ada tiga
ribu tujuh ratus orang;
28dan lagi Zadok, seorang muda yang
gagah berani dan dari pada isi rumah
bapanya dua puluh dua orang penghulu.
29Dan dari pada bani Benyamin,
saudara-saudara Saul itu tiga ribu orang
banyaknya karena sampai kepada masa
itu kebanyakkan orang itu lagi berbakti
kepada isi rumah Saul.
30Dan dari pada bani Efraim dua laksa
delapan ratus orang gagah berani orang
yang kenamaan di antara orang isi
rumah bapanya.
31Dan dari pada setengah suku
Manasye selaksa delapan ribu orang
yang tersebut nama-namanya hendak
datang merajakan Daud itu.
32Dan dari pada bani Isakhar beberapa
orang yang mengerti akan zaman itu
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sehingga diketahuinya barang yang
patut diperbuat oleh orang Israel maka
penghulu-penghulunya dua ratus orang
banyaknya dan segala saudaranya
menurut perintahnya.
33Dan dari pada Zebulon seberapa
yang boleh keluar dalam tentara itu
yang dapat mengatur peperangan
dengan segala jenis alat peperangan
lima laksa orang banyaknya dan yang
dapat memerintahkan peperangan dan
bukan bercabang hatinya.
34Dan dari pada Naftali penghulu-
penghulu seribu orang dan orang yang
berperisai dan bertombak itu sertanya
tiga laksa tujuh ribu orang banyaknya.
35Dan dari pada bani Dan yang tahu
mengatur peperangan dua laksa delapan
ribu enam ratus orang banyaknya.
36Dan dari pada bani Asyer seberapa
yang boleh keluar dalam tentara itu dan
yang dapat mengatur peperangan empat
laksa orang banyaknya.
37Dan lagi dari seberang Yordan dari
pada orang Ruben dan bani Gad dan
setengah suku Manasye dengan segala
jenis alat peperangan dua belas laksa
orang banyaknya.
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38Maka sekalian inilah orang perang
yang tahu mengatur peperangan maka
datanglah sekaliannya dengan tulus hati
ke Hebron hendak merajakan Daud atas
segala orang Israel dan segala orang
Israel yang lain lagi itupun semuanya
satu hati hendak merajakan Daud itu.
39Maka adalah sekaliannya di
sana beserta dengan Daud tiga
hari lamanya makan minum karena
saudara-saudaranya telah menyediakan.
40Dan lagi segala orang yang dekat-
dekat hingga sampai ke Isakhar dan
Zebulon dan Naftali itupun membawa roti
yang dimuatkannya ke atas beberapa
keledai dan unta dan bagal dan lembu
pun dan lagi makanan dari pada tepung
dan buah ara beberapa gempal dan
buah anggur kering beberapa gempal
dan air anggur dan minyak dan lembu
kambing dengan kemewahannya karena
bersukacita orang Israel.

13
1Maka Daudpun bicaralah dengan
segala penghulu orang seribu dan

penghulu orang seratus yaitu dengan
segala panglimanya.
2Maka titah Daud kepada segenap
perhimpunan Israel: "Jikalau berkenan



1 Tawarikh 13.3–6 67

kepadamu dan jikalau perkara ini dari
pada Tuhan kita Allah datangnya biarlah
kita menyuruhkan orang kemana-mana
kepada segala saudara kita yang lagi
tinggal pada seluruh tanah Israel yang
sertanya ada segala imam dan orang
Lewi pun dalam segala negri yang ada
dengan padangnya supaya semuanya
berhimpun kepada kita.
3Dan biarlah kita membawa tabut
Tuhan kita itu kembali kepada kita
karena pada zaman Saul tidak kita
mengindahkan dia."
4Maka segenap perhimpunan itu
mengakulah hendak berbuat demikian
karena perkara itu benar pada
pemandangan segala orang banyak itu.
5Maka oleh Daud itu dihimpunkannya
segala orang Israel dari Sikhor anak
sungai Mesir itu hingga sampai ke
tempat orang masuk ke Hamat
supaya dibawanya tabut Allah itu dari
Kiryat-Yearim.
6Maka Daudpun berangkatlah dengan
segala orang Israel ke Baala yaitu ke
Kiryat-Yearim yang di tanah Yehuda
supaya dibawanya dari sana akan tabut
Tuhan yaitu Allah yang duduk di atas
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kedua kerub di tempat yang disebut
dengan nama itu.
7Maka dinaikkannya tabut Allah itu ke
atas sebuah kereta yang baru dibawaya
dari dalam rumah Abinadab maka Uza
dan Ahyo menghantarkan kereta itu.
8Maka Daud dan segala orang Israelpun
bermainlah di hadapan hadirat Allah
dengan sekuat kuasanya yaitu dengan
beberapa nyanyian dan beberapa kecapi
dan Gambus dan rebana dan ceracap
dan nafiri.
9Setelah sampailah sekaliannya ke
halaman Kidon maka dihulurkan Uza
tangannya dicapainya tabut itu karena
lembu itu tersandung.
10Maka bernyalalah murka Allah
akan Uza dipalunya akan dia sebab
menghulurkan tangannya kepada tabut
itu maka matilah ia di sana di hadapan
Allah.
11Maka dukacitalah Daud sebab Allah
telah memalu Uza itu lalu dinamainya
tempat itu Peres-Uza datang kepada hari
ini.
12Maka pada hari ini takutlah Daud
akan Allah maka titahnya: "Bagaimana
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boleh aku membawa tabut Allah itu
pulang kepadaku."
13Maka tiada jadi Daud itu
memindahkan tabut Allah itu bagi
dirinya ke negri Daud melainkan
disinggahkanya ke rumah Obed-Edom,
orang Gat.
14Maka tinggallah tabut Allah itu
kepada kaum Obed-Edom itu tiga
bulan lamanya dalam rumahnya maka
diberkati Allah akan Obed-Edom dan
segala yang ada kepadanya.

14
1Maka Hiram, raja Tirus,
menyuruh utusan kepada Daud

dan beberapa kayu araz dan beberapa
tukang batu dan tukang kayu supaya
dibangunkannya sebuah istana akan
baginda.
2Maka diketahui oleh Daud akan hal
Allah telah menetapkan dia menjadi
raja atas Israel karena kerajaan telah
dibesarkan oleh karena kaum-Nya bani
Israel itu.
3Maka diambil pula oleh Daud beberapa
istri lagi di Yerusalem maka Daudpun
memperanakkanlah pula beberapa anak
laki-laki dan perempuan.
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4Maka inilah nama-nama anak yang
diperolehnya di Yerusalem yaitu Syamua
dan Sobab dan Natan dan Salomo
5dan Yibhar dan Elisua dan Elpelet
6dan Nogah dan Nefeg dan Yafia
7dan Elisama dan Beelyada dan Elifelet.
8Setelah kedengaran kepada orang
Filistin akan hal Daud telah diminyaki
menjadi raja atas segala orang
Israel maka berjalanlah segala orang
Filistin hendak mencari Daud maka
kedengaranlah hal itu kepada Daud lalu
keluarlah ia mendatangi dia.
9Adapun orang Filistin itu telah datang
lalu merampas di lembah Refaim.
10Maka Daudpun bertanyalah kepada
Allah demikian: "Bolehkah aku pergi
menyerang orang Filistin dan maukah
Engkau menyerahkan dia ke tanganku?"
Maka firman Allah kepadanya: "Pergilah
engkau karena Aku akan menyerahkan
dia ke tanganmu."
11Maka sampailah sekaliannya ke Baal-
Perasim lalu dialahkan akan dia di sana
oleh Daud maka titah Daud: "Bahwa
dipecahkan Allah segala musuhnya oleh
tanganku seperti pecahan air." Sebab
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itu dinamai orang akan tempat itu
Baal-Perasim.
12Maka oleh orang Filistin
ditinggalkannya segala berhalanya
di sana maka Daudpun memberi hukum
lalu orang membakar segala berhala itu
dengan api.
13Maka merampaslah orang Filistin itu
sekali lagi ke lembah itu.
14Maka Daudpun bertanyalah pula
kepada Allah maka firman Allah
kepadanya: "Janganlah engkau tampil
dari hadapan melainkan hendaklah
engkau melingkungi dia lalu mendatangi
dia bertentangan dengan segala poko
dalu-dalu.
15Maka akan jadi kelak apabila
kedengaran padamu bunyi orang
berjalan dari atas poko dalu-dalu itu
baru engkau akan keluar berperang
karena Allah telah keluar mendahului
engkau hendak mengalahkan tentara
orang Filistin itu."
16Maka oleh Daud diperbuatnya
seperti firman Allah kepadanya maka
dialahkannya tentara orang Filistin itu
dari Gibeon hingga sampai ke Gezer.
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17Maka pecahlah kabar Daud itu
kepada segala negri dan takut akan dia
dilakukan Allah atas segala bangsa.

15
1Maka Daudpun membuat
bagi dirinya beberapa istana

dalam negri Daud dan disediakannya
suatu tempat akan tabut Allah serta
dibentangkannya akan dia sebuah
kemah.
2Lalu titah Daud: "Bahwa seorangpun
tidak boleh mengusung tabut Allah itu
melainkan orang Lewi saja karena ialah
yang dipilih Allah akan mengusung tabut
Allah itu serta melayani akan dia sampai
selama-lamanya."
3Maka oleh Daud dihimpunkannya
segala orang Israel ke Yerusalem hendak
dibawanya tabut Allah itu ke tempatnya
yang telah disediakan akan dia.
4Maka Daudpun menghimpunkanlah
segala bani Harun dan segala orang
Lewi;
5dari pada bani Kehat penghulunya
Uriel dengan saudaranya seratus dua
puluh orang;
6dan dari pada bani Merari penghulunya
Asaya dengan saudaranya dua ratus dua
puluh orang;
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7dan dari pada bani Gerson
penghulunya Yoel dengan saudaranya
seratus tiga puluh orang;
8dan dari pada bani Elsafan
penghulunya Semaya dengan
saudaranya dua ratus orang;
9dan dari pada bani Hebron
penghulunya Eliel dengan saudaranya
delapan puluh orang;
10dan dari pada bani Uziel penghulunya
Aminadab dengan saudaranya seratus
dua belas orang.
11Maka dipanggil Daud akan kedua
imam yaitu Zadok dan Abyatar dan akan
orang-orang Lewi yaitu Uriel dan Asaya
dan Yoel dan Semaya dan Eliel dan
Aminadab,
12maka titah baginda kepadanya:
"Bahwa kamu inilah kepala-kepala
segala isi rumah bapa-bapa orang Lewi
hendaklah kamu menguduskan dirimu
baik kamu baik segala saudaramu
supaya kamu membawa tabut Allah
Tuhan orang Israel itu baik ke tempat
yang telah aku sediakan baginya.
13Karena bukannya kamu yang
mengusung dia pada mulanya itulah
sebabnya kami telah dipalu oleh Tuhan
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kita Allah pada hal kami tidak menuntut
akan dia menurut undang-undangnya."
14Maka oleh segala imam dan orang
Lewi itu dikuduskannya dirinya hendak
diusungnya tabut Allah Tuhan orang
Israel itu.
15Maka orang bani Lewi itu
mengusung tabut Allah itu dengan
kayu pengusungnya yaitu seperti yang
dipesan oleh Musa menurut firman Allah.
16Maka Daudpun bertitah kepada
segala penghulu orang Lewi disuruhnya
tentukan segala saudaranya yang
menyanyi dengan beberapa bunyi-
bunyian seperti gambus dan kecapi dan
ceracap supaya membesarkan bunyi dan
menyaringkan suara dengan sukacita.
17Lalu ditentukan orang Lewi itu akan
Heman bin Yoel dan dari pada segala
saudaranya Asaf bin Berekhya dan dari
pada saudaranya bani Merari itu Etan bin
Kusaya,
18maka sertanya itu ada pula saudara-
saudaranya pangkat yang kedua yaitu
Zakharia dan Bien dan Yaaziel dan
Semiramot dan Yehiel dan Uni dan Eliab
dan Benaya dan Maaseya dan Matica dan
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Elifele dan Mikneya dan Obed-Edom dan
Yeiel, semuanya penunggu pintu.
19Dan lagi segala orang yang menyanyi
yaitu Heman dan Asaf dan Etan dengan
ceracap tembaga akan membesarkan
bunyi.
20Dan Zakharia dan Aziel dan
Semiramot dan Yehiel dan Uni dan
Eliab dan Maaseya dan Benaya dengan
gambus pada Alamot,
21dan Matica dan Elifele dan Mikneya
dan Obed-Edom dan Yeiel dan Azazya
dengan kecapinya pada Syeminit akan
memerintahkan zagam.
22Maka Kenanya penghulu orang Lewi
itu memerintahkan nyanyian itu ialah
yang mengajar dari hal nyanyian itu
karena ialah ahli.
23Maka Berekhya dan Elkana menjadi
penunggu pintu akan tabut itu.
24Maka Sebanya dan Yosafat dan
Netaneel dan Amasai dan Zakharia dan
Benaya dan Eliezer maka imam-imam
itulah yang meniup nafiri di hadapan
tabut Allah maka Obed-Edom dan Yehia
menjadi penunggu pintu akan tabut itu.
25Maka berangkatlah Daud dan segala
ketua-ketua orang Israel dan segala
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kepala penghulu orang seribu hendak
dibawanya tabut perjanjian Allah itu
dari dalam rumah Obed-Edom dengan
kesukaan.
26Maka jadilah apabila ditolong
Allah akan segala orang Lewi yang
mengusung tabut perjanjian Allah itu
maka dikurbankannya tujuh ekor lembu
dan tujuh ekor domba jantan.
27Maka Daud adalah memakai jubah
dari pada kain katan demikian juga
segala orang Lewi yang mengusung tabut
itu dan segala orang yang menyanyi dan
Kenanya yang memerintahkan nyanyian
itu maka Daudpun ada memakai efod
dari pada kain katan.
28Maka demikianlah peri tabut
perjanjian Allah itu dibawa naik oleh
segala orang Israel dengan tampik
sorak dan dengan bunyi seruni dan
dengan nafiri dan dengan ceracap yang
membesarkan bunyi dengan gambus
dan kecapi.
29Adapun tatkala tabut perjanjian Allah
masuk ke dalam negri Daud, maka
terpandanglah oleh Mikhal binti Saul
dari pada tingkap dilihatnya raja Daud
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menari-nari dan bermain-main itu maka
dicelanya akan dia dalam hatinya.

16
1Maka tabut Allah itu dibawa
orang masuk ditaruhnya di

tengah-tengah kemah yang telah
didirikan baginya oleh Daud maka
dipersembahkannya beberapa kurban
bakaran dan kurban perdamaian di
hadapan hadirat Allah.
2Setelah selesailah Daud
mempersembahkan kurban bakaran
dan kurban perdamaian itu maka
diberikannya akan kaum itu dengan
nama Allah.
3Maka dibagikannya kepada masing-
masing orang Israel baik laki-laki baik
perempuan masing-masingnya sebiji roti
dan sekeping daging dan segempal buah
anggur kering.
4Maka ditentukan baginda beberapa
orang Lewi akan melayani di hadapan
tabut Allah dan akan berdsikir dan
mengucap syukur dan memuji Allah
Tuhan orang Israel
5yaitu penghulunya Asaf dan keduanya
Zakharia dan Yeiel dan Semiramot dan
Yehiel dan Matica dan Eliab dan Benaya
dan Obed-Edom dan Yeiel dengan
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gambus dan kecapi dan Asaf itu dengan
ceracap yang membesarkan bunyi
6dan Benaya dan Yahaziel kedua imam
itu senantiasa meniup nafiri di hadapan
tabut perjanjian Allah.
7Maka baru pada hari itu ditentukanlah
oleh Daud akan mengucap syukur
kepada Allah dengan tangan Asaf dan
segala saudaranya.
8Bahwa hendaklah kamu mengucap
syukur kepada Allah serta menyeru
akan nama-Nya, masyhurkanlah
perbuatan-Nya di antara segala bangsa.
9Nyanyilah bagi-Nya serta bermazmur
bagi-Nya, katakanlah segala perbuatan-
Nya yang ajaib.
10Pujilah nama-Nya yang kudus itu,
hendaklah segala yang menuntut akan
Allah itu bersuka hati.
11Hendaklah kamu menuntut akan
Allah dan akan kuasa-Nya, hendaklah
kamu senantiasa menuntut hadirat-Nya.
12 Ingatlah olehmu akan segala
perbuatan ajaib yang telah dilakukan-
Nya, akan segala mujizat-Nya dan akan
segala hukuman yang keluar dari pada
mulut-Nya,
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13hai hamba-Nya, bani Israel, hai
anak-anak Yakub yang telah dipilih-Nya.
14Bahwa ialah Tuhan kita Allah dan
segala hukum-Nya dan pada seluruh
bumi.
15 Ingatlah olehmu akan perjanjian-Nya
sampai selama-lamanya dan akan firman
yang telah dipesani-Nya kepada seribu
keturunan
16yaitu perjanjian yang diperbuat-Nya
dengan Ibrahim dan sumpah-Nya
kepada Ishaq
17 serta ditetapkan-Nya bagi Yakub
menjadi suatu perintah dan bagi Israel
akan perjanjian yang kekal
18maka firman-Nya: "Kepadamulah
kelak Aku akan mengaruniakan tanah
Kanaan yaitu bagian pusakamu."
19Tatkala sedikit saja bilanganmu
bahkan sedikit sekali dan orang yang
menumpang dalamnya
20maka sekaliannya berjalan-jalan dari
pada suatu bangsa kepada suatu bangsa
dan daripada suatu kerajaan kepada
suatu kaum yang lain.
21Maka tidaklah diberi-Nya seorang
jugapun menganiayai dia ditegurnya
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raja-raja sekalipun oleh karena
orang-orang itu
22 firman-Nya: "Janganlah kamu
menyentuh orang-orang-Ku yang
diminyaki itu dan jangan kamu membuat
bencian akan segala nabi-Ku."
23Bernyanyilah bagi Allah hai segala
isi dunia, kabarkanlah selamatnya dari
pada sehari kesehari.
24Masyhurkanlah kemuliaan-Nya
diantara segala bangsa dan perbuatan-
Nya yang ajaib itu di antara segala
kaum.
25Karena besarlah Allah dan patut
sekali Ia dipuji, Ia lah juga yang patut
ditakuti lebih dari pada segala dewa.
26Karena segala dewa bangsa-bangsa
itulah berhala adanya, tetapi Allah yang
menjadikan langit.
27Bahaha hormat dan kebesaran ada
di hadapan hadirat-Nya, kuasa dan
kesukaan ada di dalam tempat-Nya.
28Hai segala suku-suku segala bangsa
sebutkanlah bagi Allah, sebutkanlah bagi
Allah kemuliaan dan kuasa.
29Sebutkanlah bagi Allah kemuliaan
yang patut dengan nama-Nya, bawalah
olehmu suatu persembahan dan mari
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menghadap hadirat-Nya! Sembahlah
kepada Allah dalam perhiasan
kekudusan.
30Hai segala isi dunia hendaklah kamu
gemetar di hadapan-Nya, maka bumipun
tetaplah sehingga tidak boleh bergerak.
31Hendaklah langit bersuka-suka dan
bumipun termasa, dan di antara segala
bangsa biarlah orang mengatakan:
"Bahwa Allah berkerajaanlah."
32Biarlah laut menderu dengan
secukupnya, biarlah padang berlompat-
lompat dengan segala yang ada
padanya,
33maka pada masa itu kelak segala
pohon kayu yang di hutan akan bersorak
di hadapan hadirat Allah, karena Ia
datang hendak menghukumkan dunia.
34Hendaklah kamu mengucap syukur
kepada Allah karena Ialah baik!
Kemurahan-Nya kekal selama-lamanya.
35Katakanlah olehmu: "Ya Allah
pohon selamat kami, selamatkanlah
kiranya kami, himpunkanlah kami
dan lepaskanlah kami dari pada
segala bangsa supaya kami mengucap
syukur akan nama-Mu yang kudus dan
bersorak-sorak dalam memuji Engkau.
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36Segala puji bagi Allah Tuhan orang
Israel, dari pada azal sampai kepada
abad. Maka kata segala orang banyak
itu: "Amin serta memuji Allah."
37Maka ditinggalkan baginda Asaf dan
segala saudaranya di sana di hadapan
tabut perjanjian Allah supaya semuanya
senantiasa melayani di hadapan tabut
itu seperti pekerjaan yang ditentukan
pada sebilang hari;
38demikian juga Obed-Edom dengan
segala saudaranya enam puluh delapan
orang banyaknya maka Obed-Edom
bin Yedutun dan Hosa penunggu pintu
adanya.
39Maka imam Zadok dan segala
saudaranya imam-imam itu
ditinggalkannya di hadapan kemah
sembahyang Allah yang ada di tempat
tinggi yang di Gibeon,
40 supaya senantiasa
dipersembahkannya beberapa kurban
bakaran kepada Allah di atas tempat
kurban bakaran pada pagi dan petang
yaitu menurut segala yang tersurat
di dalam hukum Allah yang telah Ia
befirman kepada orang Israel.
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41Maka sertanya itu ialah Heman dan
Yedutun dan segala orang lain yang
telah dipilih yang tersurat nama masing-
masing supaya mengucap syukur kepada
Allah sebab kemurahan-Nya kekal
selama-lamanya
42dan sertanya itu ada Heman dengan
nafiri dan ceracap bagi orang yang
patut membesarkan bunyi dan dengan
beberapa bunyi-bunyian akan segala
nyanyian Allah dan anak-anak Yedutun
itu akan hadir di pintu.
43Maka undurlah segala orang banyak
itu masing-msing ke rumahnya dan
Daudpun pulanglah hendak memberkati
segala isi rumahnya.

17
1Adapun apabila Daud
bersemayam dalam istananya

maka titah baginda kepada nabi Natan:
"Bahwa aku ini duduk dalam sebuah
rumah dari pada kayu araz tetapi tabut
perjanjian Allah itu duduklah di bawah
kain kelambu."
2Maka kata Natan kepada Daud:
"Biarlah engkau berbuat barang
kehendak hatimu karena Allah ada
menyertai engkau."
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3Adapun pada malam itu juga
datanglah firman Allah kepada Natan
demikian:
4 "Pergilah engkau katakanlah
kepada hamba-Ku Daud: Demikianlah
firman Allah: Tidak boleh engkau
membangunkan bagi-Ku sebuah
rumamh supaya Aku duduk di dalamnya,
5karena dari pada hari Aku membawa
bani Israel naik kemari sampai kepada
hari ini belum pernah Aku duduk
dalam rumah melainkan Aku telah
berpindah-pindah dari pada sebuah
kemah kepada sebuah kemah dan dari
pada suatu tempat kediaman kepada
yang lain.
6Maka barang di mana tempat Aku
telah berjalan-jalan dengan segala bani
Israel adakah pernah Aku mengatakan
sepatah kata kepada salah seorang dari
pada segala hakim Israel yang telah
Kusuruh menggembalakan kaum-Ku,
mengatakan: Mengapa tidak kamu
membangunkan akan Daku sebuah
rumah dari pada kayu araz?
7Akan sekarang hendaklah engkau
katakan kepada hamba-Ku Daud itu
demikian: Bahwa inilah firman Allah
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Tuhan segala tentara: Bahwa Aku telah
megambil engkau dari dalam kadang
domba dari pada mengikut domba itu
supaya engkau menjadi penghulu atas
kaum-Ku Israel.
8Dan Aku telah menyertai akan dikau
barang kemana engkau pergi dan Aku
telah menumpas segala musuhmu
dari hadapanmu maka Aku akan
membesarkan namamu seperti nama
segala orang yang terbesar di atas bumi.
9Dan Aku akan menentukan suatu
tempat akan kaum-Ku Israel itu serta
menetapkan dia supaya ia duduk pada
tempatnya sendiri dan jangan lagi ia
digerakkan dan tidak ia dirusakkan lagi
oleh orang-orang jahat seperti yang ada
pada mulanya,
10dan dari pada masa Aku menentukan
hakim-hakim memerintahkan kaum-Ku
Israel maka Aku akan menaklukkan
segala musuhmu. Dan lagi Aku
menyatakan kepadamu: Bahwa Allah
akan membuat rumah akan dikau.
11Maka akan jadi kelak apabila umurmu
telah genap sehingga engkau pergi
bersama-sama segala nenek moyangmu
maka Aku akan menerbitkan benihmu
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kemudian dari padamu yang akan jadi
dari pada anak-anakmu dan Aku akan
menetapkan kerajaannya.
12Maka ialah akan membangunkan
bagi-Ku sebuah rumah dan Aku
akan menetapkan tahtanya sampai
selama-lamanya.
13Maka Aku akan menjadi Bapanya
dan ia akan menjadi bagi-Ku anak
maka tiada Aku akan mengundurkan
kemurahan-Ku dari padanya seperti
yang telah Kuundurkan dari pada yang
terdahulu dari padamu itu,
14melainkan Aku akan meneguhkan
dia di dalam rumah-Ku dan di dalam
kerajaan-Ku sampai selama-lamanya
dan tahtanya akan ditetapkan sampai
selama-lamanya."
15Maka menurut segala firman ini
dan menurut segala penglihatan ini
demikianlah yang dikatakan oleh Natan
kepada Daud.
16Maka masuklah raja Daud lalu
duduk di hadapan hadirat Allah maka
sembahnya: "Ya Allah ya Tuhanku, aku
ini siapa dan apa gerangan isi rumahku
sehingga Engkau telah menghantarkan
aku sampai kemari.
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17Adapun yaini suatu perkara yang
sedikit pada pemandangan-Mu ya Allah
bahkkan Engkau telah befirman pula dari
hal isi rumah hamba-Mu ini pada akhir
zaman dan Engkau telah membilangkan
aku seperti hal orang yang termulia ya
Allah ya Tuhanku.
18Entah apalagi yang dapat
dipersembahkan kepadamu oleh Daud
dari hal kemuliaan yang dikaruniakan
kepada hamba-Mu karena Engkau
mengetahui akan hamba-Mu.
19Ya Allah oleh karena hamba-Mu dan
menurut kehendak hati-Mu juga Engkau
telah berbuat segala perkara besar ini
supaya memberi tahu segala perkara
yang besar ini.
20Ya Allah satupun tiada yang sama
dengan Engkau dan tiada Tuhan yang
lain melainkan Engkau menurut seperti
segala perkara yang telah kami dengar
dengan telinga kami.
21Maka bangsa yang mana di atas
bumi ini yang sama dengan kaum-Mu
Israel yang telah Tuhan sebutkan
akan suatu kaum bagi diri-Mu supaya
mengadakan bagi diri-Mu suatu nama
oleh perkara-perkara yang besar dan
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hebat pada hal Engkau menghalaukan
beberapa bangsa dari hadapan kaum-Mu
yang telah Engkau tebuskan dari dalam
Mesir.
22Karena kaum-Mu Israel itu telah
Engkau jadikan kaum-Mu sampai
selama-lamanya dan Engkau ya Allah
telah menjadi Tuhannya.
23Akan sekarang ya Allah biarlah
firman-Mu dari hal hamba-Mu ini dan
dari hal isi rumahku itu ditetapkan
sampai selama-lamanya dan adakanlah
seperti firman-Mu itu.
24Maka biarlah kiranya nama-Mu
ditetapkan dan dibesarkan selama-
lamanya mengatakan bahwa Allah Tuhan
segala tentara ialah Tuhan orang Israel
bahkan Tuhan bagi Israel dan isi rumah
hamba-Mu Daud ini telah ditetapkanlah
di hadapan hadirat-Mu.
25Karena Engkau ya Tuhanku telah
menyatakan pada hamba-Mu bahwa
Engkau akan membangunkan baginya
suatu rumah maka itulah sebabnya
hamba-Mu ini dapat meminta doa di
hadapan hadirat-Mu.
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26Akan sekarang ya Allah Engkaulah
Tuhan dan perkara yang baik ini telah
Engkau janjikan kepada hamba-Mu.
27Dan sekarang perkenankanlah
kepada-Mu memberkati isi rumah
hamba-Mu ini supaya yaitu kekal di
hadapan hadirat-Mu sampai selama-
lamanya karena Engkaulah ya Allah yang
telah memberkati dia sehingga yaitu
diberkati sampai selama-lamanya."

18
1Adapun kemudian dari pada itu
diseranglah oleh Daud akan orang

Filistin ditaklukkannya akan dia dan
diambilnya Gat dengan segala negrinya
dari pada tangan orang Filistin.
2Maka diserangnya pula tanah
Moab, maka segala orang Moab itu
menjadi hamba Daud serta membawa
persembahannya.
3Maka oleh Daud ditempuhnya akan
Hadadezer, raja Zoba, sampai ke Hamat
pada masa ia pergi hendak menetapkan
kuasanya di sungai Efrat.
4Maka oleh Daud ditawannya kanaikan
seribu buah dan tujuh ribu orang
yang berkuda dan dua laksa orang
yang berjalan kaki maka kuda segala
kenaikkannya itu diketing oleh Daud
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hanya kuda akan seratus buah kenaikkan
saja yang ditinggalkannya.
5Maka apabila orang Aram dari Damsyik
datang hendak membantu Hadadezer,
raja Zoba, itu lalu dibunuh Daud dari
pada orag Aram itu dua laksa dua ribu
orang.
6Maka ditaruh Daud beberapa kawalan
di benua Aram daerah Damsyik maka
orang Arampun menjadi hamba kepada
Daud serta membawa persembahannya.
Maka dikaruniakan Allah kemenangan
kepada Daud barang kemana ia pergi.
7Maka diambil Daud segala perisai
keemasan yang ada kepada segala
hamba Hadadezer dibawanya ke
Yerusalem.
8Maka dari Tibhat dan dari Kun dua
buah negri Hadadezer diambil Daud
terlalu banyak tembaga maka dari pada
tembaga itulah diperbuat Salomo akan
kolam tembaga dan kedua batang tiang
dan segala perkakas tembaga.
9Setelah kedengaran kabar kepada
Tou, raja Hamat, mengatakan Daud
telah mengalahkan segenap tentara
Hadadezer, raja Zoba itu,
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10 lalu disuruhkannya anaknya,
Hadoram, kepada raja Daud hendak
bertanyakan selamatnya dan hendak
menyampaikan berkat kepadanya
sebab memerangi Hadadezer serta
mengalahkan dia karena Hadadezer itu
telah biasa berperang dengan Tou. Maka
pada tangannya ada pelbagai bekas dari
pada emas, perak dan tembaga.
11Maka sekalian itupun dikuduskan oleh
raja Daud bagi Allah serta dengan segala
perak dan emas yang telah dirampas
baginda dari pada segala bangsa yaitu
dari pada orang Edom dan dari pada
orang Moab dan dari pada bani Amon
dan dari pada orag Filistin dan dari pada
orang Amalek.
12Dan lagi oleh Abisai bin Zeruya
dibunuhnya dari pada orang Edom
selaksa delapan ribu orang di Lembah
Masin.
13Maka ditaruhnya beberapa kawalan
di tanah Edom dan segala orang Edom
menjadi hamba kepada Daud. Maka
dikaruniakan Allah kemenangan kepada
Daud barang kemana ia pergi.
14Maka Daudpun berkerajaanlah atas
segala orang Israel serta dilakukan
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baginda hukum dan kebenaran akan
segenap kaum itu.
15Adapun Yoab bin Zeruya menjadi
kepala tentara dan Yosafat bin Ahilud
menjadi pengarang hikayat.
16Maka Zadok bin Ahitub dan Abimelekh
bin Abyatar menjadi imam dan Sausa
menjadi katib
17dan Benaya bin Yoyada menjadi
penghulu orang Kreti dan orang
Pleti dan anak-anak Daud menjadi
penghulu-penghulu pada sisi baginda.

19
1Adapun kemudian dari pada itu
maka Nahas, raja bani Amon,

itupun matilah dan anakanda baginda
berkerajaanlah menggantikan dia.
2Maka titah Daud: "Bahwa aku hendak
menunjukkan kemurahan kepada
Hanun bin Nahas, sebab bapanya telah
menunjukkan kemurahan kepadaku."
Maka Daudpun menyerahkan beberapa
utusan hendak menghiburkan dia karena
bapanya. Lalu sampailah segala pegawai
Daud itu ke tanah bani Amon kepada
Hanun hendak menghiburkan dia.
3Tetapi sembah segala penghulu
bani Amon kepada Hanun: "Bahwa
pada sangka tuanku Daud itu hendak
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mempermuliakan paduka marhumkah
sehingga disuruhkannya beberapa
penghibur kepada tuanku bukankah
pegawai-pegawainya itu datang
kepada tuanku hendak memeriksa dan
membinasakan dan hendak mengintai
tanah ini."
4Maka diambil Hanun akan segala
pegawai Daud itu dicukurnya akan
dia dan pakaiannya dikeratnya di
tengah-tengah sampai ke punggungnya
lalu disuruhnya pergi.
5Maka datanglah dua orang
memberitahu kepada Daud akan
hal orang-orang itu. Maka disuruhkan
baginda beberapa orang supaya bertemu
dengan dia karena sekaliannya sangat
malu. Maka titah baginda: "Baik kamu
singgah ke Yerikho sehingga janggutmu
telah tumbuh pula baru kamu pulang."
6Telah nyatalah kepada bani Amon
akan dirinya kebencian kepada Daud
maka oleh Hanun dan segala bani Amon
itu dikirimkannya seribu talenta perak
akan mengupah beberapa kenaikkan
dan orang yang berkuda dari Aram-
Mesopotamia dan dari Aram-Maakha dan
dari Aram-Zoba.
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7Maka demikianlah diupahnya tiga
laksa dua ribu kenaikkan serta raja
Maakha dan segala rakyatnya maka
datanglah sekaliannya mendirikan
kemahnya di hadapan Medeba. Maka
bani Amonpun berhimpunlah dari dalam
segala negrinya lalu datang hendak
berperang.
8Setelah kedengaran hal itu kepada
Daud maka disuruhkannya Yoab dan
segenap tentara dari pada orang yang
gagah-gagah.
9Maka keluarlah bani Amon lalu
mengikat perangnya di muka pintu
negri dan segala raja-raja yang telah
datang membantu itu adalah berasing di
padang.
10Adapun apabila dilihat Yoab akan
hal peperangan itu diaturkan tentang
hadapannya dan belakangnya maka
dipilihnya segala orang Israel yang
pilihan diaturkannya tentang orang Aram
itu.
11Maka segala rakyat yang lain itu
diserahkannya ke tangan adiknya, Abisai,
maka sekaliannya itu mengaturkan
dirinya tentang segala bani Amon.
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12Maka kata Yoab: "Jikalau kiranya
orang Aram itu terlebih kuat dari padaku
hendaklah engkau datang membantu
aku tetapi jikalau bani Amon terlebih
kuat dari pada engkau niscaya aku akan
datang membantu engkau.
13Hendaklah engkau gagah dan biarlah
kita menguatkan diri kita oleh karena
kaum kita dan karena segala negri Tuhan
kita dan dilakukan Allah kiranya barang
kehendak-Nya."
14Maka tampillah Yoab dan segala
rakyat yang sertanya itu di hadapan
orang Aram itu hendak berperang maka
larilah orang Aram itu dari hadapannya.
15Setelah dilihat oleh bani Amon akan
hal orang Aram lari itu maka iapun
larilah dari hadapan Abisai adik Yoab lalu
masuk ke dalam negri. Maka Yoabpun
sampailah ke Yerusalem.
16Setelah dilihat orang Aram itu akan
dirinya telah alah di hadapan orang Israel
maka disuruhkannya beberapa utusan
lalu mengeluarkan segala orang Aram
yang di seberang sungai itu serta dengan
Sofakh panglima tentara Hadadezer itu
akan penghulunya.
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17Maka dikabarkanlah hal itu kepada
Daud maka dikerahkannya segala orang
Israel lalu menyeberang Yordan maka
sampailah baginda kepadanya lalu
mengikat perang hendak melawan dia.
Setelah sudah Daud mengikat perang
hendak melawan orang Aram itu maka
berperanglah orang-orang itu dengan
baginda.
18Maka larilah orag Aram itu dari
hadapan orang Israel maka dari pada
orang Aram itu dibunuh Daud segala
orang yang naik kenaikkannya tujuh
ribu buah dan orang yang berjalan kaki
empat laksa orang dan Sofakh panglima
tentaranya itupun dibunuhnya.
19Maka dilihat oleh segala pegawai
Hadadezer akan hal dirinya telah alah di
hadapan orang Israel maka sekaliannya
meminta amanlah kepada Daud lalu
takluk kepadanya maka tidaklah orang
Aram itu mau membantu bani Amon itu
lagi.

20
1Maka jadilah pada masa
peredaran tahun tatkala segala

raja keluar hendak berperang maka
Yoabpun membawalah keluar bala
tentara itu dirusakkannya tanah bani



1 Tawarikh 20.2–5 97

Amon lalu datang mengepung Raba.
Tetapi Daud sendiri tinggal di Yerusalem.
Maka oleh Yoab dialahkannya Raba itu
lalu dibinasakannya.
2Maka diambil Daud mahkota dari
pada kepala rajanya didapati beratnya
setalenta emas yaitu bertatahkan
permata maka dikenakan orang akan dia
kepada kepala Daud maka rampasan
negri itu dibawa baginda keluar terlalu
banyak.
3Dan segala orang isinya itupun
dibawanya keluar dipenggalnya dengan
gergaji dan dengan beberapa sikat dari
pada besi dan dengan kapak. Maka
demikianlah yang dilakukan Daud akan
segala negri bani Amon lalu kembalilah
Daud dan segala rakyatnya itu ke
Yerusalem.
4Adapun kemudian dari pada itu ada
peperangan dengan orang Filistin di
Gezer maka pada masa itu dibunuh
Sibkhai, orang Husa, akan Sipai yang
dari pada anak-anak raksasa sehingga
sekaliannya itu ditaklukkanlah.
5Maka sekali lagi ada peperangan
dengan orang Filistin maka oleh
Elhanan bin Yair dibunuhnya Lahmi,
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saudara Goliat, orang Gat yang batang
tombaknya seperti pesa tenunan
besarnya.
6Maka sekali lagi ada perang di Gat
maka di sana ada seorang yang sangat
tingginya yang jumlah jari pada kaki
tangannya dua puluh empat banyaknya
enam-enam jari maka iapun telah
diperanakkan bagi raksasa itu.
7Maka apabila orang itu memangkis
akan orang Israel lalu dibunuh akan dia
oleh Yonatan bin Simea abang Daud.
8Maka sekalian inilah yang
diperanakkan bagi raksasa yang di
Gat itu dan sekaliannya dibunuh oleh
Daud dan oleh segala pegawainya.

21
1Maka Setanpun berbangkitlah
hendak melawan Israel

digerakkannya hati Daud sehingga
dibilangnya orang Israel.
2Maka titah Daud kepada Yoab dan
kepada segala penghulu kaum itu:
"Pergilah kamu bilang orang Israel
dari Bersyeba hingga sampai ke Dan
lalu sampaikanlah kepadaku supaya
kuketahui akan bilangannya."
3Maka sembah Yoab: "Bahwa ditambahi
Allah kiranya akan kaumnya itu seratus
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kali ganda banyaknya tetapi ya tuanku
bukankah sekaliannya hamba-hamba
tuanku juga mengapa gerangan tuanku
menghendaki perkara ini mengapa
tuanku hendak menyebabkan kesalahan
Israel."
4Tetapi titah baginda itu terlebih
kuasanya dari pada Yoab. Lalu
berangkatlah Yoab menjalani seluruh
tanah Israel kemudian kembalilah ia ke
Yerusalem.
5Maka oleh Yoab dipersembahkannya
jumlah bilangan kaum itu kepada Daud.
Adapun segala orang Israel itu seratus
sepuluh laksa orang yang menghunus
pedang dan orang Yehudapun empat
puluh tujuh laksa orang yang menghunus
pedang.
6Tetapi orang Lewi dan orang Benyamin
tidak dibilangnya di antara orang-orang
itu karena titah baginda itu kebencianlah
kepada Yoab.
7Maka perkara itu jahatlah pada
pemandangan Allah sebab itu dipalunya
akan Israel.
8Maka sembah Daud kepada Allah:
"Bahwa sangatlah aku berdosa dalam
hal aku telah berbuat perkara ini akan
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sekarang lalukan kiranya kejahatan
hamba-Mu ini karena perbuatanku ini
sangat bodoh adanya."
9Maka firman Allah kepada Gad, penilik
Daud itu, demikian:
10 "Pergilah engkau katakan kepada
Daud: Bahwa demikianlah firman Allah:
bahwa tiga perkara Aku hadapkan
kepadamu pilihlah olehmu akan salah
satunya supaya Aku melakukan dia
kepadamu."
11Maka datanglah Gad kepada Daud
lalu berkata kepadanya: "Demikianlah
firman Allah: Terimalah olehmu
bagaimana kehendakmu
12yaitu bala kelaparan tiga tahun
lamanya atau engkau dibinasakan di
hadapan segala musuhmu tiga bulan
lamanya sementara engkau dihambat
oleh pedang segala musuhmu atau
tiga hari lamanya pedang Allah yaitu
bala sampar di tanah ini dan malaikat
Allah membinasakan orang pada
seluruh jajahan Israel. Akan sekarang
timbang baik-baik apa jawab yang patut
kusampaikan kepada Yang menyuruhkan
aku."
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13Maka jawab Daud kepada Gad:
"Bahwa sangatlah aku tersesak biarlah
kiranya aku jatuh ke tangan Allah karena
rahmat-Nya terlalu sangat dan jangan
aku jatuh ke tangan manusia."
14Maka didatangkan Allah suatu
sampar ke atas Israel maka ada tujuh
laksa orang Israel yang rubuh mati.
15Maka disuruhkan Allah seorang
malaikat ke Yerusalem akan
membinasakan dia maka tatkala
malaikat itu hendak membinasakan
maka dilihat Allah akan hal itu lalu
menyesal dari pada celaka itu maka
firman-Nya kepada malaikat yang
membinasakan itu: "Sudahlah! Sekarang
undurkanlah tanganmu." Maka malaikat
Allah itu adalah berdiri dekat halaman
Ornan orang Yebus itu.
16Maka Daudpun mengangkat matanya
lalu melihat malaikat Allah itu berdiri
di antara langit dengan bumi serta
memegang pada tangannya sebilah
pedang terhunus yang dihulurkannya
atas Yerusalem. Maka Daud dan segala
ketua-ketua yang memakai kain karung
itupun sujudlah meniarap ke bumi.
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17Maka sembah Daud kepada Allah:
"Bukankah aku ini yang menyuruh
membilang kaum ini bahkan akulah yang
berdosa serta membuat perkara yang
sangat jahat tetapi akan segala domba-
Mu ini entah apakah perbuatannya
biarlah kiranya tangan-Mu dinaikkan
atasku dan atas isi rumah bapaku
ya Allah ya Tuhanku tetapi janganlah
dinaikkan atas kaum-Mu sehingga
sekaliannya itu disesakkan."
18Maka oleh malaikat Allah itu
disuruhnya Gad itu mengatakan
kepada Daud menyuruh Daud itu pergi
membangunkan bagi Allah suatu tepat
kurban di halaman Ornan, orang Yebus
itu.
19Maka Daudpun pergilah menurut
kata Gad yang dikatakannya itu dengan
nama Allah.
20Maka berpalinglah Ornan lalu melihat
malaikat itu maka keempat-empat
anaknya yang beserta dengan dia itupun
menyembunyikan dirinya. Adapun Ornan
itu tengah mengirik gandum.
21Maka datanglah Daud itu meghampiri
Ornan maka terpandanglah Ornan itu
dilihatnya akan Daud lalu keluar dari
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halaman itu maka sujudlah ia kepada
Daud dengan mukanya sampai ke bumi.
22Maka titah Daud kepada Ornan:
"Berikanlah aku tempat halaman ini
supaya di sini aku membangunkan suatu
tempat kurban bagi Allah berikanlah
kepadaku dengan secukup harganya
supaya bala sampar ini dilalukan dari
pada kaum ini."
23Maka sembah Ornan kepada
Daud: "Biarlah kiranya tuanku ambil
dan biarlah tuanku perbuat barang
sekehendak hati tuanku bahwa inilah
lembu hamba berikan akan kurban
bakaran dan perkakas mengirik gandum
akan kayu api dan gandum itupun
akan persembahan makanan semuanya
hamba berikan."
24Maka titah raja Daud kepada
Ornan: "Jangan demikian melainkan
aku hendak membeli dari padamu
dengan cukup harganya karena tidak
aku mau mengambil milikmu akan
dipersembahkan kepada Allah atau
mempersembahkan kurban bakaran
dengan percuma."
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25Maka oleh Daud diberinya kepada
Ornan enam ratus sikal emas yang
ditimbangnya akan harga tempat itu.
26Maka di sanalah dibangunkan Daud
suatu tempat kurban bagi Allah serta
dipersembahkannya beberapa kurban
bakaran dan kurban perdamaian maka
diserunya akan nama Allah maka dicoba
Allah akan dia dengan menurunkan
api dari langit ke atas tempat kurban
bakaran itu.
27Maka berfirmanlah Allah kepada
malaikat itu lalu dikembalikannya
pedangnya itu ke dalam sarungnya.
28Maka pada masa itu setelah dilihat
Daud akan hal Allah telah menjawab
akan dia di halaman Ornan, orang Yebus
itu, barulah baginda mempersembahkan
kurban di sana.
29Karena pada masa itu kemah Allah
yang diperbuat oleh Musa di tanah
belantara dan tempat kurban bakaran
itupun adalah di tempat tinggi yang di
Gibeon.
30Tetapi Daud itu tidak boleh
menghadap dia hendak bertanya kepada
Allah karena takutlah ia oleh sebab
pedang malaikat Allah.
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22
1Lalu titah Daud: "Bahwa inilah
rumah Tuhan kita Allah dan inilah

tempat kurban bakaran akan orang
Israel."
2Maka oleh Daud disuruhnya
menghimpunkan segala orang
dagang yang ada di tanah Israel lalu
ditentukannya beberapa tukang batu
akan memahat batu-batu supaya
membangunkan rumah Allah.
3Maka disediakanlah oleh Daud itu
banyak besi akan paku bagi segala
daun pintu dan akan segala lapis dan
tembagapun banyak dengan tiada
tertimbang beratnya,
4maka kayu aras yang tiada terbilang
banyaknya karena orang Sidon dan
orang Tirus pun membawa terlalu
banyak kayu aras kepada Daud.
5Maka titah Daud: "Bahwa anakku,
Salomo, itu lagi muda dan lemah lembut
dan rumah yang akan dibangunkan bagi
Allah ini tak dapat tidak terlalu besar
sehingga termashur dan termulia di
antara segala negri sebab itu aku hendak
menyediakan akan dia." Maka Daudpun
menyediakanlah terlalu banyak ramuan
dahulu dari pada matinya.
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6Maka dipanggil baginda akan
anakanda baginda Salomo itu disuruhnya
membangunkan sebuah rumah akan
Allah Tuhan orang Israel.
7Maka kata Daud kepada Salomo: "Hai
anakku, adapun akan daku adalah niat
hatiku hendak membangunkan sebuah
rumah bagi nama Tuhanku Allah.
8Tetapi datanglah firman Allah
kepadaku demikian: Bahwa engkau
telah menumpahkan darah terlalu
banyak dan engkau telah mengadakan
peperangan yang besar-besar tidak
boleh engkau membangunkan sebuah
rumah bagi nama-Ku sebab engkau telah
menumpahkan banyak darah ke bumi di
hadapan hadirat-Ku.
9Bahwa akan diperanakkan kelak
bagimu seorang anak maka ialah akan
menjadi orang yang bersentosa karena
Aku akan memberi ia bersentosa dari
pada segala musuhnya berkeliling
karena ia akan dinamai Salomo dan Aku
akan mengaruniakan pada orang Israel
sejahtera dan kesenangan pada zaman
itu.
10Maka ialah akan membangunkan
sebuah rumah bagi nama-Ku dan ia
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akan mejadi bagi-Ku anak dan Aku
akan menjadi Bapanya dan Aku akan
menetapkan tahta kerajaannya atas
orang Israel sampai selama-lamanya.
11Akan sekarang hai anak-Ku disertai
Allah kiranya akan dikau dan biarlah
kiranya engkau beruntung sehingga
engkau membangunkan rumah Tuhanmu
Allah seperti yang telah ia befirman dari
halmu.
12Hanya dikaruniakan Allah kiranya
kepadamu budi dan pengertian serta
berpesan kepadamu dari hal Israel
sehingga dapat engkau memeliharakan
hukum Tuhanmu Allah.
13Maka jikalau engkau ingat akan
melakukan segala undang-undang dan
segala hukum yang dipesani Allah pada
Musa dari hal orang Israel itu niscaya
beruntunglah engkau hendaklah engkau
gagah dan berani hatimu janganlah
engkau takut dan jangan terkejut.
14Bahwa dalam kesukaranku telah
kusediakan bagi rumah Allah sepuluh
laksa talenta emas dan seratus laksa
talenta perak dan tembaga dan besi
tiada tertimbang beratnya kerena yaitu
terlalu banyak lagipun kayu dan batupun
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telah kusediakan maka bolehlah engkau
menambahi dia pula.
15Dan lagi ada padamu tukang-tukang
terlalu banyak orang yang memahat
dan tukang batu dan tukang kayu dan
segala orang yang pandai pada sebarang
pekerjaan.
16Adapun emas perak dan tembaga
dan besi itu tiada terbilang banyaknya.
Bangunlah engkau membuat pekerjaan
itu dan disertai Allah kiranya akan
dikau."
17Maka Daudpun menyuruh segala
penghulu orang Israel membantu
anakada baginda Salomo itu:
18 "Tetapi bukankah Tuhanmu Allah
akan menyertai kamu dan bukankah
dikaruniakannya kepadamu sentosa
pada segala pihak karena segala orang
isi tanah ini telah diserahkannya ke
tanganku sehingga tanah ini takluklah
kepada Allah dan kepada kaum-Nya.
19Akan sekarang hendaklah kamu
menentukan hatimu dan jiwamu akan
mencari Tuhanmu Allah sebab itu
bangkitlah kamu lalu bangunkan tempat
kudus bagi Tuhanmu Allah supaya tabut
perjanjian Allah dan segala perkakasnya
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Allah yang kuduskan itu dibawa masuk
ke dalam rumah yang akan dibangunkan
kelak bagi nama Allah."

23
1Adapun Daud itu telah tua dan
cukup umurnya maka anakanda

baginda Salomo itu dirajakan baginda
atas orang Israel.
2Maka dihimpunkan baginda segala
penghulu orang Israel serta dengan
segala imam dan segala orang Lewi pun.
3Maka dibilang oranglah segala orang
Lewi yang berumur tiga puluh tahun dan
lebih dari pada itu adapun jumlah segala
orang laki-laki itu tiga laksa delapan ribu
orang banyaknya.
4Maka dari pada sekalian ini ada dua
laksa empat ribu orang akan melihati
pekerjaan rumah Allah itu dan enam ribu
orang yang menjadi pegawai dan hakim
5dan empat ribu orang menjadi
penunggu pintu dan empat ribu orang
yang memuji-muji Allah dengan bunyi-
bunyian yang telah kuperbuat supaya
memuji-muji itu demikianlah titah Daud.
6Maka sekaliannya itu dibagikan oleh
Daud menjadi beberapa bagian sekadar
ketiga anak Lewi itu yaitu Gerson dan
Kehat dan Merari.
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7Maka dari pada bani Gerson: Ladan
dan Simei.
8Maka anak-anak Ladan yang kepala
yaitu Yehiel dan Zetam dan Yoel, tiga
orang.
9Maka anak-anak Simei yaitu Selomit
dan Haziel dan Haran, tiga orang. Maka
sekalian inilah kepala-kepala segala isi
rumah Ladan.
10Maka anak-anak Simei yaitu Yahat
dan Ziza dan Yeusy dan Beria. Maka
keempat inilah anak-anak Simei.
11Maka Yahat itulah kepalanya dan
Ziza yang kedua tetapi Yeusy dan Baria
tidaklah beranak banyak sebab itu
keduanya dibilangkan menjadi satu juga
isi rumah bapanya.
12Maka anak-anak Kehat yaitu Amram
dan Yizhar dan Hebron dan Uziel, empat
orang.
13Maka anak-anak Amram itu Harun
dan Musa adapun Harun itu sudah
diasingkan supaya dikuduskannya segala
perkara yang maha kudus baik ia baik
anak-anaknya sampai selama-lamannya
akan membakar setanggi di hadapan
hadirat Allah dan akan melayani Dia
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serta memberkati orang dengan nama
Allah sampai selama-lamanya.
14Tetapi akan hamba Allah Musa itu
maka anak-anaknya tersebut namanya
di antara suku Lewi.
15Maka anak-anak Musa itu Gersom
dan Eliezer.
16Maka anak-anak Gersom itu yang
kepala yaitu Sebuel.
17Maka anak-anak Eliezer itu Rehabya
yang mejadi kepala. Maka kepada Eliezer
itu tiada anak yang lain tetapi anak-anak
Rehabya itu terlalu banyak.
18Maka anak-anak Yizhar kepalanya
Selomit.
19Maka anak-anak Hebron kepalanya
Yeria dan yang kedua Amarya dan
yang ketiga Yahaziel dan yang keempat
Yekameam.
20Maka anak-anak Uziel kepalanya
Mikha dan yang kedua Yisia.
21Maka anak-anak Merari yaitu Mahli
dan Musi. Maka anak-anak Mahli: Eleazar
dan Kisy.
22Maka Eleazarpun matilah dengan
tiada beranak laki-laki melainkan
perempuan saja maka saudara-
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saudaranya Kisy itu mengambillah
perempuan-perempuan itu akan istrinya.
23Maka anak-anak Musi yaitu Mahli dan
Eder dan Yeremot, tiga orang.
24Maka sekalian inilah anak-anak Lewi
sekadar segala isi rumah bapanya yaitu
segala kepala isi rumah bapanya dari
pada orangnya yang sudah dibilangkan
dengan bilangan nama masing-masing
yaitu orang yang membuat pekerjaan
ibadat rumah Allah yang berumur dua
puluh tahun dan lebih dari pada itu.
25Karena titah Daud: "Bahwa Allah
Tuhan orang Israel telah mengaruniakan
sentosa kepada kaum-Nya maka ialah
akan duduk di Yerusalem sampai
selama-lamanya,
26dan tak usah lagi orang Lewi itu
mengusung kemah sembahyang itu
dengan segala perkakas yang terpakai
pada ibadatnya."
27Karena dengan titah Daud yang
terkemudian itu segala bani Lewi telah
dibilang yang berumur dua puluh tahun
dan lebih dari pada itu.
28 "Karena jawatan orang-orang itu
yaitu melayani segala bani Harun dalam
pekerjaan rumah Allah dan segala
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halaman dan dalam segala bilik dan
pada menyucikan segala sesuatu yang
dikuduskan yaitu pekerjaan ibadat di
rumah Allah,
29dan akan roti persembahanpun
dan akan tepung halus persembahan
makanan baik apam yang tidak beragi
atau barang yang dirandang dalam kuali
atau barang yang direndam dan akan
segala sukatan dan ukuran
30dan supaya semuanya berdiri pada
tiap-tiap pagi hari akan mengucap
syukur dan memuji Allah demikian juga
pada petang hari
31dan supaya dipersembahkannya
segala kurban bakaran kepada Allah
pada hari perhentian dan bulan baru dan
hari raya yang tertentu seperti bilangan
yang ditentukan dari halnya dalam
undang-undang itu di hadapan hadiat
Allah pada sedia kala
32dan supaya dipeliharakannya
pegangan kemah perhimpunan dan
pegangan tempat kudus dan pegangan
segala saudaranya bani Harun itu akan
pekerjaan di rumah Allah."

24
1Bahwa inilah segala giliran bani
Harun. Adapun anak-anak Harun
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itu Nadab dan Abihu dan Eleazar dan
Itamar.
2Tetapi Nadab dan Abihu itu matilah
dahulu dari pada bapanya dengan tidak
beranak sebab itu Eleazar dan Itamar itu
membuat pekerjaan imam.
3Maka oleh Daud serta dengan Zadok
dari pada bani Eleazar dan Ahimelekh
dari pada bani Itamar dibagikannya
akan dia sekadar peraturannya dalam
pekerjaan itu.
4Maka dari pada bani Eleazar itu
didapatinya terlebih banyak orang
kepala dari pada bani Itamar maka
demikianlah dibagikannya akan dia maka
dari pada bani Eleazar itu enam belas
orang menjadi kepala isi rumah segala
bapanya dan dari pada bani Itamar
sekadar isi rumah segala bapanya ada
delapan orang.
5Maka sekaliannya itu dibagikannya
dengan membuang undi setengah
dengan setengahnya karena ada
beberapa penghulu tempat kudus dan
beberapa penghulu Allah baik dari pada
bani Eleazar baik dari pada bani Itamar.
6Maka oleh Semaya bin Katib
Netaneel yang dari pada bani Lewi
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itu disuratkannya nama-namanya di
hadapan baginda dan segala penghulu
dan imam Zadok dan Ahimelekh bin
Abyatar dan segala kepala isi rumah
segala bapa imam-imam dan orang
Lewi itu maka satu isi rumah bapanya
itu diambilah akan Eleazar kemudian
diambilnya pula satu akan Itamar.
7Adapun undi yang dibuang mula-mula
itu kena Yoyarib dan yang kedua kena
Yedaya
8dan yang ketiga Harim dan yang
keempat Seorim
9dan yang kelima Malkia dan yang
keenam Miyamin
10dan yang ketujuh Hakos dan yang
kedelapan Abia
11dan yang kesembilan Yesua dan yang
kesepuluh Sekhanya
12dan yang kesebelas Elyasib dan yang
kedua belas Yakim
13dan yang ketiga belas Hupa dan yang
keempat belas Yesebeab
14dan yang kelima belas Bilga dan yang
keenam belas Imer
15dan yang ketujuh belas Hezir dan
yang kedelapan belas Hapizes
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16dan yang kesembilan belas Petahya
dan yang kedua puluh Yehezkel
17dan yang kedua puluh satu Yakhin
dan yang kedua puluh dua Gamul
18dan yang kedua puluh tiga Delaya
dan yang kedua puluh empat Maazya.
19Maka demikianlah peraturannya
dalam pekerjaan akan masuk ke dalam
rumah Allah seperti undang-undang
yang diberi kepadanya oleh tangan
bapanya Harun itu menurut firman Allah
Tuhan orang Israel itu kepadanya.
20Adapun anak-anak Lewi yang lain
lagi yaitu dari pada anak-anak Amram
Subael dan dari pada anak-anak Subael
Yehdeya.
21Dari pada Rehabya dari pada
anak-anak Rehabya kepalanya Yisia.
22Dan dari pada bani Yizhar Selomot
dan dari pada anak-anak Selomot Yahat.
23Maka dari pada anak-anak Hebron
kepalanya Yeria dan yang kedua Amarya
dan yang ketiga Yahaziel dan yang
keempat Yekameam.
24Maka dari pada anak-anak Uziel yaitu
Mikha dan dari pada anak-anak Mikha
itu Samir.
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25Dan saudaranya Mikha itu Yisia dan
dari pada anak-anak Yisia itu Zakharia.
26Maka anak-anak Merari Mahli dan
Musi dan anak-anak Yaazia yaitu Beno.
27Maka anak-anak Merari dari pada
Yaazia itu Beno dan Syoham dan Zakur
dan Hibri.
28Dan dari pada Mahli itu Eleazar yang
tidak beranak.
29Dan dari pada Kisy anak-anak Kisy
itu Yerahmeel.
30Maka anak-anak Musi itu Mahli dan
Eder dan Yerimot maka sekalian inilah
anak-anak bani Lewi sekadar segala isi
rumah bapanya.
31Maka sekalian inipun membuang
undi sama seperti segala saudaranya
bani Harun itu di hadapan raja Daud dan
Zadok dan Ahimelekh dan kepala-kepala
segala isi rumah bapa-bapa segala imam
dan bani Lewi itu yaitu segala isi rumah
yang kepala itu sama seperti adiknya.

25
1Maka oleh Daud dan oleh
segala penghulu tentara itu

diasingkannya akan pekerjaan itu
beberapa orang dari pada anak-anak
Asaf dan anak-anak Heman dan anak-
anak Yedutun yang patut bernubuat
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dengan kecapinya dan gambusnya dan
dengan ceracapnya maka inilah bilangan
segala orang yang membuat pekerjaan
itu sekadar ibadatnya
2yaitu dari pada anak-anak Asaf:
Zakur dan Yusuf dan Netanya Asarela,
semuanya anak-anak Asaf di bawah
perintah Asaf yang bernubuat menurut
titah baginda.
3Maka dari pada Yedutun anak-anak
Yedutun itu Gadalya dan Zeri dan Yesaya
dan Simei dan Hasabya dan Matica,
semuanya enam orang di bawah perintah
bapanya Yedutun yang berkecapi maka
ialah bernubuat dalam mengucap syukur
serta memuji Allah.
4Maka dari pada Heman anak-anak
Heman itu: Bukia dan Matanya dan Uziel
dan Sebuel dan Yerimot dan Hananya
dan Hanani dan Eliata dan Gidalti dan
Romamti-Ezer dan Yosbekasa dan Maloti
dan Hotir dan Mahaziot.
5Maka sekalian inilah anak-anak
Heman maka ialah penilik baginda
dalam perkara Allah pada menetapkan
kuasanya. Maka dikaruniakan Allah
kepada Heman empat belas orang
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anaknya laki-laki dan tiga orang anaknya
perempuan.
6Maka sekaliannya itu di bawah
perintah bapanya akan menyanyi dalam
rumah Allah dengan beberapa ceracap
dan gambus dan kecapi akan pekerjaan
rumah Allah itu adapun Asaf dan Yedutun
dan Heman itulah di bawah perintah
baginda.
7Maka bilangan orang-orang itu
serta dengan segala saudaranya yang
dipelajari pada menyanyi bagi Allah yaitu
segala orang yang pandai itu dua ratus
delapan puluh delapan orang banyaknya.
8Maka semuanya itu membuang
undi atas pegangan masing-masing
semuanya sama baik kecil baik besar
baik guru baik murid.
9Adapun undi yang dibuang mula-mula
bagi Asaf itu kenalah kepada Yusuf dan
yang kedua kepada Gedalya maka yaitu
dengan segala saudaranya dan segala
anaknyapun dua belas orang banyaknya
10dan yang ketiga kepada Zakur dengan
anak-anaknya dan saudara-saudaranya
dua belas orang
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11dan yang keempat kepada Yizri
dengan anak-anaknya dan saudara-
saudaranya dua belas orang
12dan yang kelima kepada Netanya
dengan anak-anaknya dan saudara-
saudaranya dua belas orang
13dan yang keenam kepada Bukia
dengan anak-anaknya dan saudara-
saudaranya dua belas orang
14dan yang ketujuh kepada Yesarela
dengan anak-anaknya dan saudara-
saudaranya dua belas orang
15dan yang kedelapan kepada
Yesaya dengan anak-anaknya dan
saudara-saudaranya dua belas orang
16dan yang kesembilan kepada
Matanya dengan anak-anaknya dan
saudara-saudaranya dua belas orang
17dan yang kesepuluh kepada
Simei dengan anak-anaknya dan
saudara-saudaranya dua belas orang
18dan yang kesebelas kepada
Azareel dengan anak-anaknya dan
saudara-saudaranya dua belas orang
19dan yang kedua belas kepada
Hasabya dengan anak-anaknya dan
saudara-saudaranya dua belas orang
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20akan yang ketiga belas kepada
Subael dengan anak-anaknya dan
saudara-saudaranya dua belas orang
21akan yang keempat belas Matica
dengan anak-anaknya dan saudara-
saudaranya dua belas orang
22akan yang kelima belas kepada
Yeremot dengan anak-anaknya dan
saudara-saudaranya dua belas orang
23akan yang keenam belas kepada
Hananya dengan anak-anaknya dan
saudara-saudaranya dua belas orang
24akan yang ketujuh belas kepada
Yosbekasa dengan anak-anaknya dan
saudara-saudaranya dua belas orang
25akan yang kedelapan belas kepada
Hanani dengan anak-anaknya dan
saudara-saudaranya dua belas orang
26akan yang kesembilan belas kepada
Maloti dengan anak-anaknya dan
saudara-saudaranya dua belas orang
27akan yang kedua puluh kepada
Eliata dengan anak-anaknya dan
saudara-saudaranya dua belas orang
28akan yang kedua puluh satu kepada
Hotir dengan anak-anaknya dan
saudara-saudaranya dua belas orang
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29akan yang kedua puluh dua kepada
Gidalti dengan anak-anaknya dan
saudara-saudaranya dua belas orang
30akan yang kedua puluh tiga kepada
Mahaziot dengan anak-anaknya dan
saudara-saudaranya dua belas orang
31akan yang kedua puluh empat kepada
Romamti-Ezer dengan anak-anaknya
dan saudara-saudaranya dua belas
orang.

26
1Adapun akan segala giliran
penunggu pitu dari pada bani

Korah yaitu Maselemya bin Kore ialah
dari pada anak-anak Ebyasaf.
2Maka Maselemya itu ada beranak yaitu
yang sulung Zakharia dan yang kedua
Yediael dan yang ketiga Zebaja dan yang
keempat Yatniel
3dan yang kelima Elam dan yang
keenam Yohanan dan yang ketujuh
Elyoenai.
4Maka Obed-Edompun ada beranak
yang sulung Semaya dan yang kedua
Yozabad dan yang ketiga Yoah dan
yang keempat Sakhar dan yang kelima
Netaneel
5dan yang keenam Amiel dan yang
ketujuh Isakhar dan yang kedelapan
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Peuletai karena telah diberkati Allah
akan dia.
6Dan bagi anak-anak Semaya itupun
diperanakkanlah beberapa anak laki-laki
yang memerintahkan isi rumah bapanya
karena ialah orang yang gagah berani.
7Maka anak-anak Semaya itu Otni dan
Refael dan Obed dan Elzabad maka
saudara-saudaranyapun orang yang
perkasa yaitu Elihu dan Semakhya.
8Maka sekalian inilah dari pada
anak-anak Obed-Edom maka semuanya
dengan anak-anaknya dan saudara-
saudaranya itu orang yang gagah yang
kuat dalam pekerjaan itu jumlahnya
enam puluh dua orang Obed-Edom.
9Maka pada Meselemyapun ada
anak-anaknya dan saudara-saudaranya
delapan belas orang perkasa.
10Dan dari pada Hosa yang dari
pada bani Meraripun ada beberapa
anaknya yaitu yang kepala Simri (karena
sungguhpun bukan ia yang sulung tetapi
diangkat bapanya akan dia menjadi
kepala)
11dan yang kedua Hilkia dan yang
ketiga Tebalya dan yang keempat
Zakharia maka jumlah segala anak-anak
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dan saudara-saudara Hosa itu tiga belas
orang.
12Adapun segala giliran penunggu pintu
itu dari pada orang-orang inilah yaitu
dari pada segala kepala-kepala yang
ada pegangannya sama seperti segala
saudaranya supaya ia melayani dalam
rumah Allah.
13Maka sekaliannya membuang undi
baik kecil baik besar sekadar isi rumah
segala bapanya bagi tiap-tiap pintu.
14Maka undi yang bagi sebelah timur
itu kenalah kepada Selemya. Kemudian
dibuang undi atas anaknya Zakharia
seorang pembicara yang berbudi maka
undinya kenalah pada sebelah utara.
15Dan kepada Obed-Edom pada
sebelah selatan dan pada anak-anaknya
rumah gedung itu.
16Dan kepada Supim dan Hosa pada
sebelah barat di pintu Syalekhet pada
jalan naik ke atas kawal tentang kawal.
17Maka pada sebelah timur ada orang
Lewi dan pada sebelah utara empat
orang pada tiap-tiap hari dan pada
sebelah selatan empat orang pada
tiap-tiap hari dan akan rumah gedung
itu dua-dua orang.
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18Dan akan Parbar pada sebelah barat
ada empat orang pada jalan dan dua
orang pada Parbar itu.
19Maka inilah segala giliran penunggu
pintu yaitu dari pada bani Korah dan
bani Merari.
20Maka dari pada orang-orang Lewi,
Ajialah yang memerintahkan segala
perbendaharan rumah Allah dan segala
perbendaharaan barang sesuatu yang
dikuduskan.
21Maka anak-anak Ladan yaitu anak-
anak bani Gerson yang ada kepada
Ladan kepala-kepala segala isi rumah
bapanya yang ada kepada Ladan orang
Gerson itu yaitu Yehiel
22maka anak-anak Yehiel itu Zetam
dan adiknya Yoel yang memerintahkan
segala perbendaharaan rumah Allah.
23Adapun dari pada bani Amram dan
dari pada bani Yizhar dan dari pada bani
Hebron dan dari pada bani Uziel.
24Maka Sebuel bin Gersom bin Musa
itu menjadi pemerintah atas segala
perbendaharaan
25Adapun segala saudaranya dari
pada Eliezer ada anaknya Rehabya
dan anaknya itu Yesaya dan anaknya



1 Tawarikh 26.26–29 126

itu Yoram dan anaknya itu Zikhri dan
anaknya itu Selomit.
26Maka Selomit inilah dengan segala
saudaranya yang memerintahkan
segala perbendaharaan barang sesuatu
yang telah dikuduskan yaitu yang
telah dikuduskan oleh raja Daud dan
oleh kepala-kepala segala isi rumah
bapa-bapa dan oleh segala penghulu
orang seribu dan orang seratus dan oleh
segala penghulu tentara itu.
27Maka dikuduskannya dari pada
segala rampasan yang didapatinya
dalam peperangan akan membaiki
rumah Allah.
28Dan lagi segala sesuatu yang telah
dikuduskan oleh penilik Samuel itu dan
oleh Saul bin Kisy dan oleh Abner bin Ner
dan oleh Yoab bin Zeruya maka barang
siapapun baik yang telah menguduskan
barang sesuatu sekalian itulah di bawah
tangan Selomit dan saudara-saudaranya
itu.
29Maka dari pada bani Yizhar itu
Kenanyalah dengan anak-anaknya
memegang pekerjaan yang di luar atas
orang Israel menjadi pegawai-pegawai
dan hakim-hakim.
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30Maka dari pada bani Hebron Hasabya
dan saudara-saudaranya orang gagah
yang seribu tujuh ratus banyaknya
memegang jawatan orang Israel yang di
seberang Yordan di sebelah barat yaitu
atas segala pekerjaan Allah dan atas
pekerjaan baginda.
31Maka dari pada bani Hebron itu
Yerialah menjadi kepala yaitu dari
pada bani Hebron sekadar segala
keturunannya sekadar isi rumah
bapa-bapanya maka pada tahun yang
keempat puluh dari pada kerajaan Daud
dicari orang akan dia lalu didapati di
antaranya beberapa orang yang gagah
berani dalam Yaezer di Gilead.
32Adapun saudara-saudaranya orang
gagah itu dua ribu tujuh ratus banyaknya
semuanya kepala segala isi rumah
bapanya yang telah ditentukan raja
Daud akan memerintahkan segala bani
Ruben dan bani Gad dan setengah suku
Manasye dalam segala pekerjaan Allah
dan pekerjaan baginda.

27
1Adapun bilangan segala bani
Israel yaitu kepala-kepala segala

isi rumah bapanya dan segala penghulu
orang seribu dan penghulu orang seratus
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dan segala pegawainya yang membuat
pekerjaan baginda dalam sesuatu hal
segala giliran yang keluar masuk pada
tiap-tiap bulan pada segala bulan dalam
setahun maka tiap-tiap giliran itu dua
laksa empat ribu orang banyaknya.
2Maka yang memerintahkan giliran
yang pertama pada bulan yang pertama
ialah Yasobam bin Zabdiel dan dalam
gilirannya itu ada dua laksa empat ribu
orang.
3Maka ialah dari pada bani Peres dan
menjadi kepala segala penghulu tentara
pada bulan yang pertama.
4Maka yang memerintahkan giliran
pada bulan yang kedua ialah Dodai
orang Ahohi dan gilirannya dan penghulu
Miklot itu dan dalam gilirannya itu ada
dua laksa empat ribu orang.
5Maka panglima tentara yang ketiga
pada bulan yang ketiga ialah Benaya bin
imam Yoyada itu menjadi kepalanya dan
dalam gilirannya itu ada dua laksa empat
ribu orang.
6Maka inilah Benaya yang menjadi
orang perkasa di antara orang tiga puluh
serta memerintahkan ketiga puluhnya
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itu maka anaknya Amizabad itupun
dalam gilirannya itu.
7Adapun panglima yang keempat pada
bulan yang keempat ialah Asael saudara
Yoab kemudian anaknya Zebaja itupun
dalam gilirannya itu ada dua laksa empat
ribu orang.
8Maka panglima yang kelima pada
bulan yang kelima ialah Samhut orang
Yizrah dan dalam gilirannya itu ada dua
laksa empat ribu orang.
9Maka panglima yang keenam pada
bulan yang keenam ialah Ira bin Ikesy
orang Tekoa dan dalam gilirannya itu
ada dua laksa empat ribu orang.
10Maka panglima yang ketujuh pada
bulan yang ketujuh ialah Heles orang
Peloni dari pada bani Efraim dan dalam
gilirannya itu ada dua laksa empat ribu
orang.
11Maka panglima yang kedelapan pada
bulan yang kedelapan ialah Sibkhai
orang Husa dari pada bani Zerah dan
dalam gilirannya itu ada dua laksa empat
ribu orang.
12Maka panglima yang kesembilan
pada bulan yang kesembilan ialah
Abiezer orang Anatot dari pada bani
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Benyamin dan dalam gilirannya itu ada
dua laksa empat ribu orang.
13Maka panglima yang kesepuluh pada
bulan yang kesepuluh ialah Maharai
orang Netofa dari pada bani Zerah dan
dalam gilirannya itu ada dua laksa empat
ribu orang.
14Maka panglima yang kesebelas pada
bulan yang kesebelas ialah Benaya orang
Piraton dari pada bani Efraim dan dalam
gilirannya itu ada dua laksa empat ribu
orang.
15Maka panglima yang kedua belas
pada bulan yang kedua belas ialah Heldai
orang Netofa dari Otniel dan dalam
gilirannya itu ada dua laksa empat ribu
orang.
16Maka inilah yang memerintahkan
segala suku bani Israel maka pada
bani Ruben Eliezer bin Zikhri jadi
penghulunya dan pada bani Simeon
Sefaca bin Maakha
17dan pada Lewi Hasabya bin Kemuel
maka pada Harun itu Zadok
18pada Yehuda itu Elihu seorang dari
pada segala yang Daud pada Isakhar itu
Omri bin Mikhael
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19pada Zebulon itu Yismaya bin Obaja
pada Naftali itu Yerimot bin Azriel
20pada bani Efraim itu Hosea bin Azazya
dari pada setengah suku Manasye itu
Yoel bin Pedaya
21Pada setengah suku Manasye yang
di Gilead itu Yido bin Zakharia pada
Benyamin itu Yaasiel bin Abner,
22pada Dan itu Azareel bin Yeroham.
Maka sekalian inilah penghulu-penghulu
segala suku bani Israel.
23Tetapi tidak dibilang oleh Daud
akan orang yang kurang dari pada
dua puluh tahun umurnya karena
Allah telah befirman bahwa ia akan
memperbanyakkan orang Israel
kelak seperti segala bintang di langit
banyaknya.
24Maka Yoab bin Zerubah telah mulai
membilang tetapi tidak disudahkannya
maka sebab itulah orang Israel ditempa
murka dan bilangan itu tidaklah
disuratkan di dalam hikayat raja Daud.
25Adapun yang memegang segala
pemerintahan baginda ialah Azmawet
bin Adiel dan yang memegang segala
pemerintahan di dusun dan dalam segala
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negri dan segala kampung dan segala
kota ialah Yonatan bin Uzia
26dan yang memegang segala orang
yang bekerja di ladang bagi tanam
menanam ialah Ezri bin Kelub
27dan yang memegang segala kebun
anggur ialah Simei orang Rama dan yang
memegang segala hasil kebun anggur
yang masuk gudang air anggur ialah
Zabdi, orang Syifmi
28dan yang memegang segala pohon
zaitun dan segala pohon jumiz yang di
tanah rendah ialah Baal-Hanan orang
Gederi dan yang memegang segala
gudang minyak ialah Yoas
29dan yang memegang segala lembu
yang digembalakan di Saron ialah Sitrai,
orang Saron; dan yang memegang
segala lembu yang di lembah-lembah
ialah Safat bin Adlai
30dan yang memegang segala unta
ialah Obil, orang Ismael; dan yang
memegang segala keledai ialah Yehdeya,
orang Meronot
31dan yang memegang segala kambing
domba ialah Yazis orang Hagri. Maka
sekalian inilah yang memerintahkan
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segala sesuatu yang ada kepada raja
Daud.
32Maka Yonatan, bapa saudara Daud
itu, ialah seorang mentri orang budiman
lagi berilmu maka Yehiel bin Hakhmoni
adalah bersama-sama segala putra
baginda
33dan Ahitofel menjadi mentri baginda
dan Husai, orang Arki, menjadi sahabat
baginda.
34Maka kemudian dari pada Ahitofel itu
adalah Yoyada bin Benaya dan Abyatar
maka Yoab itulah panglima tentara
baginda.

28
1Maka oleh Daud
dihimpunkannyalah segala

penghulu orang Israel dan penghulu-
penghulu segala suku dan panglima-
panglima segala pasukan yang melayani
baginda bergilir-gilir dan segala
penghulu orang seribu dan segala
penghulu orang seratus dan segala yang
memerintahkan harta benda dan milik
baginda dan segala putra baginda serta
dengan segala pegawai dan segala orang
perkasa yaitu segala orang yang gagah
berani itu datang ke Yerusalem.
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2Maka berbangkitlah raja Daud itu
berdiri serta titahnya: "Dengarlah akan
daku hai saudara-saudaraku dan segala
rakyatku akan aku ini bahwa adalah niat
hatiku hedak membangunkan sebuah
rumah tempat kediaman bagi tabut
perjanjian Allah dan akan alas kaki
Tuhan kita dan sudah aku menyediakan
ramuannya.
3Tetapi firman Allah kepadaku: Tidak
boleh engkau membangunkan sebuah
rumah akan nama-Ku karena engkau
ini seorang perang dan engkau telah
menumpahkan darah orang.
4Tetapi Allah Tuhan orang Israel itu
telah memilih aku di antara segenap isi
rumah bapaku akan menjadi raja atas
orang Israel sampai selama-lamanya
karena Yehuda itu telah dipilihnya akan
menjadi penghulu dan dari pada suku
Yehuda itu dipilihnya isi rumah bapaku
dan dari antara segala anak bapaku
akulah yang diperkenankannya hendak
merajakan aku atas segala bani Israel
5dan dari pada segala putraku (karena
banyaklah anak-anak yang dikaruniakan
Allah kepadaku) dipilihnya putraku
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Salomo supaya ia duduk di atas tahta
kerajaan Allah itu atas orang Israel.
6Maka firman-Nya kepadaku: Bahwa
anakmu Salomo itu ialah akan
membangunkan rumah dan halaman-Ku
karena ialah yang telah Kupilih akan
menjadi bagi-Ku anak dan Aku akan
menjadi Bapa.
7Maka Aku akan menetapkan
kerajaannya sampai selama-lamanya
jikalau ia tetap dalam melakukan segala
firman dan hukum-hukum-Ku seperti
yang ada pada hari ini.
8Akan sekarang di hadapan mata
segala orang Israel yaitu perhimpunan
Allah dan pada hadirat Tuhan kita
hendaklah kamu memeliharakan serta
menuntut segala firman Tuhanmu Allah
supaya dapat kamu memiliki tanah
yang baik ini serta meninggalkan dia
menjadi pusaka anak-anakmu sampai
selama-lamanya.
9Maka engkau hai anakku Salomo
hendaklah engkau mengetahui akan
Tuhan bapamu serta membuat ibadat
kepada-Nya dengan tulus hatimu dan
dengan suka ridomu karena diselidik
Allah akan segala hati orang serta
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diketahui-Nya akan segala sangka-
sangka dan ingatannya maka jikalau
engkau mencari akan Dia niscaya
terdapatlah Ia olehmu tetapi jikalau
kiranya engkau meninggalkan Dia
niscaya engkau dibuangkan-Nya sampai
selama-lamanya.
10Akan sekarang ingat baik-baik karena
engkau ini telah dipilih Allah supaya
engkau membangunkan sebuah rumah
akan tempat kudus hendaklah engkau
tetap membuat demikian."
11Maka oleh Daud diberikannya kepada
anakanda Salomo itu toladan serambi
Kabah dan rumah-rumahnya dan
perbendaharaannya dan biliknya pada
sebelah atas dan biliknya yang di dalam
dan rumah tempat perdamaian
12dan lagi toladan segala sesuatu
yang ada kepada hatinya akan halaman
rumah Allah dan akan segala bilik
pada kelilingnya dan akan segala
perbendaharaannya rumah Allah dan
akan segala perbendaharaan segala
sesuatu yang dikuduskan
13dan lagi akan segala giliran imam-
imam dan orang Lewi dan akan segala
pekerjaan ibadat rumah Allah dan akan
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segala perkakas ibadat dalam rumah
Allah
14maka emas itu diberikannya dengan
timbangannya akan segala perkakas
keemasan akan akan segala perkakas
bagi segala jenis pekerjaan dan perakpun
akan segala perkakas perak dengan
timbangannya akan segala perkakas
bagi segala jenis pekerjaan
15dan lagi dengan timbangannya akan
segala kaki pelita yang keemasan dan
akan segala pelitanya yang keemasan
akan tiap-tiap kaki pelita dengan
pelitanya itu dengan timbangannya
dan akan segala kaki pelita dari pada
perak diberikannya perak dengan
timbangannya akan tiap-tiap kaki pelita
dan akan segala pelitanya sekadar
pekerjaan masing-masing kaki pelita itu
16dan lagi diberikannya emas
dengan timbangannya akan meja roti
persembahan akan masing-masing meja
itu dan perakpun akan segala meja yang
dari pada perak
17dan segala serampang dan segala
bokor dan segala piala dari pada emas
tulen dan akan segala cawan keemasan
dengan timbangannya akan tiap-tiap
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cawan itu dan akan segala cawan perak
dengan timbangannya akan tiap-tiap
cawan itu
18dan akan tempat membakar setanggi
itu emas yang suci dengan timbangnnya
dan emas akan toladan kenaikkan yaitu
kedua kerub yang mengembangkan
sayapnya serta menudungi tabut
perjanjian Allah.
19Maka titah Daud bahwa sekalian ini
telah aku diberitahu dengan suratan dari
pada tangan Allah yaitu segala pekerjaan
toladan ini.
20Maka titah Daud kepada putranya,
Salomo itu: "Hendaklah engkau gagah
dan berani hatimu dan buatlah demikian
janganlah engkau takut dan janganlah
terkejut karena Allah Tuhan itu yaitu
Tuhanku Ialah ada menyertai engkau
tidak Ia akan undur dari padamu atau
meninggalkan dikau sehingga selesailah
segala pekerjaan akan ibadat rumah
Allah itu.
21Maka adalah pula segala giliran
imam-imam dan orang-orang Lewi
itu akan segala ibadat rumah Allah
maka dalam segala jenis pekerjaan
itu akan ada sertamu segala orang
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yang rido hatinya yang pandai dalam
barang jenis pekerjaan dan lagi segala
penghulu dan segala orang banyak
itupun semata-mata akan menurut
perintahmu."

29
1Maka titah raja Daud kepada
segenap perhimpunan itu:

"Bahwa anakku, Salomo, yang telah
dipilih Allah seorang juga yaitu lagi
muda dan lemah lembut maka besarlah
pekerjaan ini karena istana itu bukannya
karena bagi manusia melainkan bagi
Tuhan kita Allah.
2Maka dengan sekuat kuasaku aku
telah menyediakan bagi rumah Tuhanku
segala emas akan benda yang keemasan
dan segala perak akan benda yang dari
pada perak dan tembaga akan segala
benda dari pada tembaga dan besi akan
segala benda yang dari pada besi dan
kayu akan segala yang dari pada kayu
dan beberapa batu onam dan permata
akan ditatahkan dan batu-batu akan
perhiasan pelbagai warnanya dan segala
jenis permata dan batu marmer terlalu
banyak.
3Dan lagi pula sebab aku suka akan
rumah Tuhanku itu sedang ada padaku
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emas perak dan perbendaharaanku
sendiri maka itupun aku persembahkan
kepada rumah Tuhanku lain dari pada
segala yang telah kusediakan akan
rumah yang kudus itu
4yaitu tiga ribu talenta emas dari pada
emas ofir dan tujuh ribu talenta perak
yang suci akan salutan segala dinding
rumah itu
5yaitu emas akan segala benda
keemasan dan perak akan segala benda
yang dari pada perak dan akan segala
jenis pekerjaan yang akan diperbuat oleh
tangan segala tukang. Maka siapakah
pula yang hendak mempersembahkan
dengan rido hatinya pada Allah pada hari
ini?"
6Maka segala penghulu isi rumah
bapanya dan segala penghulu suku-
suku bani Israel dan segala penghulu
orang seribu dan orang seratus
serta dengan segala orang yang
memerintahkan pekerjaan semuanya
mempersembahkan dengan rido hatinya
7maka dipersembahkannya akan
pekerjaan rumah Allah itu emas lima ribu
talenta dan selaksa dirham dan perak
selaksa talenta dan tembaga selaksa
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delapan ribu talenta dan besi sepuluh
laksa talenta.
8Dan barangsiapa yang ada kepadanya
permata dipersembahkannyalah akan
perbendaharaan rumah Allah di bawah
perintah Yehiel orang Gerson itu.
9Maka bersukacitalah orang banyak
itu oleh sebab mempersembahkan
dengan rido hatinya itu karena
dipersembahkannya kepada Allah
dengan tulus hatinya dan raja Daudpun
terlalu sangat sukacitanya.
10Sebab itu Daudpun memuji Allah
di hadapan segenap perhimpunan
itu, maka sembah Daud: "Segala puji
bagi-Mu ya Allah Tuhan nenek moyang
kami Israel dari pada azal datang kepada
abad.
11Ya Allah kepada-Mulah kebesaran dan
kuasa dan kemuliaan dan kemenangan
dan ibadat karena Engkaulah yang
empunya segala sesuatu yang di
langit dan yang di atas bumi ya Allah
Engkau juga mempunyai kerajaan dan
Engkaulah yang meninggikan diri-Mu
menjadi kepala atas segala sesuatu.
12Maka segala kekayaan dan hormat
dari pada-Mulah datangnya dan
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Engkaulah yang memerintahkan segala
sesuatu maka di dalam tangan-Mu
ada kuasa dan kekuatan dan tangan-
Mulah yang dapat membesarkan serta
menguatkan segala sesuatu.
13Akan sekarang kami mengucap
syukur kepada-Mu ya Tuhan kami
memuji semua yang mulia itu.
14Tetapi siapa gerangan aku ini dan
apa gerangan kaumku ini sehingga kami
beroleh kuasa akan mempersembahkan
dengan rido hati kami seperti yang
demikian ini karena segala sesuatu itu
dari pada-Mulah datangnya dan dari
pada milik-Mu sendiri juga yang telah
kami mempersembahkan kepadamu.
15Karena kami ini orang dagang juga
di hadapan hadirat-Mu dan orang yang
menumpang sama seperti hal segala
nenek moyang kami adapun umur kami
di atas bumi ini seperti bayang-bayang
juga adanya dan tiadalah pengharapan.
16Ya Allah ya Tuhan kami adapun segala
ramuan yang telah kami sediakan supaya
membangunkan sebuah rumah bagi
nama-Mu yang kudus itu sekaliannya itu
dari pada tangan-Mu juga datangnya
dan sekaliannya itu milik-Mu.
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17Maka kuketahui pula ya Allah
bahwa Engkaulah yang menguji hati
orang dan Engkau memperkenankan
hati yang tulus. Maka dengan tulus
hatiku dan dengan rido hatiku telah
kupersembahkan segala perkara ini dan
sekarang dengan sesuka hatiku telah
kulihat kaum-Mu yang telah hadir di
sini hendak membawa persembahannya
kepada-Mu dengan rido hatinya.
18Ya Allah ya Tuhan nenek moyang
kami Abraham dan Ishak dan Israel
peliharakanlah kiranya perkara-perkara
ini sampai selama-lamanya di dalam
sangka dan pikiran hati kaum-Mu ini dan
condongkanlah hatinya kepada-Mu
19dan karuniakan kiranya kepada
anakku Sulaiman ini hati yang tulus
supaya dipeliharakannya segala
firman-Mu dan segala kesaksian-Mu
dan segala undang-undang-Mu dan
supaya diperbuatnya segala perkara ini
serta membangunkan istana yang telah
kusediakan ramuannya itu."
20Maka titah Daud kepada segenap
perhimpunan itu: "Pujilah olehmu akan
Tuhanmu Allah!" Maka oleh segenap
perhimpunan itu dipujinya akan Allah



1 Tawarikh 29.21–23 144

Tuhan segala nenek moyangnya maka
ditundukkannya kepalanya seraya
menyembah kepada Allah dan kepada
bagindapun.
21Maka dipersembahkkanya beberapa
kurban persembahan kepada Allah
dan dipersembahkannya beberapa
kurban bakaran kepada Allah pada
keesokkan harinya yaitu lembu seribu
ekor dan domba jantan seribu ekor dan
anak domba seribu ekor serta dengan
persembahan minumannya dan kurban
persembahan terlalu banyak karena
segala orang Israel.
22Maka pada hari itu sekaliannyapun
makan minumlah di hadapan hadirat
Allah dengan sangat suka hatinya. Maka
dirajakannya Salomo, putra Daud itu,
pada kedua kalinya serta diminyakinya
akan dia bagi Allah akan menjadi
penghulu dan Zadokpun akan menjadi
imam.
23Maka Salomopun duduklah di atas
tahta kerajaan Allah menjadi raja akan
ganti ayahanda baginda Daud itu maka
berbahagialah ia dan segala orang
Israelpun menurut perintahnya.



1 Tawarikh 29.24–29 145
24Maka segala penghulu dan orang
yang gagah-gagah dan segala putra raja
Daud itupun menjunjung duli baginda
raja Salomo itu.
25Maka Salomo itu sangatlah
dibesarkan Allah pada pemandangan
segala orang Israel dikaruniakannya
kepadanya kemuliaan dalam kerajaannya
yang belum pernah ada pada seorangpun
dari pada segala raja Israel yang dahulu
dari padanya.
26Maka Daud bin Isai itu berkerajaanlah
atas segala orang Israel.
27Maka baginda itu berkerajaanlah
atas orang Israel itu empat puluh tahun
lamanya maka tujuh tahun lamanya
baginda berkerajaan di Hebron dan
tiga puluh tiga tahun lamanya baginda
berkerajaan di Yerusalem.
28Maka bagindapun mangkatlah dalam
umur yang panjang dan cukup usianya
dan kekayaannya dan kemuliaanya
maka anakanda baginda Salomo
berkerajaanlah menggantikan dia.
29Maka segala perbuatan raja Daud
yang dahulu dan yang kemudian
semuanya ada tersurat di dalam hikayat
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penilik Samuel itu dalam hikayat nabi
Natan dan dalam hikayat penilik Gad itu
30 serta dengan kerajaannya dan
gagahnya dan segala perkara yang telah
berlaku atasnya dan atas orang Israel
dan atas segala kerajaan negeri-negeri
orang.
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1
1Sebermula maka Salomo, putra
Daud itu, tetaplah di atas tahta

kerajaannya maka Tuhannya Allah itu
adalah menyertai dia serta membesarkan
dia terlalu sangat.
2Maka bertitahlah Salomo kepada
segala orang Israel yaitu pada segala
penghulu atas orang seribu dan atas
orang seratus dan kepada segala hakim
dan kepada tiap-tiap penghulu di antara
segala orang Israel yaitu kepala segala
isi rumah bapanya.
3Maka berangkatlah Salomo dan
segenap perhimpunan itupun sertanya
ke tempat tinggi yang ada di Gibeon
karena di sanalah kemah perhimpunan
Allah yang diperbuat di tanah belantara
oleh hamba Allah Musa itu.
4Tetapi tabut Allah telah dibawa oleh
Daud dari Kiryat-Yearim ke tempat yang
telah disediakan keretanya oleh Daud
karena telah diberikannya sebuah kemah
akan dia di Yerusalem.
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5Dan lagi tempat kurban dari pada
tembaga yang telah diperbuat Bezaleel
bin Uri bin Hur itupun adalah di sana di
hadapan kemah Allah maka Salomo dan
segala perhimpunan itupun mencerailah
akan dia.
6Maka Salomopun mempersembahkan
kurban di hadapan hadirat Allah di
atas tempat kurban tembaga yang di
hadapan kemah perhimpunan maka
dipersembahkannya di atasnya beseribu
kurban bakaran.
7Maka pada malam itu kelihatanlah
Allah kepada Salomo serta befirman
padanya: "Pintalah olehmu barang yang
patut Kukaruniakan kepadamu."
8Maka sembah Salomo kepada
Allah: "Bahwa Engkau telah membuat
kebajikan yang besar akan bapaku
Daud, Engkau telah menjadikan aku raja
akan gantinya.
9Akan sekarang ya Allah ya Tuhanku,
biarlah kiranya perjanjian-Mu kepada
bapaku Daud itu dipertetapkan karena
Engkau telah merajakan aku atas
suatu kaum yang seperti lebu tanah
banyaknya.
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10Akan sekarang berilah kiranya
aku budi dan pengetahuan supaya
dapat aku keluar masuk di hadapan
kaum ini karena siapa gerangan dapat
memerintahkan kaum-Mu yang sebesar
ini."
11Maka firman Allah kepada Salomo:
"Karena kehendak hatimu demikian dan
tiada engkau pinta kekayaan atau harta
benda atau kemuliaan atau kematian
segala orang yang membenci engkau
dan tiada pula engkau pinta bagi dirimu
umur panjang melainkan engkau telah
meminta bagi dirimu budi pengetahuan
supaya dapat engkau memerintahkan
kaum-Ku yang telah aku merajakan
engkau atasnya,
12 sebab itu dikaruniakan juga
kepadamu budi dan pengetahuan
dan Aku akan mengaruniakan pula
kepadamu kekayaan dan harta benda
dan kemuliaan yang belum pernah
ada kepada seorang jugapun dari pada
segala raja yang dahulu dari padamu
dan tidak akan ada yang demikian
kepada seorangpun yang kemudian dari
padamu."
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13Maka datanglah Salomo ke Yerusalem
dari tempat tinggi yang di Gibeon dari
hadapan kemah perhimpunan maka
berkerajaanlah ia atas orang Israel.
14Maka dihimpunkan Salomo beberapa
kenaikkan dan orang yang berkuda maka
adalah kepadanya seribu empat ratus
kenaikkan dan selaksa dua ribu orang
yang berkuda yang ditempatkannya di
dalam segala negri tempat kenaikkan
dan serta dengan baginda di Yerusalem.
15Maka perak dan emas di Yerusalem
disamakan baginda dengan batu dan
kayu araz disamakan baginda dengan
kayu jumiz yang di tanah rendah sebab
kemewahannya.
16Adapun segala kuda yang ada kepada
Salomo itu telah dibawa orang dari Mesir
maka oleh segala saudagar baginda
diterimanya kuda itu berkawan-kawan
masing-masing karena itu dengan
harganya.
17Maka sebuah kenaikkan diambilnya
dan dibawanya keluar dari Mesir itu
dengan harga enam ratus sikal perak
dan seekor kuda seratus lima puluh
sikal harganya maka demikian juga
dibawanya keluar dengan tangan segala
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saudagar itu bagi segala raja orang Het
dan bagi segala raja Aram.

2
1Adapun maksud Salomo itu hendak
membangunkan sebuah rumah bagi

nama Allah dan sebuah istana bagi
kerajaan.
2Maka oleh Salomo dibilangnya
tujuh laksa orang akan memikul dan
delapan laksa orang yang menebang
di gunung-gunung dan tiga ribu enam
ratus orang akan memerintahkan dia.
3Maka mengutuslah Salomo kepada
Huram, raja Sur, mengatakan: "Bahwa
seperti yang dilakukan kakanda akan
ayah adinda Daud serta dikirim kakanda
beberapa kayu araz supaya diperbuatnya
sebuah istana akan tempat kediamannya
demikianlah kiranya dilakukan kakanda
akan adindapun.
4Bahwa adalah adinda membangunkan
sebuah rumah akan nama Tuhan adinda
Allah supaya yaitu dikuduskan baginya
dan supaya membakar setanggi dari
pada rempah-rempah yang harum di
hadapan hadirat-Nya dan akan kurban
bakaran pada pagi dan petang dan pada
hari perhetian dan pada bulan baru dan
pada segala hari raya bagi Tuhan kami
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Allah. Maka inilah suatu hukum bagi
orang Israel sampai selama lamanya.
5Adapun rumah yang akan adinda
bangunkan itu besarlah karena besarlah
Tuhan kami dari pada segala dewa-dewa.
6Tetapi siapa gerangan yang beroleh
kuasa akan membangunkan sebuah
rumah baginya sedang langit itu dan
langit yang di atas segala langitpun
tiada termuat akan dia maka siapa
gerangan adinda ini sehingga dapat
adinda membangunkan sebuah rumah
baginya melainkan sekadar membakar
setanggi juga di hadapan hadirat-Nya.
7Akan sekarang biarlah kiranya
kakanda menyuruhkan kepada adinda
seorang yang pandai membuat pekerjaan
emas dan perak dan tembaga dan besi
dan benang ungu dan merah dan biru
dan yang tahu mengukir pelbagai ukiran
supaya ia menyertai segala orang
pandai-pandai yang ada serta adinda di
tanah Yehuda dan Yerusalem yang telah
disediakan oleh ayah adinda Daud itu.
8Dan hantarkanlah kiranya kepada
adinda beberapa kayu araz dan kayu
serui (sanobar) dan kayu cendana
dari Libanon karena maklumlah dinda
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bahwa segala hamba kakanda itu tahu
menebang kayu di Libanon adapun
segala hamba adindapun akan menyertai
segala hamba kakanda
9 supaya disediakannya kayu terlalu
banyak bagi adinda karena rumah yang
akan adinda bangunkan itu besar lagi
ajaib adanya.
10Adapun akan segala hamba kakanda
yaitu tukang-tukang yang menebang
kayu kelak adinda akan memberi dua
laksa pikul gandum yang tertumbuk
dan dua laksa pikul seir dan dua laksa
buyung air anggur dan dua laksa buyung
minyak."
11Maka jawab Huram, raja Sur itu, serta
dikirimkannya surat kepada Salomo
demikian bunyinya: "Karena dikasihi
Allah akan kaum-Nya itulah sebabnya
tuan dijadikan raja atasnya."
12Dan lagi kata Huram: "Segala puji
bagi Allah Tuhan orang Israel yang
menjadikan langit dan bumi dan yang
telah mengaruniakan kepada raja Daud
seorang putra yang berbudi yang tahu
akan budi dan pengertian yang dapat
membangunkan sebuah rumah bagi
Allah dan sebuah istana akan kerajaan.
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13Akan sekarang hamba menyuruhkan
seorang pandai lagi bijaksana Huram
Abi, namanya,
14 ialah anak seorang perempuan dari
pada suku Dan tetapi bapanya seorang
Sur maka pandai ia membuat pekerjaan
emas dan perak dan tembaga dan besi
dan batu dan kayu dan benang ungu
dan biru dan katan halus dan merah
dan pada mengukir pelbagai ukiran dan
pada mengupayakan sebarang upaya
ditentukan tempatnya serta dengan
segala orang tuan yang pandai-pandai
dan serta dengan segala orang ayahanda
raja Daud itu.
15Akan sekarang segala gandum dan
seir dan minyak dan air anggur yang
disebutkan tuan itu biarlah tuan kirimkan
kepada segala hamba tuan itu.
16Maka kamipun akan menebang
kayu dari Libanon seberapa yang tuan
kehendaki dan kami akan membawa
kepada tuan dengan rakit di laut sampai
ke Yafo maka hendaklah tuan bawa naik
ke Yerusalem."
17Maka oleh Salomo dibilangnya segala
orang dagang yang ada di tanah Israel
seperti bilangan ayahanda baginda Daud
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yang telah membilang akan dia maka
didapati jumlahnya lima belas laksa tiga
ribu enam ratus banyaknya.
18Maka ditentukan baginda tujuh laksa
orang yang memikul dan delapan laksa
orang yang menebang di gunung-gunung
dan tiga ribu enam ratus orang mandor
yang menyuruh orang banyak itu
bekerja.

3
1Maka Salomopun mulailah
membangunkan rumah Allah di

Yerusalem di atas bukit Moria di tempat
Allah telah kelihatan kepada ayahanda
baginda Daud pada tempat yang
disediakan oleh Daud dalam halaman
Ornan, orang Yebus.
2Maka baginda mulailah
membangunkan itu pada dua hari
bulan yang kedua dalam tahun yang
keempat dari pada kerajaannya.
3Maka demikianlah peri Salomo itu
membuat alasan pada membangunkan
rumah Allah itu. Maka panjangnya
dengan hasta ukuran yang mula-mula
itu yaitu enam puluh hasta dan lebarnya
dua puluh hasta.
4Adapun serambi yang di hadapan
rumah itu panjangnya dua puluh hasta
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menurut lebar rumah itu dan tingginya
seratus dua puluh hasta maka disalutnya
pada sebelah dalam dengan emas tulen.
5Maka rumah yang terbesar itu
dibuatnya langit-langit dari pada kayu
serui maka iapun disalutnya dengan
emas suci diukirnya kepadanya gambar
beberapa pohon khorma dan beberapa
rantai.
6Maka rumah itu dihiasinya dengan
batu yang indah-indah akan menambahi
kelokannya adapun emasnya itu emas
Parwaim belaka.
7Maka rumah itu dengan segala
kasonya dan bandulnya dan dindingnya
dan pintunnya disalutnya dengan emas
dan pada dindingnya dua puluh hasta
diukirnya beberapa kerub.
8Dan lagi diperbuatnya rumah yang
maha kudus maka panjangnnya dua
puluh hasta menurut lebar rumah itu
dan lebarnyapun dua puluh hasta maka
disalutnya dengan emas yang suci ada
enam ratus talenta beratnya.
9Maka segala pakunya lima puluh sikal
emas beratnya dan segala bilik yang di
atas itupun disalutnya dengan emas.
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10Maka dalam rumah yang maha kudus
itu diperbuatnya dua kerub seperti
perbuatan patung maka itupun disalut
orang dengan emas.
11Adapun akan sayap kedua kerub
itu dua puluh hasta panjangnya maka
sebelah sayap kerub yang satu itu lima
hasta panjangnya yaitu jejak pada
dinding rumah dan sayapnya yang
sebelah itupun lima hasta panjangnya
jejak pada sayap kerubim yang lain.
12Adapun sebelah sayap kerub yang
lain itu lima hasta panjangnya yaitu jejak
pada dinding rumh itu dan sayap yang
sebelah itupun lima hasta panjangnya
dan jejak pada sayap kerub yang lain
itu.
13Maka segala sayap kedua kerub itu
terkembang dua puluh hasta panjangnya
maka keduanya berdiri dengan kakinya
dan mukanya ke arah rumah itu.
14Maka tirai itu diperbuatnya dari pada
benang biru dan ungu dan merah dan
dari pada katan halus dirupakannya
kepadanya beberapa kerub.
15Maka diperbuatkannya di hadapan
rumah itu dua batang tiang yang tiga
puluh lima hasta tingginya dan kepala
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tiang yang di atas masing-masingnya itu
lima hasta tingginya.
16Dan lagi diperbuatnya beberapa
karangan rantai sama seperti tempat
kurban dikenakannya pada kepala-
kepala kedua tiang itu dan diperbuatnya
buah delima seratus biji dikenakannya
kepada segala rantai itu.
17Maka didirikannya kedua batang
tiang itu di hadapan kabah sebatang
pada sebelah kanan dan sebatang pada
sebelah kiri maka tiang yang di sebelah
kanan itu dinamainya Yakhin dan yang di
sebelah kiri dinamainya Boas.

4
1Dan lagi diperbuatkannya suatu
tempat kurban dari pada tembaga

dua puluh hasta panjangnya dan
duapuluh hasta lebarnya dan sepuluh
hasta tingginya.
2Maka diperbuatkannya kolam tuangan
itu sepuluh hasta bukannya dari tepinya
sampai tepinya kelilingnya bulat dan
tingginya lima hasta dan tali yang tiga
puluh hasta panjangnya dapat melilit
dia.
3Maka di bawahnya ada rupa beberapa
lembu yang mengelilingi dia sepuluh ekor
pada sehasta semuanya mengelilingi
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kolam itu. Adapun segala lembu itu dua
deret setuangan dengan dia.
4Maka kolam itu perdiriannya di
atas lembu dua belas ekor tiga ekor
menghadap ke utara dan tiga ekor
menghadap ke barat dan tiga ekor
menghadap ke selatan dan tiga ekor
menghadap ke timur maka kolam itu
tertanggunglah di atasnya dan buntut
segala lembu itu membelakang ke
dalam.
5Maka kolam itu sepelempap tebalnya
dan bibirnya diperbuat seperti bibir
mangkok seperti bunga bakung dan
muatnya tiga ribu buyung air.
6Dan lagi diperbuatnya tempat
pembasuhan sepuluh buah
ditempatkannya lima buah pada
sebelah kanan dan lima buah pada
sebelah kiri akan membasuh apa-apa
dalamnya maka segala yang terpakai
kepada kurban bakaran itu dibasuh
orang di dalamnya tetapi kolam itu akan
tempat segala imam membasuh kaki
tangannya.
7Maka diperbuatnya kesepuluh batang
kaki pelita emas itu seperti hukumnya
ditaruhnya di dalam kabah lima batang
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pada sebelah kanan dan lima batang
kepada sebelah kiri.
8Dan diperbuatnya meja sepuluh buah
ditaruhnya di dalam kabah lima buah
pada sebelah kanan dan lima buah pada
sebelah kiri. Dan diperbuatnya bokor
emas seratus buah.
9Dan lagi diperbuatnya pagar halaman
segala imam dan pagar halaman yang
besar dan pintu-pintu pagar itu maka
segala pintunya itu disalutnya dengan
tembaga.
10Maka kolam itu ditempatkannya pada
sebelah kanan rumah itu pada sebelah
timur arah ke selatan.
11Maka oleh Huram diperbuatnya
segala kuali dan segala penyodok dan
segala bokor. Maka selesailah Huram
itu dari pada membuat pekerjaan yang
dikerjakannya akan raja Salomo di
rumah Allah,
12yaitu kedua batang tiang dan kedua
bentara dan kedua kepala tiang yang di
atas kedua tiang itu dan kedua kerawang
akan menudungi kedua bentaran kepala
tiang yang di atas kedua tiang itu
13dan keempat ratus buah delima akan
kedua karawang itu yaitu dua deret buah
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delima maka tiap-tiap kerawang pada
menudungi kedua bentaran kepala tiang
yang di atas kedua tiang itu.
14Maka diperbuatnya segala alasan
dan diperbuatnya segala tempat
pembasuhan yang di atas segala alasan
itu
15dan kolam yang satu dengan kedua
belas ekor lembu yang di bawahnya.
16Dan segala kuali dan penyodok dan
serampang dan segala perkakasnya
itupun diperbuat oleh Huram-Abi itu bagi
raja Salomo akan rumah Allah semuanya
dari pada tembaga yang terupam belaka.
17Maka disuruh baginda tuang di
lembah Yordan dalam tanah liat yang di
antara Sukot dengan Zereda.
18Maka segala perkakas itu diperbuat
oleh Salomo terlalu banyak karena
tembaga itu tidak dapat diketahui akan
beratnya.
19Dan lagi diperbuat oleh Salomo
akan segala perkakas yang di rumah
Allah dan tempat persembahan yang
keemasan dan segala meja tempat roti
persembahan itu
20dan segala kaki pelita dengan pelita
masing-masing dari pada emas yang
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suci akan dipasang di hadapan tempat
firman seperti hukumnya
21dengan segala bunga dan segala
pelita dan segala gunting semuanya
dari pada emas yaitu emas yang
sehabis-habis suci
22dan segala penyekat dan segala
bokor dan segala perasapan dan segala
bekas orang semuanya dari pada emas
tulen adapun akan pintu rumah itu maka
segala daun pintunya kan tempat yang
maha kudus dan segala daun pintu
rumah kabah itu semuanya dari pada
emas.

5
1Maka dengan demikian selesailah
segala pekerjaan yang dikerjakan

oleh Salomo akan rumah Allah. Maka
oleh Salomo dibawanya masuk segala
benda yang telah dikuduskan oleh
ayahanda baginda Daud itu yaitu
perak dan emas dan segala perkakas
ditaruhnya di dalam perbendaharaan
rumah Allah itu.
2Setelah itu maka dihimpunkan Salomo
segala ketua-ketua orang Israel dan
segala kepala sukunya yaitu segala
penghulu isi rumah segala bapa bani
Israel datang ke Yerusalem hendak



2 Tawarikh 5.3–8 17

dibawanya tabut perjanjian Allah dari
dalam negri Daud yaitu dari Sion.
3Maka berhimpunlah segala orang
Israel menghadap baginda pada hari
raya yang dalam bulan yang ketujuh.
4Maka segala ketua orang Israelpun
datanglah lalu diusung oleh orang-orang
Lewi akan tabut itu.
5Maka tabut itu dibawa naik serta
dengan kemah perhimpuan serta dengan
perkakas yang kudus yang ada di dalam
kemah itu maka sekaliannya itu dibawa
naik oleh segala imam orang Lewi itu.
6Adapun raja Salomo dan segenap
perhimpunan orang Israel yang telah
berhimpun menghadap baginda itu
semuanya ada di hadapan tabut itu
serta mengurbankan domba-domba dan
lembu-lembu yang tiada terbilang atau
tepermanai banyaknya.
7Maka oleh segala imam itu dibawaya
tabut perjanjian Allah itu masuk ke
tempatnya yaitu ke tempat firman di
rumah itu ke tempat yang maha kudus
yaitu di bawah sayap kedua kerub.
8Karena kedua kerub itu
mengembangkan sayapnya di atas
tempat tabut itu dan kedua kerub itu
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menudungi tabut itu serta dengan kayu
pengusungnya dari atas.
9Adapun kayu pengusung itu demikian
panjangnya sehingga ujung kayu
pegusung itu tampaklah dari tabut itu
di hadapan tempat firman tetapi tidak
tampak dari luar maka adalah yaitu di
sana sampai kepada hari ini.
10Maka satupun tiada isi tabut itu
melainkan kedua loh batu yang ditaruh
dalamnya oleh Musa di Horeb tatkala
Allah membuat perjanjian dengan bani
Israel pada masa orang-orang itu keluar
dari Mesir.
11Maka jadilah apabila segala imam
telah keluar dari dalam tempat kudus itu
(karena segala imam yang telah hadir
itu telah menguduskan dirinya dan tidak
ia menunggu bergilir-gilir
12dan segala orang Lewi yang menyanyi
yaitu Asaf dan Heman dan Yedutun
dengan segala anaknya dan segala
saudaranya semuanya berdirilah pada
sebelah timur tempat kurban dengan
memakai kain katan halus serta
memegang ceracap dan gambus dan
kecapi dan imam seratus dua puluh
orangpun sertanya yang meniup nafiri)
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13maka jadilah apabila segala orang
yang meniup nafiri dan yang menyanyi
itupun bersama-sama dengan satu
bunyi akan memuji dan mengucap
syukur kepada Allah maka pada masa
sekaliannya menyaringkan suaranya
dengan segala nafiri dan ceracap dan
bunyi-bunyian serta memuji Allah
demikian bunyinya: "Karena banyaklah
ia karena kemurahan-Nya kekal
selama-lamanya." Barulah suatu awan
memenuhi rumah itu yaitu rumah Allah
14 sehingga segala imam itu tidak dapat
berdiri melayan di situ dari sebab awan
itu karena kemuliaan Allah memenuhilah
rumah Allah itu.

6
1Setelah itu kata Salomo: "Bahwa
Allah telah befirman bahwa Ia akan

duduk dalam gelap gulita."
2Tetapi aku telah membangunkan
sebuah rumah akan tempat kediaman-
Mu yaitu akan tempat kedudukkan-Mu
sampai selama-lamanya.
3Maka bagindapun berpalinglah lalu
diberkatinya akan segenap perhimpuan
Israel maka segenap perhimpunan orang
Israel itupun berdirilah.



2 Tawarikh 6.4–8 20
4Maka demikianlah ucapnya: "Segala
puji bagi Allah Tuhan orang Israel
yang telah berfirman dengan lidah-
Nya kepada ayahku raja Daud dan
dengan tangan-Nya sendiri telah
disempurnakannya,
5maka firman-Nya: Bahwa dari pada
hari Aku menghantarkan kaum-Ku keluar
dari tanah Mesir tidak Aku pilih barang
sesuatu negri dari antara segala suku
bani Israel akan membangunkan sebuah
rumah dalamnya supaya nama-Ku duduk
di sana dan tidak Aku pilih barang
seorang akan menjadi penghulu akan
kaum-Ku Israel itu
6 tetapi Aku telah memilih Yerusalem
supaya nama-Ku boleh duduk di sana
dan Aku telah memilih Daud pula akan
memerintahkan kaum-Ku Israel.
7Akan tetapi pada hati ayahku Daud itu
hendak dibangunkannya sebuah rumah
akan nama Allah Tuhan orang Israel.
8Tetapi firman Allah kepada ayahku
Daud itu: Adapun sedang pada hatimu
engkau hendak membangunkan sebuah
rumah akan nama-Ku baik juga niat
hatimu itu
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9 tetapi engkau ini tidak akan
membangunkan rumah itu melainkan
anakmu yang akan terbit kelak dari
pada zulbimu ialah akan membangunkan
rumah itu bagi nama-Ku.
10Maka Allah telah menyampaikan
firman-Nya itu karena aku ini telah
berbagkit menggantikan ayahku Daud
itu dan aku duduk diatas tahta kerajaan
Israel seperti perjanjian Allah dan aku
telah membangunkan rumah ini akan
nama Allah Tuhan orang Israel.
11Maka dalamnya itu aku telah
menaruh tabut yang bersisi perjanjian
Allah yang dijanjikannya dengan segala
bani Israel."
12Maka bagindapun berdirilah di
hadapan tempat kurban tentang
segenap perhimpunan bani Israel maka
ditadahkan baginda tangannya
13 (karena telah diperbuat Salomo
mimbar tembaga lima hasta panjangnya
dan lima hasta lebarnya dan tiga
hasta tingginya ditaruhnya pada sama
tengah halaman itu maka bagindapun
berdirilah di atasnya lalu bertelut
dengan kedua belah lututnya di hadapan
segenap perhimpunan bani Israel serta
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menadahkan kedua belah tangannya ke
langit)
14maka sembahnya: "Ya Allah ya Tuhan
orang Israel tiadalah Tuhan yang sama
dengan Engkau baik di langit baik di atas
bumi yang memeliharakan perjanjian
dan kemurahan akan segala hamba-Mu
yang berjalan di hadapan hadirat-Mu
dengan sebulat-bulat hatinya
15Engkau juga yang telah
menyampaikan kepada hamba-Mu
Daud ayahku barang yang telah Engkau
janjikan kepadanya bahkan Engkau
telah befirman dengan lidah-Mu lalu
menyampaikan dia oleh tangan-Mu
seperti yang ada pada hari ini.
16Akan sekarang ya Allah ya Tuhan
orang Israel sampaikanlah kiranya
kepada hambamu Daud ayahku itu
barang yang telah Engkau janjikan
kepadanya demikian firman-Mu: Bahwa
tiada berkeputusan bagi-Mu di hadapan
hadirat-Ku seorang yang duduk di atas
tahta kerajaan Israel hanya jikalau anak-
anakmu ingat akan jalanya sehingga
ia menurut jalan segala hukum-Ku
seperti engkaupun telah menurut segala
jalan-Ku.
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17Maka sekarang ya Allah ya Tuhan
orang Israel biarlah kiranya firman-Mu
itu dibenarkan yang telah Engkau
firmankan kepada hamba-Mu Daud itu.
18Tetapi sungguhkah Tuhan hendak
duduk bersama-sama dengan manusia
di atas bumi bahwa langit itu dan langit
yang di atas segala langitpun tiada
termuat akan Dikau apalagi rumah yang
telah kubangunkan ini.
19Tetapi hendaklah kiranya Engkau
menilik akan doa hamba-Mu ini dan
akan permintaanku ya Allah ya Tuhanku
sehingga Engkau dengar akan seru dan
akan doa yang dipersembahkan pada
hadirat-Mu oleh hamba-Mu ini
20 supaya mata-Mu terbuka akan
memandang rumah ini siang dan
malam yaitu tempat yang telah Engkau
berfirman akan halnya bahwa Engkau
akan menaruh nama-Mu di sana
sehingga Engkau dengar akan doa yang
dipersembahkan oleh hamba-Mu dengan
menghadap tempat ini kelak.
21Dan dengarlah kiranya akan segala
permintaan hamba-Mu dan segala
permintaan kaum-Mu Israel tatkala ia
berdoa dengan menghadap tempat ini
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bahkan dengarlah oleh-Mu dari tempat
kedudukkan-Mu yaitu dari surga dan
ampunilah kiranya akan kami tatkala
Engkau dengar itu.
22Maka jikalau kiranya orang
berdosa kepada kawannya dan
diletakkan sumpah kepadanya disuruh
ia bersumpah sehingga ia datang
bersumpah di hadapan tempat
kurban-Mu dalam rumah ini
23dengarlah kiranya oleh-Mu dari
surga dan adakanlah oleh-Mu serta
memutuskan hukum antara hamba-
hamba-Mu serta membalaskan kepada
orang yang jahat supaya kelakuannya
itu menimpa kepalanya sendiri
dan benarkanlah orang yang benar
supaya dibalas kepadanya sekadar
kebenarannya.
24Maka jikalau kiranya kaum-Mu
Israel ini kalah di hadapan musuhnya
sebab berdosa kepada-Mu kemudian
orang-orang itu berpaling pula dan
mengaku nama-Mu serta berdoa dan
menyampaikan permintaannya di
hadapan hadirat-Mu dalam rumah ini
25pada masa itu dengarlah oleh-Mu
dari surga dan ampunilah kiranya dosa
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kaum-Mu Israel ini dan bawalah akan
dia kembali ke tanah yang telah Engkau
karuniakan kepadnya dan kepada segala
nenek moyangnya.
26Maka tatkala langit terkunci sehingga
tiada turun hujan sebab orang-orang
itu telah berdosa kepada-Mu jikalah
orang-orang itu berdoa menghadap
tempat ini dan mengaku nama-Mu serta
berpaling dari pada dosanya tatkala
Engkau menyaksikan dia
27maka pada masa itu dengarlah
kiranya oleh-Mu di surga serta
ampunilah dosa hamba-hamba-Mu dan
dosa kaum-Mu Israel tatkala Engkau
mengajarkan kepadanya jalan yang baik
yang patut dijalaninya dan turunkan
kiranya oleh-Mu hujan di tanah-Mu
yang telah Engkau karuniakan kepada
kaum-Mu akan pusakanya.
28Maka jikalau kiranya di tanah itu ada
bala kelaparan jikalau ada bala sampar
jikalau ada kelayuan atau benih atau
belalang atau hulat jikalau musuhnya
mengepung akan dia di tanah tempat
segala negri maka barang sesuatu bala
dan barang sesuatu penyakit yang ada
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29dan barang sesuatu doa dan
permintaan yang disampaikan oleh
seseorang atau oleh segenap kaum-Mu
Israel mengetahui masing-masing
akan balanya sendiri dan dukacitanya
sendiri serta menadahkan tangannya
menghadap rumah ini
30maka pada masa itu dengarlah oleh-
Mu dari surga tempat kedudukkan-Mu itu
dan ampunilah kiranya serta membalas
kepada masing-masing sekadar segala
jalannya yang diketahui oleh-Mu akan
hatinya (karena Engkau bahkan Engkau
saja yang mengetahui akan hati segala
anak-anak Adam)
31 supaya orang-orang itu takut akan
Dikau sehingga diturutnya segala
jalan-Mu selama orang-orang itu duduk
di tanah yang telah Engkau karuniakan
kepada nenek moyang kami.
32Dan lagi akan hal orang dagang
yang bukan dari pada kaum-Mu Israel
jikalau kiranya ia datang dari negri
yang jauh oleh karena nama-Mu yang
besar itu dan tangan-Mu yang berkuasa
dan lengan-Mu yang terhulur maka
apabila orang-orang itu datang berdoa
menghadap rumah ini
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33pada masa itu dengarlah oleh-Mu dari
surga yaitu dari tempat kedudukkan-Mu
dan adakanlah kiranya seperti segala
yang dipinta kepada-Mu oleh orang
dagang itu supaya segala bangsa dunia
ini dapat mengetahui akan nama-Mu
serta menakuti akan Dikau seperti
kaum-Mu Israel dan supaya diketahuinya
bahwa nama-Mu juga disebut atas
rumah yang telah aku bangunkan ini.
34Maka jikalau kaum-Mu keluar hendak
berperang dengan musuhnya pada
barang sesuatu jalan yang akan Engkau
suruhkan dia dan jikalau ia berdoa
kepada-Mu dengan menghadap negri
yang telah Engkau pilih ini dan rumah
yang telah aku bangunkan bagi nama-Mu
35pada masa itu dengarlah kiranya
oleh-Mu dari surga akan doa dan
permintaannya dan benarkan kiranya
akan halnya.
36Maka jikalau kiranya orang-orang itu
berdosa kepada-Mu (karena seorangpun
tiada yang tiada berdosa) dan jikalau
Engkau murka akan dia dan Engkau
serahkan dia kepada musuhnya sehingga
ditawaninya akan dia dibawanya ke
tanah yang jauh atau yang dekat
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37 tetapi jikalau di tanah tempat ia
tertawan itu ia teringat akan dirinya
serta berpaling dan menyampaikan
kepada-Mu permintaannya di tanah
orang yang telah membawa akan dia
sembahnya: Kami telah berdosa dan
bersalah serta berbuat kejahatan
38maka jikalau orang-orang itu kembali
kepada-Mu dengan sebulat-bulat hatinya
dan dengan segenap jiwanya di tanah
orang yang telah menawan akan dia
yaitu di tempat yang telah orang-orang
itu membawa dia dengan tertawan
dan jikalau orang-orang itu berdoa
dengan menghadap ke tanahnya yang
telah Engkau karuniakan kepada nenek
moyangnya dan ke negri yang telah
Engkau pilih dan ke rumah yang telah
kubangunkan bagi nama-Mu ini
39maka pada masa itu dengarlah
kiranya dari surga tempat kedudukkan-
Mu itu akan doanya dan akan
permintaannya itu serta benarkanlah
kiranya akan halnya dan ampunilah
kiranya kaum-Mu yang berdosa
kepada-Mu itu.
40Akan sekarang ya Tuhanku biarlah
kiranya mata-Mu terbuka dan biarlah
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telinga-Mu mendengar akan doa yang
dipersembahkan di tempat ini.
41Maka sekarang ya Allah ya Tuhanku
biarlah kiranya Engkau naik ke tempat
kediaman-Mu, baik Engkau baik tabut
kodrat-Mu ya Allah ya Tuhanku biarlah
segala imam-Mu diberi memakai selamat
akan pakaiannya, dan biarlah segala
saleh-Mu bersukacita oleh sebab yang
benar.
42Ya Allah ya Tuhanku janganlah
kiranya Engkau memalingkan muka
orang yang diminyaki bagi-Mu, ingatlah
kiranya akan segala kebajikan hamba-Mu
Daud itu."

7
1Adapun apabila Salomo telah
selesai dari pada berdoa itu tiba-tiba

turunlah api dari langit menghanguskan
kurban bakaran dan segala kurban
sembelihan itu maka kemuliaan Allah
itupun memenuhilah rumah itu.
2Maka segala imam tiada boleh masuk
ke dalam rumah Allah sebab kemuliaan
itu memenuhilah rumah Allah.
3Maka segala bani Israel itu
memandanglah tatkala turun api
itu dan kemuliaan Allahpun adalah di
atas rumah Allah itu maka sekaliannya
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menundukkan dirinya di atas batu
hamparan itu dengan mukanya ke
tanah serta menyembah dan mengucap
syukur kepada Allah demikian: "Karena
banyaklah Ia karena kemuliaan kekal
selama-lamanya."
4Maka oleh baginda dan oleh segenap
kaum itu dipersembahkanlah beberapa
kurban di hadapan hadirat Allah.
5Maka oleh raja Salomo
dipersembahkannya suatu kurban
dari pada lembu dua laksa dua ribu ekor
dan dari pada domba dua belas laksa
ekor. Maka demikianlah dikuduskan
baginda dan segenap kaum itu akan
rumah Allah itu.
6Maka segala imam itupun berdirilah
menurut pegangan masing-masing dan
segala orang Lewipun dengan segala
bunyi-bunyian akan nyanyian Allah yang
telah diperbuat oleh raja Daud akan
mengucap syukur kepada Allah karena
kemurahan kekal selama-lamanya yaitu
pada masa Daud memuji-muji oleh
pekerjaan orang-orang itu maka segala
imam itu meniup nafiri di hadapannya
dan segala orang Israelpun berdirilah.
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7Dan lagi dikuduskan Salomo akan
tengah halaman yang di hadapan rumah
Allah karena di sana dipersembahkan
baginda segala kurban bakaran dan
lemak segala kurban perdamaian sebab
tempat kurban yang dari pada tembaga
yang telah diperbuat oleh Salomo itu
tiadalah termuat akan segenap kurban
bakaran dan persembahan makanan dan
lemak itu.
8Maka pada masa itu Salomopun
memegang hari raya itu tujuh hari
lamanya dan segala orang Israelpun
sertanya yaitu suatu perhimpunan yang
terlalu besar dari tempat orang masuk
ke Hamat hingga sampai ke anak sungai
Mesir.
9Maka pada hari yang kedelapan
sekaliannya memegang hari raya yang
besar karena sekaliannya memegang
hari raya perhiasan tempat kurban itu
tujuh hari lamanya dan hari raya itupun
tujuh hari lamanya.
10Maka pada dua puluh tiga hari bulan
dalam bulan yang ketujuh dilaksanakan
baginda segenap kaum itu pulang ke
kemah masing-masing dengan sukacita
dan senang hatinya oleh sebab segala
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kebajikan yang telah dilakukan Allah
akan Daud dan akan Salomo dan akan
kaum-Nya Israel itu.
11Maka selesailah Salomo dari pada
membangunkan rumah Allah dan istana
baginda dan segala sesuatu yang terbit
di dalam hati Salomo akan diperbuatnya
di rumah Allah dan dalam istana baginda
itu semuanya jadi dengan sejahteranya.
12Maka kelihatanlah Allah kepada
Salomo pada malam hari serta
berfirman kepadanya: "Bahwa Aku telah
mendengar akan doamu dan tempat
ini telah Kupilih bagi-Ku akan rumah
kurban.
13Maka jikalau kiranya Aku tutupkan
langit sehingga tiada turun hujan atau
jikalau Kusuruh belalang makan habis
hasil tanah ini atau jikalau Kudatangkan
bala sampar di antara kaum-Ku
14dan jikalau kaum-Ku yang
tersebut nama-Ku di atasnya itu
kelak merendahkan dirinya serta
berdiam dan mencari hadirat-Ku lalu
berpaling dari pada jalannya yang
jahat niscaya Aku dengar dari surga
serta mengampuni dosanya dan
menyelamatkan tanahnya.
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15Akan sekarang tak dapat tidak
terbukalah mata-Ku dan telinga-Kupun
kelak supaya mendengar akan doa yang
dipersembahkan di tempat ini.
16Karena sekarang Aku telah memilih
serta menguduskan rumah ini supaya
nama-Ku tetap di sana sampai selama-
lamanya maka mata-Ku dan hati-Kupun
akan ada di sana senantiasa.
17Maka akan engkau ini jikalau engkau
hendak berjalan di hadapan hadirat-Ku
seperti jalan bapamu Daud itu dan
engkau perbuat seperti segala yang
telah Kufirmankan kepadamu serta
memeliharakan segala undang-undang
dan segala hukum-Ku
18niscaya Kutetapkan tahta kerajaanmu
seperti yang telah Aku berjanji dengan
bapamu Daud itu demikianlah: Bahwa
tiada berkeputusan kelak bagimu
seorang yang memerintahkan orang
Israel.
19Tetapi jikalau kiranya kamu berpaling
dari pada-Ku serta meninggalkan
segala undang-undang dan segala
firman-Ku yang telah Aku menentukan
bagimu sehingga kamu pergi berbuat
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ibadat kepada dewa-dewa orang dan
menyembah akan dia
20niscaya Aku bantunkan orang-
orang itu dari tanah-Ku yang telah
Kukaruniakan kepadanya dan rumah ini
yang telah Kukuduskan bagi nama-Ku
kelak Aku buangkan dari pada hadirat-Ku
dan Kujadikan dia suatu perumpamaan
dan sendirian di antara segala bangsa.
21Adapun rumah yang demikian tinggi
ini tak dapat tidak barang siapa yang
berjalan lalu akan menjadi heran serta
berkata: Mengapakah dilakukan Allah
yang demikian akan tanah ini dan akan
rumah ini.
22Maka orang-orang akan menjawab
yaitu sebab orang-orang itu telah
meninggalkan Allah Tuhan segala nenek
moyangnya yang telah membawa dia
keluar dari tanah Mesir dan orang-orang
itu telah berpegang kepada dewa-dewa
orang serta menyembah dia dan berbuat
ibadat kepadanya itulah sebabnya
didatangkan Allah segala celaka ini ke
atasnya."

8
1Adapun kemudian dari pada kedua
puluh tahun yang dalamnya Salomo
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membangunkan rumah Allah dan istana
baginda
2maka dibangunkan Salomo segala
negri yang telah dipersembahkan Huram
kepada Salomo maka didudukkan
baginda beberapa orang bani Israel
dalamnya.
3Maka berangkatlah Salomo ke
Hamat-Zoba dan dialahkannya akan dia.
4Maka dibangunkan baginda negri
Tadmor yang di tanah belantara
dan segala negri persimpanan yang
dibangunkan baginda di Hamat.
5Dan lagi dibangunkan baginda
Bet-Horon Hulu dan Bet-Horon Hilir
yaitu negri yang berkota serta dengan
temboknya dan pintu gerbangnya dan
sangkangnya
6dan Baalat dan segala negri
persimpanan yang ada kepada
Salomo dan segala negri akan segala
kenaikkannya dan negri-negri akan
orang yang berkuda dan segala sesuatu
yang Salomo hendak membangunkan
akan kesukaannya sendiri di Yerusalem
dan di Libanon dan dalam seluruh tanah
kerajaan.
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7Adapun segala orang yang lagi tinggal
dari pada orang Het dan orang Amori
dan orang Feris dan orang Hewi dan
orang Yebus yang bukan dari pada bani
Israel
8maka dari pada segala anak cucunya
yang lagi tinggal kemudian dari padanya
di tanah itu yang tidak dibinasakan
oleh bani Israel dari pada sekalian
itu dikerahkan oleh Salomo beberapa
hamba kerahan yang ada pada hari ini.
9Tetapi dari pada bani Israel
seorangpun tiada dijadikan Salomo
hambanya akan pekerjaan itu melainkan
yaitu menjadi orang perang dan
kepala-kepala segala penghulunya dan
kepala-kepala segala kenaikkannya dan
segala orangnya yang berkuda.
10Maka jumlah segala penghulu raja
Salomo yaitu dua ratus lima puluh orang
yang memerintahkan segala orang
banyak.
11Maka putri Firaunpun dipindahkan
oleh Salomo dari negri Daud ke mahligai
yang telah dibangunkan baginda akan
dia karena titahnya: "Tiada boleh istriku
duduk dalam istana Daud raja Salomo
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itu karena kuduslah segala tempat yang
dihampiri tabut Allah itu."
12Maka pada masa itu dipersembahkan
Salomo beberapa kurban bakaran
kepada Allah di atas tempat kurban Allah
yang telah diperbuat baginda di hadapan
serambi
13yaitu barang yang patut
dipersembahkan pada sebilang
hari menurut hukum Musa pada segala
hari perhentian dan pada segala bulan
bahu dan pada segala hari raya yang
tertentu tiga kali dalam dalam setahun
yaitu pada hari raya roti yang tidak
beragi dan pada hari raya jemaat-jemaat
dan pada hari raya pondok.
14Maka ditentukan baginda menurut
undang-undang ayahanda baginda Daud
itu akan segala giliran imam-imam pada
pekerjaan dan segala orang Lewipun
pada pegangannya akan memuji Allah
dan akan melayani di hadapan segala
imam seperti peraturan yang patut pada
sebilang hari dan lagi segala penunggu
pintu bergilir-gilir pada tiap-tiap pintu
gerbang karena demikianlah titah hamba
Allah, Daud itu.
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15Maka tiadalah dilalui orang akan
titah baginda dalam hal segala imam
dan orang Lewi itu pada barang sesuatu
perkara demikian juga dalam hal segala
perbendaharan.
16Maka segala pekerjaan Salomo itu
telah disediakan sampai kepada hari
dibubuh kaki tembok rumah Allah datang
kepada kesudahannya demikianlah
rumah Allah itu disempurnakan.
17Setelah itu maka pergilah Salomo
ke Ezion-Geber dan ke Elot yang di tepi
laut, di tanah Edom.
18Maka oleh Huram disuruhkannya
kepada baginda dengan tangan
hamba-hambanya beberapa kepala dan
beberapa hambapun yang tahu berlayar
di laut maka berlayarlah sekaliannya
bersama-sama dengan segala hamba
Salomo ke Ofir diambilnya dari sana
empat ratus lima puluh talenta emas
dibawanya kepada raja Salomo.

9
1Setelah didengar oleh permaisuri
negri Syeba akan kabar Salomo,

maka datanglah ia hendak mencoba
Salomo dengan beberapa masalah ke
Yerusalem dengan tentara yang amat
besar dan beberapa ekor unta yang
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bermuat rempah-rempah dan emas
terlalu banyak dan permata pun maka
datanglah ia menghadap Salomo lalu
berkata-kata dengan dia dari hal pikiran
hatinya.
2Maka segala perkara itu dinyatakan
Salomo kepadanya dan satupun tiada
terlindung dari pada Salomo yang tidak
dinyatakannya kepadanya.
3Setelah dilihat oleh permaisuri Syeba
akan budi Salomo dan istana yang telah
dibangunkannya
4dan santapan baginda dan kedudukkan
segala pegawainya dan perdirian segala
pelayannya serta pakaiannya dan lagi
segala penjawat minumannya dengan
pakaiannya dan jalannya yang padanya
baginda naik ke rumah Allah maka
permaisuri itu tiada bersemangat lagi.
5Maka katanya kepada baginda: "Benar
juga kabar yang telah adinda dengar di
negri adinda dari hal segala perbuatan
dan budi kakanda.
6Tetapi tiadalah adinda percaya akan
kabarnya sehingga adinda datang kemari
dan mata adinda sediri yang melihatnya
adapun separuh dari pada kebesaran
budi kakanda ini tiadalah dikabarkan
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kepada adinda bahwa kakanda melebihi
kabar yang telah adinda dengar itu.
7Berbahagialah segala orang kakanda
dan berbahagialah segala pegawai
kakanda ini yang senantiasa berdiri di
hadapan kakanda serta mendengar akan
budi kakanda.
8Segala puji bagi Allah Tuhan kakanda
yang berkenan akan kakanda sehingga
kakanda didudukkannya di atas tahta
kerajaan akan menjadi raja bagi
Tuhan kakanda Allah karena dikasihi
Tuhan kakanda akan Israel hendak
ditetapkannya sampai selama-lamanya
itulah sebabnya kakanda dirajakan-Nya
atas orang-orang itu supaya kakanda
melakukan kebenaran dan keadilan."
9Maka oleh permaisuri itu
dipersembahkannya kepada baginda
seratus dua puluh talenta emas dan
rempah-rempah dengan kemewahannya
dan permatapun, maka belum pernah
ada rempah-rempah seperti yang
dipersembahkan permaisuri Syeba itu
kepada raja Salomo.
10Dan lagi segala hamba Huram dan
segala hamba Salomo yang membawa
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emas dari Ofir itupun membawalah
beberapa kayu cendana dan permata.
11Maka dari pada kayu cendana itu
diperbuat baginda beberapa peranginan
akan rumah Allah dan akan istana
baginda dan beberapa kecapi dan
gambus akan segala orang yang
menyanyi, maka belum pernah dilihat
orang yang demikian di tanah Yehuda.
12Maka oleh raja Salomo
dikaruniakannya kepada permaisuri
Syeba itu sekehendak hatinya
barang sesuatu yang dipintanya
terlebih dari pada segala yang telah
dipersembahkannya kepada baginda
maka permaisuri itupun kembalilah lalu
pulang ke negrinya sendiri serta dengan
segala hambanya.
13Adapun segala emas yang datang
kepada Salomo dalam setahun yaitu
enam ratus enam puluh enam talenta
emas beratnya
14 lain dari pada emas yang dibawa oleh
segala saudagar dan orang-orang yang
berniaga dan segala raja negri Arab
dan segala penmerintah negri itupun
membawa emas perak kepada Salomo.
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15Maka oleh raja Salomo diperbuatnya
dua ratus buah perisai dari pada emas
tempaan adapun sebuah perisai itu enam
ratus sikal emas tempaan beratnya.
16Dan lagi diperbuat baginda tiga ratus
buah selukung dari pada emas tempaan
adapun sebuah selukung itu tiga ratus
sikal emas beratnya lalu ditaruh baginda
akan dia dalam istana "Rimba Libanon"
itu.
17Dan lagi diperbuat baginda sebuah
singgasana yang besar dari pada gada
yang disalutnya dengan emas tulen.
18Maka pada singgasana itu ada enam
mata anak tangganya dan alas kaki
dari pada emas yang diikat kepada
singgasana itu dan tangannya sebelah
menyebelah pada tempat duduknya dan
gambar singa dua ekor ada berdiri pada
sisi tangannya itu.
19Dan lagi gambar singa dua belas
ekor ada berdiri sebelah-menyebelah di
atas keenam anak tangganya, belum
pernah dibuat orang yang demikian
dalam barang sesuatu kerajaanpun.
20Maka segala bekas minuman raja
Salomo semuanya dari pada emas dan
segala bekas istana "Rimba Libanon"
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itupun semuanya dari pada emas tulen
maka pada zaman raja Salomo perak
tidak diindahkan lagi.
21Karena pada baginda itu ada
beberapa kapal yang berlayar ke Tarsis
serta dengan segala hamba Huram maka
tiga tahun sekali segala kapal Tarsis
itu datang bermuat emas dan perak
dan gading dan beberapa ekor kera dan
burung merak.
22Maka raja Salomopun melebihi segala
raja dunia ini dalam hal kekayaan dan
budinya.
23Dan segala raja dunia ini menghadap
hadirat Salomo hendak didengarnya
akan budi yang ditaruh Allah dalam hati
baginda.
24Maka masing-masingnya membawa
persembahan yaitu beberapa bekas
perak dan beberapa bekas emas dan
pakaian dan senjata dan rempah-rempah
dan kuda dan bagal bertahun-tahun.
25Maka pada Salomo itu ada
empat ribu kandang akan kudanya dan
kenaikkannya dan selaksa dua ribu orang
yang berkuda yang ditempatkannya
dalam segala negri kenaikkannya dan
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bersama-sama dengan baginda di
Yerusalem.
26Maka ditaklukkan baginda segala
raja-raja dari sungai itu hingga sampai
ke tanah orang Filistin dan sampai ke
sempadan tanah Mesir.
27Maka perak di Yerusalem disamakan
baginda dengan batu dan kayu araz
disamakannya dengan kayu jomez yang
di tanah rendah sebab kemewahannya.
28Maka dibawa oranglah beberapa kuda
bagi Salomo dari Mesir dan dari segala
negripun.
29Adapun segala perbuatan Salomo
yang dahulu dan yang kemudian
bukankah semuanya ada tersurat di
dalam hikayat nabi Natan dan di dalam
kitab nubuat Ahia, orang Silo, dan dalam
kitab penglihatan penilik Ido itu dari hal
Yerobeam bin Nebat.
30Maka Salomopun berkerajaanlah
di Yerusalem atas segala orang Israel
empat puluh tahun lamanya.
31Maka Salomopun beradulah serta
dengan segala nenek moyangnya
lalu dikuburkan oranglah akan dia
di negri ayahanda baginda Daud itu
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maka anakanda baginda Rehabeam
berkerajaanlah menggantikan dia.

10
1Maka berangkatlah Rehabeam
pergi ke Sikhem karena segala

orang Israel telah datang ke Sikhem
hendak merajakan dia.
2Adapun apabila Yerobeam bin Nebat
mendengar kabar itu (karena ia telah
ada di Mesir dan sudah lari ke sana dari
hadapan raja Salomo) maka kembalilah
Yerobeam dari Mesir.
3Maka disuruh orang panggil akan
dia lalu datanglah Yerobeam dan
segala orang Israel maka demikianlah
sembahnya kepada Rehabeam:
"Bahwa ayahanda telah memberatkan
tanggungan patik,
4akan sekarang hendaklah kiranya
tuanku meringankan perhambaan
ayahanda yang keras itu dan tanggungan
yang berat yang telah ditanggungkan
atas patik sekalian maka patik akan
menjadi hamba tuanku."
5Maka titah baginda kepadanya:
"Hendaklah kamu kembali menghadap
pula selang tiga hari antaranya." Lalu
pulanglah segala orang banyak itu.
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6Maka berbicaralah raja Rehabeam
dengan segala orang tua-tua yang
dahulu berdiri menghadap ayahanda
baginda Salomo pada masa hidupnya
maka titah baginda: "Pada bicaramu
bagaimana patut aku memberi jawab
kepada kaum ini."
7Maka jawabnya akan dia sembahnya:
"Jikalau tuanku membuat kebajikan
kepada kaum ini serta memperkenankan
dia dan tuanku memberi jawab
kepadanya dengan perkataan yang baik
niscaya orang-orang itu akan menjadi
hamba tuanku sampai selama-lamanya."
8Tetapi ditinggalkan baginda akan
bicara yang dipersembahkan kepadanya
oleh orang tua-tua itu lalu berbicaralah
baginda dengan segala orang muda-
muda yang telah menjadi besar
bersama-sama dengan baginda dan
yang berdiri di hadapan baginda.
9Maka titah baginda kepadanya:
"Apakah bicaramu supaya kita memberi
jawab akan kaum ini yang telah
berdatang sembah kepadaku demikian:
Biarlah kiranya tuanku meringankan
tanggungan yang ditanggungkan atas
patik oleh ayahanda."
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10Maka sembah segala orang muda-
muda yang telah menjadi besar serta
baginda demikian: "Beginilah yang patut
tuanku titahkan kepada kaum yang
berdatang sembah kepada tuanku:
Bahwa ayahanda telah memberatkan
tanggugan patik tetapi biarlah tuanku
meringankan dia maka hendaklah
tuanku titahkan kepadanya bahwa jari
kelingkingku terlebih besarlah dari pada
pingang ayahanda.
11Akan sekarang sedang ayahanda
telah menanggungkan atasmu
tanggungan yang berat niscaya aku akan
menambahi tanggunganmu itu bahwa
ayahanda telah menyiksai kamu dengan
cemeti tetapi aku akan menyiksai kamu
kelak dengan kala."
12Maka datanglah Yerobeam dan segala
orang kaum itu menghadap Rehabeam
pada lusanya seperti titah baginda:
"Marilah kamu menghadap pula pada
lusanya itu."
13Maka jawab baginda akan kaum itu
dengan kerasnya maka ditinggalkan raja
Rehabeam bicara orang tua-tua
14 lalu bertitah kepadanya seperti
bicara orang muda-muda demikian:
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"Bahwa ayahanda telah memberatkan
tanggunganmu tetapi aku akan
menambahi tanggunganmu itu maka
ayahanda telah menyiksai kamu dengan
cemeti tetapi aku hendak menyiksai
kamu dengan kala."
15Maka tiada didengar baginda akan
sembah kaum itu karena perkara itu
ditakdirkan Allah supaya ditetapkan
Allah akan firman-Nya yang telah
difirmankan-Nya kepada Yerobeam bin
Nebat dengan lidah Ahia, orang Silo itu.
16Setelah dilihat oleh segala orang
Israel akan hal baginda itu tiada mau
mendengar akan sembahnya, maka
jawab kaum itu akan baginda demikian:
"Apakah bagian patik dalam Daud?
Tiada pula patik beroleh pusaka dalam
anak Isai! Pulanglah masing-masing ke
kemahmu, hai Israel! Sekarang ingatlah
akan isi rumahmu sendiri hai Daud!"
17Tetapi akan segala orang Israel
yang duduk dalam segala negri Yehuda
maka Rehabeam juga yang berkerajaan
atasnya.
18Maka oleh raja Rehabeam
disuruhkannya Hadoram yang
memerintahkan segala orang kerahan
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tetapi dirajam akan dia oleh segala
orang Israel dengan batu hingga matilah
ia. Maka segeralah raja Rehobeam itu
naik ke atas kenaikkan baginda lalu lari
ke Yerusalem.
19Maka demikianlah orang Israel
mendurhaka kepada isi rumah Daud
sampai kepada hari ini.

11
1Setelah sampai Rehabeam ke
Yerusalem maka dikerahkannya

segala orang isi rumah Yehuda dan
Benyamin delapan belas laksa orang
pilihan yang tahu berperang hendak
memerangi orang Israel supaya
dikembalikannya kerajaan itu kepada
Rehabeam.
2Tetapi datanglah firman Allah kepada
hamba Allah, Semaya itu, demikian:
3 "Katakanlah olehmu kepada
Rehabeam bin Salomo, raja Yehuda
itu, dan kepada segala orang Israel
yang di antara orang Yehuda dan orang
Benyamin itu demikian:
4Bahwa inilah firman Allah: Janganlah
kamu pergi dan jangan kamu memerangi
saudara-saudaramu, pulanglah kamu
masing-masing ke rumahmu karena
perkara ini dari pada-Ku datangnya."
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Maka didengarnya akan firman Allah
itu lalu baliklah semuanya dari pada
mendatangi Yerobeam itu.
5Maka Rehabeampun duduklah di
Yerusalem dibangunkannya beberapa
buah negri yang berkota dalam Yehuda.
6Maka dibangunkan baginda Betlehem
dan Etam dan Tekoa
7dan Bet-Zur dan Sokho dan Adulam
8dan Gat dan Mares dan Zif
9dan Adoraim dan Lakhis dan Azeka
10dan Zora dan Ayalon dan Hebron
yaitu di Yehuda dan Benyamin semuanya
negri yang berkota.
11Maka ditangguhkannya segala kubu
ditaruhnya beberapa penghulu dalamnya
dan beberapa bekal dari pada makanan
dan minyak dan air anggur.
12Dan di dalam tiap-tiap negri itu
ditaruhnya beberapa perisai dan tombak
diteguhkannya terlalu sangat. Maka
Yehuda dan Benyamin itu menjadi milik
baginda.
13Maka segala imam dan orang Lewi
yang ada pada seluruh tanah Israel itu
berhimpunlah kepada baginda dari pada
segala jajahannya.
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14Karena ditinggalkan orang-orang
Lewi itu segala pedangnya dan segala
miliknya lalu datang ke Yehuda dan ke
Yerusalem karena sekaliannya itu ditolak
oleh Yerusalem dan oleh segala anaknya
supaya jangan orang-orang itu membuat
pekerjaan imam bagi Allah
15maka ditentukan Yerobeam bagi
dirinya beberapa imam akan segala
tempat yang tinggi-tinggi dan akan
segala kambing jantan dan akan
segala patung anak lembu yang telah
diperbuatnya.
16Maka orang Lewi itu diturut pula
oleh beberapa orang dari pada segala
suku bani Israel seberapa orang yang
menetapkan hatinya hendak mencari
Allah Tuhan orang Israel itu lalu
datanglah orang-orang itu ke Yerusalem
hendak membuat kurban kepada Allah
Tuhan segala nenek moyangnya.
17Maka diteguhkannya kerajaan Yehuda
itu dan dikuatkannya Rehabeam bin
Salomo tiga tahun lamanya karena tiga
tahun lamanya orang-orang itu menurut
jalan Daud dan Salomo itu.
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18Maka diperistrikan Rehabeam akan
Mahalat binti Yerimot bin Daud dan
Abihail binti Elhiab bin Isai,
19maka istrinya itu memperanakkannya
baginya beberapa anak laki-laki yaitu
Yeusy dan Semarya dan Zaham.
20Maka kemudian dari padanya itu
diperistrikan baginda Maakha binti
Absalom, maka iapun memperanakkan
baginya Abia dan Atai dan Ziza dan
Selomit.
21Maka dikasihi Rehabeam akan
Maakha binti Absalom itu lebih dari
pada kasihnya akan segala istrinya
dan gundiknya karena telah diambilnya
delapan belas orang akan istrinya dan
enam puluh orang akan gundiknya lalu
diperanakkannya dua puluh delapan
orang laki-laki dan enam puluh orang
perempuan.
22Maka ditentukan Rehabeam akan
Abia, anak Maakha itu, menjadi penghulu
dan kepala di antara segala saudaranya
karena baginda hendak merajakan dia.
23Maka bagindapun melakukan dirinya
dengan bijaksana dicerai-beraikannya
segala anak-anaknya laki-laki pada
seluruh tanah Yehuda dan Benyamin
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kepada tiap-tiap negri yang berkota
maka dikaruniakan baginda kepadanya
ayapan dengan kelimpahannya. Maka
diambil baginda beberapa orang akan
istri anak-anaknya itu.

12
1Adapun apabila kerajaan
Rehabeam itu telah tetap

dan bagindapun menjadi kuat lalu
ditinggalkan baginda akan hukum Allah
dan segala orang Israelpun sertanya.
2Adapun pada tahun yang kelima
dari pada kerajaan Rehabeam maka
datanglah Sisak, raja Mesir, menyerang
Yerusalem yaitu sebab orang-orang itu
telah berdosa kepada Allah
3maka adalah seribu dua ratus
kenaikkan dan enam laksa orang yang
berkudapun sertanya maka segala
rakyat yang datang sertanya dari Mesir
itu tiada tepermanai banyaknya yaitu
orang Libia dan orang Suki dan orang
Kusy.
4Maka diambilnya segala negri yang
berkota yang ada kepada bani Yehuda
lalu sampailah ia ke Yerusalem.
5Maka datanglah nabi Semaya kepada
Rehabam dan kepada segala penghulu
Yehuda yang telah berhimpun ke
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Yerusalem oleh sebab Sisak lalu katanya
kepada sekaliannya: "Demikianlah
firman Allah: Bahwa kamu sekalian
sudah meninggalkan Daku maka sebab
itu Akupun sudah meninggalkan kamu
dalam tangan Sisak."
6Maka segala penghulu orang Israel
dan bagindapun merendahkanlah dirinya
maka katanya: "Bahwa Allah itu benarlah
adanya."
7Setelah dilihat Allah orang-orang
itu merendahkan dirinya maka
datanglah firman Allah kepada Semaya
demikian: "Bahwa orang-orang itu telah
merendahkan dirinya tiada juga Aku
akan membinasakan dia melainkan Aku
hendak mengaruniakan barang sesuatu
kelepasan dan murka-Ku tiada akan
dicurahkan atas Yerusalem oleh tangan
Sisak.
8Tetapi orang itu akan menjadi hamba
kepadanya supaya dapat orang-orang
itu membedakan antara perhambaan-Ku
dengan perhambaan segala kerajaan
negri-negri itu."
9Maka datanglah Sisak, raja Mesir
itu, menyerang Yerusalem dirampasnya
segala perbendaharaan rumah Allah dan
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segala perbendaharaan istana baginda
sekaliannya itu dirampasnya maka
dirampasnya pula segala perisai emas
yang telah diperbuat oleh Salomo.
10Maka oleh raja Rehabeam
diperbuatnya beberapa perisai tembaga
akan gantinya diserahkannya ke tangan
segala penghulu bintara (biduanda) yang
menunggui pintu istana baginda.
11Adapun apabila baginda hendak
masuk rumah Allah maka datanglah
segala bintara membawa perisai itu
kemudian dibawanya kembali ke dalam
bilik segala bintara itu.
12Maka bagindapun merendahkan
dirinya sehingga murka Allah itu undurlah
dari padanya tidak dibinasakannya akan
dia sekaligus dan lagi dalam Yehuda itu
ada lagi beberapa perkara yang baik.
13Maka raja Rehabeam itu menetapkan
dirinya di Yerusalem serta berkerajaan di
situ karena umur Rehabeam itu empat
puluh satu tahun pada masa baginda
naik raja lalu berkerajaanlah baginda
tujuh belas tahun lamanya di Yerusalem
yaitu negri yang telah dipilih Allah dari
antara segala suku bani Israel hendak
menaruh namanya di situ maka bunda
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baginda itu bernama Naama, orang
Amon.
14Maka diperbuat baginda barang yang
jahat sebab tiada baginda menetapkan
hatinya akan mencari Allah.
15Adapun segala perbuatan Rehabeam
yang dahulu dan yang kemudian
bukankah semuanya ada tersebut di
dalam hikayat-hikayat nabi Semaya dan
penilik Ido itu dengan peri selesailah.
Maka senantiasa ada peperangan antara
Rehabeam dengan Yerobeam.
16Maka Rehabeampun beradulah
dengan segala nenek moyangnya lalu
dikuburkan oranglah akan dia di negri
Daud dan anakanda baginda Abia
berkerajaanlah menggantikan dia.

13
1Maka Abia naik raja atas Yehuda
pada tahun yang kedelapan belas

dari pada kerajaan Yerobeam.
2Maka tiga tahun lamanya Abia itu
berkerajaan di Yerusalem maka bunda
baginda itu bernama Mikhaya binti Uriel
orang Gibea maka ada peperangan pula
di antara Abia dengan Yerobeam.
3Maka Abiapun mengikat perang
adapun tentara itu orang perang yang
gagah-gagah empat puluh laksa orang
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Filistin dan Yerobeampun mengatur
peperangan hendak melawan dia adapun
rakyatnya delapan puluh laksa orang
Filistin yang gagah berani.
4Maka Abiapun berdirilah di atas
gunung Zemaraim yang di tanah bukit
Efraim maka katanya: "Dengarlah
olehmu hai Yerobeam dan segala orang
Israel!
5Bukankah patut kamu mengetahui
bahwa kerajaan Israel itu telah
dikaruniakan Allah Tuhan orang Israel
kepada Daud sampai selama-lamanya
yaitu kepada baginda itu dan kepada
segala putranya dengan perjanjian
garam.
6Tetapi berbangkitlah Rehabeam bin
Nebat, pegawai Salomo bin Daud itu lalu
mendurhaka kepada tuannya.
7Maka telah berhimpunlah kepadanya
beberapa orang hina yang jahat serta
menguatkan dirinya hendak melawan
Rehabeam bin Salomo tatkala Rehabeam
itu lagi muda dan lembut hatinya
sehingga tiada dapat ia melawan akan
orang-orang itu.
8Akan sekarang pada sangkamu kamu
dapat melawan kerajaan Allah yang
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ada pada tangan segala putra Daud
dan sesungguhnya bilanganmu terlalu
banyak dan kamu disertai oleh kedua
patung anak lembu keemasan yang
diperbuat Yerobeam akan berhalamu.
9Bukankah kamu telah menghalaukan
segala imam Allah yaitu bani Harun
dan orang Lewi itu lalu kamu jadikan
bagi dirimu beberapa imam seperti
hal segala bangsa negri yang lain
sehingga barangsiapa yang datang
hendak menguduskan dirinya dengan
membawa seekor anak lembu dan tujuh
ekor domba jantan ialah boleh menjadi
imam bagi yang bukan dewa-dewa.
10Tetapi akan kami ini Allah juga yang
menjadi Tuhan kami maka tiadalah
kami meninggalkan Dia maka ada pula
imam-imam yang melayani Allah yaitu
bani Harun dan segala orang Lewipun
pada pekerjaannya
11maka pada tiap-tiap pagi dan
petangpun dibakarnya bagi Allah
beberapa kurban bakaran dan setanggi
yang harum dan roti persembahan
itupun ditaburkanya di atas meja yang
suci itu dan kaki pelita emas dengan
segala pelitanya dipasang pada tiap-tiap
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malam karena kami ini memeliharakan
pesanan Tuhan kami Allah tetapi
kamulah telah meninggalkannya.
12Bahwa Allah adalah menyertai
serta mengepalakan kami dan segala
imamnyapun membawa tuang-tuang
semboyan akan meniup semboyan
melawan kamu. Hai orang bani Israel
janganlah kamu berperang dengan Allah
Tuhan segala nenek moyangmu karena
kamu tidak akan beruntung."
13Tetapi oleh Yerobeam disuruhnya
beberapa orang pengadang berjalan
keliling dari belakang orang Yehuda
sehingga orang Israel itu adalah di
hadapan orang Yehuda dan orang yang
mengadang itu di belakangnya.
14Maka menolehlah orang Yehuda lalu
dilihatnya peperangan itu di hadapan
dan di belakangpun maka sekaliannya
berseru kepada Allah dan segala
imampun meniup tuang-tuangnya.
15Maka bersoraklah segala orang
Yehuda maka jadilah tatkala orang
Yehuda bersorak itu dialahkan Allah akan
Yerobeam dan segala orang Israel di
hadapan Abia dan orang-orang Yehuda
itu.
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16Maka larilah segala bani Israel
itu dari hadapan orang Yehuda maka
sekaliannya itu diserahkan Allah ke
tangannya.
17Maka oleh Abia dan segala rakyatnya
dibunuhnya akan dia terlalu ramai
sehingga lima puluh laksa orang Israel
yang pilihan yang rubuh mati itu.
18Maka demikianlah peri segala bani
Israel telah direndahkan pada masa itu
dan segala bani Yehuda makin berkuasa
sebab bergantung kepada Allah Tuhan
segala nenek moyangnya.
19Maka diperikat Abia akan Yerobeam
diambilnya beberapa negri yaitu Betel
dengan segala kampungnya dan Yesana
dengan segala kampungnya dan Efron
dengan segala kampungnya.
20Maka Yerobeampun tidaklah beroleh
kekuatan lagi pada zaman Abia itu maka
dipalu Allah akan dia lalu matilah ia.
21Tetapi Abia itu bertambah-tambah
kuasanya diambilnya empat belas orang
akan istrinya, dua puluh dua orang anak
laki-laki dan enam belas orang anak
perempuan.
22Maka segala perbuatan Abia yang
lain lagi dan segala kekuatan dan segala
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perkataan semuanya ada tersurat di
dalam kitab tafsir nabi Ido.

14
1Maka Abiapun beradulah serta
dengan segala nenek moyangnya

lalu dikuburkan oranglah akan dia di
negri Daud dan anakanda baginda
Asa itu berkerajaanlah menggantikan
dia maka pada zaman baginda itu
sejahteralah tanah itu sepuluh tahun
lamanya.
2Maka Asapun berbuat barang yang
baik dan benar pada pemandangan
Tuhan Allah
3karena dibuangkannya segala tempat
kurban orang asing dan segala tempat
yang tinggi-tinggi maka dipecahkannya
segala tiang dan ditebangnya segala
Aserah
4maka orang Yehuda itu disuruh
baginda mencari Allah Tuhan segala
nenek moyangnya dan disuruh
melakukan hukum dan firman-Nya itu.
5Maka dibuangkan baginda dari dalam
segala negri Yehuda itu segala tempat
yang tinggi-tinggi dan segala patung
matahari maka sejahteralah kerajaan itu
di bawah perintahnya.
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6Maka dibangunkan baginda di tanah
Yehuda beberapa negri yang berkota
karena sejahteralah tanah itu dan tiada
sesuatu peperangan pada segala tahun
karena telah dikaruniakan Allah sentosa
kepada baginda.
7Maka titah baginda pada segala orang
Yehuda: "Baiklah kita membangunkan
segala negri ini dan melengkungkan dia
dengan tembok dan bangun-bangunan
dan pintu gerbang dengan sangkangnya
maka tanah itu ada lagi di hadapan
kita karena kita telah mencari Tuhan
kita Allah maka kita telah mencari
Dia lalu dikaruniakannya kepada kita
sentosa pada segala pihak. Maka
dibangunkannyalah segala negri itu
dengan selamatnya.
8Maka pada Asa itu ada suatu
tentara tiga puluh laksa orang Yehuda
yang berselukung dan bertombak
dan dua puluh delapan laksa orang
Benyamin yang berperisai dan berpanah
sekaliannya itu orang yang gagah berani.
9Maka keluarlah Zerah, orang Kusy,
hendak mendatangi dia dengan
suatu tentara yang seratus laksa
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orang banyaknya dan tiga ratus buah
kenaikkan maka sampailah ia ke Maresa.
10Maka Asapun keluarlah hendak
bertemu dengan dia maka kedua
pihakpun mengikat peranglah di lembah
Zefata dekat Maresa.
11Maka berserulah Asa kepada
Tuhannya Allah sembahnya: "Ya Allah
tiadalah yang lain melainkan Engkaulah
yang dapat menolong diantara orang
yang gagah dengan orang tiada
berkuasa tolonglah kiranya kami ya Allah
ya Tuhan kami karena kami bergantung
kepada-Mu dan dengan nama-Mulah
telah kami keluari orang sebanyak ini. Ya
Allah Engkaulah Tuhan kami janganlah
kiranya manusia menang atas Engkau."
12Maka dialahkan Allah akan orang
Kusy itu di hadapan Asa dan di hadapan
orang Yehuda sehingga larilah orang
Kusy itu.
13Maka oleh Asa dan segala rakyat yang
sertanya itu diawasinya akan dia sampai
ke Gerar maka dari pada orang Kusy itu
banyaklah yang rubuh mati sehingga
tidak dapat orang-orang itu bertahan lagi
karena pecahlah sekaliannya di hadapan
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Allah dan di hadapan tentaranya maka
banyaklah rampasan yang diperolehnya.
14Maka dialahkannya segala negri
yang keliling Gerar itu karena suatu
ketakutan dari pada Allah berlakulah
atas segala isi negri itu maka segala
negri itu dirampas orang Yehuda karena
banyaklah rampasan yang di dalamnya.
15Maka diserangnya pula segala kemah
gembala dirampasnya terlalu banyak
kambing domba dan unta lalu kembalilah
ke Yerusalem.

15
1Maka datanglah Ruh Allah atas
Azarya bin Oded.

2Lalu keluarlah ia hendak bertemu
dengan Asa maka katanya kepadanya:
"Dengarlah olehmu akan daku, ya Asa
dan segala orang Yehuda dan orang
Benyamin bahwa Allah adalah menyertai
kamu selagi kamu menyertai Dia dan
jikalau kamu mencari Dia niscaya kamu
mendapati Dia tetapi jikalau kamu
meninggalkan Dia niscaya kamupun
ditinggalkannya.
3Telah beberapa lamanya orang Israel
tiada padanya Tuhan yang benar dan
tiada padanya imam yang mengajar dia
dan tiada padanya Toret itu
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4 tetapi apabila orang-orang itu telah
berpaling kepada Allah Tuhan orang
Israel itu dalam hal kesusahannya dan
dicarinya akan Dia barulah didapatinya.
5Maka pada masa itu baik orang yang
keluar baik orang yang masuk tiadalah
sejahtera melainkan kacau yang besar
telah berlaku atas segala orang isi
tanah-tanah itu.
6Maka hancurlah sekaliannya bangsa
melawan bangsa dan negri melawan
negri karena dikejutkan Allah akan dia
dengan segala jenis kesusahan.
7Tetapi hendaklah kamu tetap dan
tanganmu jangan lemah karena
pekerjaanmu itu ada pahalanya."
8Setelah didengar Asa akan segala
perkataan dan nubuat nabi Oded
ini maka ditetapkannya hatinya
dibuangkannya segala kebencian itu dari
seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan
dari dalam segala negri di tanah bukit
Efraim yang telah diambilnya itu maka
dibanyakinya tempat kurban Allah yang
di hadapan serambi rumah Allah.
9Maka dikerahkan baginda segala
orang Yehuda dan orang Benyamin
dan segala orang yang menumpang
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sertanya dari Efraim dan Manasye dan
dari Simeon karena dari antara orang
Israel banyaklah yang jatuh kepadanya
apabila dilihatnya akan hal Tuhannya
Allah ada menyertai baginda.
10Maka berhimpunlah sekaliannya itu
ke Yerusalem pada bulan yang ketiga
dalam tahun yang kelima belas dari pada
kerajaan Asa.
11Maka pada hari itu
diperbanyakkanyalah bagi Allah
dari pada segala rampasan yang telah
dibawanya itu yaitu lembu tujuh ratus
ekor dan domba tujuh ribu ekor.
12Maka sekaliannya masuklah
perjanjian hendak mencari Allah Tuhan
segala nenek moyangnya itu dengan
sebulat-bulat hatinya dan dengan
segenap jiwanya
13dan lagi barangsiapa yang tidak mau
mencari Allah Tuhan orang Israel itu
tak dapat tidak ia akan dihukum bunuh
baik kecil baik besar baik laki-laki baik
perempuan.
14Maka sekaliannyapun bersumpah
setia kepada Allah dengan nyaring
suaranya dan dengan sorak dan dengan
bunyi serui dan nafiri.
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15Maka bersukacitalah segala orang
Yehuda sebab sumpah itu karena dengan
sebulat-bulat hatinya orang-orang itu
bersumpah setia serta dicarinya akan
Allah dengan segenap niat hatinya maka
didapatinya akan Allah lalu dikaruniakan
Allah kepadanya sentosa berkeliling.
16Dan lagi akan Maakha, bunda raja
Asa itu, dipecatkan baginda dari pada
pangkat permaisuri sebab diperbuat bagi
Asyera suatu patung yang kebencian
maka oleh Asa ditebangnya patungnya
itu dihancurkannya lalu dibakarnya di
tepi anak sungai Kidron.
17Dalam pada itupun segala tempat
yang tinggi-tinggi tiadalah dibuangnya
dari antara orang Israel tetapi tulus juga
hati Asa itu sepanjang umurnya.
18Maka dibawanya masuk ke dalam
rumah Allah segala sesuatu yang telah
dikuduskan oleh ayahanda baginda
dan segala yang telah dikuduskan oleh
baginda sendiri dari pada perak dan
emas dan beberapa perkakas.
19Maka tiadalah lagi peperangan
sampai kepada tahun yang ketiga puluh
lima dari pada kerajaan Asa.
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16
1Maka pada tahun yang ketiga
puluh enam dari pada kerajaan

Asa datanglah Baesa, raja Israel,
hendak memerangi orang Yehuda maka
dibangunkannya negri Rama supaya
ditahankannya segala orang yang
hendak keluar atau masuk kepada Asa,
raja Yehuda.
2Maka oleh Asa dibawanya keluar
segala perak dan emas dari dalam
perbendaharaan rumah Allah dan
istana baginda dikirimkannya kepada
Benhadad, raja Aram, yang duduk di
negri Damsyik mengatakan:
3 "Bahwa adalah suatu perjanjian di
antara adinda dengan kakanda seperti
yang telah ada di antara ayah adinda
dengan ayah kakanda maka sekarang
adinda mengirim kepada kakanda
perak dan emas baiklah kakanda
mengubahkan perjanjian kakanda
dengan Baesa, raja Israel, supaya ia
undur dari pada adinda."
4Maka didengarlah oleh Benhadad
akan raja Asa disuruhkannya beberapa
penghulu tentaranya menyerang segala
negri orang Israel maka dikalahkannya
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Iyon dan Dan dan Abel-Maim dan segala
negri persimpanan yang di Naftali.
5Adapun apabila Baesa mendengar
akan hal itu berhentilah ia dari
pada membangunkan negri Rama
dibatalkannya pekerjaan itu.
6Maka oleh raja Asa dibawanya segala
orang Yehuda bersama-sama maka oleh
orang-orang itu diangkatnya segala
batu negri Rama dan kayunya yang
dipakai oleh Baesa akan membangunkan
dia maka dengan sekaliannya itu
dibangunkan baginda Geba dan Mizpa.
7Maka pada masa itu datanglah
penilik Hanani itu kepada Asa, raja
Yehuda, serta berkata kepadanya:
"Karena engkau bergantung kepada
raja Aram dan tiada engkau bergantung
kepada Tuhanmu Allah sebab itu tentara
raja Aram itu terlepaslah dari pada
tanganmu.
8Bukankah dahulu orang Kusy dan
orang Libia itu suatu tentara yang besar
dengan terlalu banyak kenaikkan dan
orangnya yang berkuda tetapi sebab
engkau telah bergantung pada Allah
jadi diserahkannya orang-orang itu ke
tanganmu.



2 Tawarikh 16.9–13 70
9Karena mata Allah adalah memandang
ke sana karena pada seluruh muka
bumi akan menunjukkan dirinya kuat
pada menolong orang yang tulus hati
kepadanya. Maka bodohlah perbuatanmu
itu karena mulai dari pada masa ini
engkau akan diperangi orang selalu."
10Maka murkalah Asa kepada penilik
itu dimasukkannya ke dalam penjara
karena baginda itu berang akan dia
sebab perkara itu. Dan berapa orang
kaum itupun dianiayakan Asa pada masa
itu juga.
11Adapun segala perbuatan Asa yang
dahulu dan yang kemudian sekaliannya
itu adalah tersurat di dalam kitab
raja-raja Yehuda dan Israel.
12Maka Asapun sakitlah pada kakinya
pada tahun yang ketiga puluh sembilan
dari pada kerajaan baginda maka
penyakit baginda itu terlalu payah tetapi
dalam penyakitnya itu tidaklah baginda
mencari akan Allah melainkan dicarinya
segala tabib.
13Maka Asapun beradulah serta dengan
segala nenek moyangnya maka baginda
mangkat itu pada tahun yang keempat
puluh satu dari pada kerajaan baginda.
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14Maka dikuburkan oranglah akan
baginda dalam kuburan sendiri yang
telah baginda pahatkan bagi dirinya di
negri Daud dan mayatnya dihantarkan
orang di atas usungan yang penuh
dengan barang yang haram dan pelbagai
peci yang disediakan seperti kepandaian
tukang rempah-rempah maka terlalu
banyak yang dibakar akan baginda itu.

17
1Maka anakanda baginda Yosafat
berkerajaanlah menggantikan

baginda maka iapun menguatkan dirinya
akan melawan Israel.
2Maka ditempatkan baginda beberapa
laskar dalam segala negri Yehuda
yang berkota itu dan ditempatkannya
beberapa kawalan di tanah Yehuda dan
dalam segala negri Efraim yang telah
diambil oleh ayahanda baginda Asa itu.
3Maka disertai Allah akan Yosafat
sebab baginda itu menurut jalan moyang
baginda Daud yang mula-mula itu dan
tiada baginda mencari akan Baal
4melainkan dicarinya baginda akan
Tuhan ayahanda baginda serta
melakukan dirinya menurut segala
firman dan bukan seperti segala
perbuatan orang Israel.
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5Sebab itu ditetapkan Allah kerajaan itu
dalam tangan baginda dan segala orang
Yehuda membawa persembahannya
kepada Yosafat sehingga banyaklah
kekayaan dan kemuliaannya.
6Maka tetaplah hati baginda di
dalam segala jalan Allah dan lagi
dibuangkannya segala tempat yang
tinggi-tinggi dan segala asirahpun dari
dalam Yehuda.
7Maka pada tahun yang ketiga dari
pada kerajaan baginda disuruhkan
baginda beberapa penghulunya yaitu
Benhail dan Obaja dan Zakharia dan
Netaneel dan Mikha disuruh mengajar
orang dalam segala negri Yehuda
8maka sertanya itu beberapa orang
Lewi yaitu Semaya dan Netanya dan
Zebaja dan Asael dan Semiramot dan
Yonatan dan Tobia dan Tob-Adonia
sekaliannya orang Lewi dan sertanya itu
kedua imam Elisama dan Yoram.
9Maka sekaliannya itu adalah mengajar
orang di tanah Yehuda dan kitab
Toret Allahpun dibawa sertanya maka
berjalanlah sekaliannya kesana kemari
antara segala negri Yehuda diajarnya
orang kaum itu.
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10Maka takut akan Allah berlakulah
atas segala kerajaan tanah-tanah
yang keliling Yehuda sehingga tiada
orang-orang itu berperang dengan
Yosafat.
11Maka ada beberapa orang Filistin
membawa persembahan kepada Yosafat
dan perakpun akan upeti maka orang-
orang Arabpun membawa beberapa
kambing domba yaitu domba jantan
tujuh ribu tujuh ratus ekor dan kambing
jantan tujuh ribu tujuh ratus ekor.
12Maka makin bertambah-tambahlah
kebesarannya Yosafat maka dibangunkan
baginda di Yehuda beberapa kota dan
negri persimpanan.
13Maka banyaklah pekerjaan baginda
dalam segala negri Yehuda. Dan orang
perangnya yang gagah berani itu adalah
di Yerusalem.
14Maka inilah bilangan orang-orang itu
sekadar segala isi rumah bapanya yaitu
dari pada Yehuda segala penghulu orang
seribu maka penghulu Adna dan tiga
puluh laksa orang yang gagah beranipun
sertanya
15kemudian penghulu Yohanan dan
delapan belas laksa orangpun sertanya
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16maka kemudian dari pada itu Amasia
bin Zikhri yang menyerahkan dirinya
kepada Allah dengan rido hatinya dan
dua puluh laksa orang yang gagah
beranipun sertanya
17maka dari pada Benyamin adalah
Elyada, seorang yang gagah berani, dan
dua puluh laksa orang yang memakai
panah dan perisaipun sertanya
18maka kemudian dari pada itu Yozabad
dan delapan belas laksa orang yang
lengkap akan peperanganpun sertanya.
19Maka sekalian inilah yang melayani
baginda lain dari pada segala orang
yang ditempatkan baginda dalam segala
negri yang berkota pada seluruh tanah
Yehuda.

18
1Maka pada Yosafat itu limpahlah
kekayaan dan kemuliaan maka

bagindapun kahwin mawin dengan Ahab.
2Maka selang beberapa tahun turunlah
baginda mendapatkan Ahab ke Samaria.
Maka disembelih Ahab terlalu banyak
domba dan lembu akan baginda dan
akan segala orang yang mengiring
baginda maka diajaknya berangkat ke
Ramot-Gilead.
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3Maka kata Ahab, raja Israel itu,
kepada Yosafat, raja Yehuda: "Maukah
adinda berangkat serta dengan adinda
ke Ramot-Gilead." Maka jawabnya:
"Bahwa adinda ini serasa kakanda dan
rakyat adinda serasa rakyat kakanda
maka adinda akan menyertai kakanda
dalam peperangan ini."
4Dan lagi kata Yosafat kepada raja
Israel: "Biarlah kiranya kakanda
bertanyakan firman Allah pada hari ini."
5Maka oleh raja Israel dihimpunkannya
segala nabi empat ratus orang banyaknya
lalu titah baginda kepadanya: "Bolehkah
kami pergi berperang akan menyerang
negri Ramot-Gilead atau jangan?" Maka
jawab sekaliannya: "Hendaklah tuanku
pergi karena diserahkan Allah akan dia
kelak ke tangan tuanku."
6Tetapi kata Yosafat: "Tiadakah di sini
seorang nabi Allah pula supaya kita
bertanya kepadanya?"
7Maka kata raja Israel kepada Yosafat:
"Ada lagi seorang yang olehnya juga
kita boleh bertanya kepada Allah tetapi
bencilah kakanda akan dia karena tiada
pernah dinubuatkannya yang baik dari
hal kakanda melainkan jahat senantiasa
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ialah Mikha bin Yimla." Maka jawab
Yosafat: "Jangan raja berkata demikian."
8Maka dipanggil raja Israel seorang
pegawai lalu titahnya: "Segeralah
engkau bawa kemari Mikha bin Yimla."
9Adapun raja Israel dan Yosafat, raja
Yehuda itu, duduklah masing-masing
pada kursinya serta memakai pakaian
kebesaran maka baginda kedua itu
duduklah di halaman yang di muka pintu
gerbang Samaria dan segala nabi itupun
menghadap keduanya serta bernubuat.
10Maka oleh Zedekia bin Kenaana
diperbuatkannya bagi dirinya tanduk
dari besi, lalu katanya: "Demikianlah
firman Allah: Bahwa dengan inilah kelak
tuanku akan menanduk segala orang
Aram sehingga binasalah sekaliannya."
11Maka segala nabi-nabipun
bernubuatlah demikian: "Baiklah
tuanku pergi ke Ramot-Gilead dengan
selamat karena diserahkan Allah akan
dia kelak ke tangan tuanku."
12Maka kata penyuruh yang telah
pergi memanggil Mikha itu kepadanya
demikian: "Bahwa segala nabi-nabi
mengatakan baik kepada baginda
dengan satu hati biarlah kiranya
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katamupun sama dengan kata salah satu
dari padanya itu dan biarlah engkaupun
mengatakan yang baik."
13Maka jawab Mikha: "Demi hayat Allah
bahwa barang yang difirmankan oleh
Tuhanku itulah yang hendak kukatakan."
14Setelah ia datang menghadap
baginda maka titah baginda kepadanya:
"Hai Mikha, baik kita pergi berperang
ke Ramot-Gileadkah atau jangan?"
Maka jawabnya: "Hendaklah kamu pergi
dengan selamat maka sekaliannya itu
akan diserahkan ke tanganmu."
15Maka titah baginda kepadanya:
"Berapa kalikah patut aku menyumpahi
engkau jangan engkau katakan
kepadaku suatupun yang lain melainkan
yang benar dengan nama Allah."
16Maka kata Mikha: "Bahwa aku
telah melihat segala orang Israel
bercerai-berai di atas gunung-gunung
seperti domba-domba yang tiada
bergembala lalu firman Allah: Bahwa
sekalian ini tiada bertuan biarlah ia
pulang masing-masing ke rumahnya
sendiri dengan sejahtera."
17Maka kata raja Israel kepada Yosafat:
"Bukankah kata kakanda kepada adinda:
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Bahwa tiada ia akan bernubuatkan yang
baik dari hal kakanda melainkan yang
jahat?"
18Maka kata Mikha pula: "Sebab itu
dengarlah olehmu akan firman Allah
bahwa aku telah melihat Allah duduk di
atas Arsynya dan segala isi surga berdiri
pada kiri kanannya.
19Maka firman Allah: Siapakah yang
hendak membujuk Ahab, raja Israel,
supaya ia pergi ke Ramot-Gilead lalu
rubuh mati di situ. Maka seorang kata
begitu dan seorangnya kata begini.
20Maka keluarlah seorang jin lalu berdiri
menghadap hadirat Allah sembahnya:
Bahwa aku akan dapat membujuk dia.
Maka firman Allah kepadanya: Dengan
apa?
21Maka jawabnya: Aku hendak keluar
dan menjadi jin yang dusta dalam mulut
segala nabinya. Maka firman Allah:
Engkau akan dapat membujuk dia dan
engkau akan menang pula pergilah
engkau buat begitu.
22Akan sekarang telah dimasukkan
Allah jin yang dusta dalam mulut segala
nabimu ini dan Allah telah befirman dari
halmu perkara yang jahat."
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23Maka hampirlah Zedekia bin Kenaana
lalu menampar pipi Mikha katanya:
"Bagaimanakah jin dari pada Allah
itu telah pergi dari padaku hendak
berkata-kata dengan engkau?"
24Maka jawab Mikha: "Bahwa engkau
juga akan melihatnya pada hari engkau
akan masuk bilik yang dalam sekali
hendak menyembunyikan dirimu."
25Maka titah raja Israel: "Ambillah akan
Mikhaya bawa kembali kepada Amon,
pemerintah negri itu, dan kepada Yoas,
anakanda baginda itu,
26katakanlah olehmu: Demikianlah
titah baginda: Penjarakanlah orang ini
dan beri ia makan roti kesusahan dan
minum air kesusahan sehingga aku
pulang dengan sejahtera."
27Maka kata Mikha: "Jikalau kiranya
engkau kembali dengan sejahtera
niscaya tiada Allah befirman dengan
lidahku." Dan lagi katanya: "Hai kamu
sekalian dengarlah olehmu."
28Maka berangkatlah raja Israel dan
Yosafat, raja Yehuda itu, pergi ke
Ramot-Gilead.
29Maka kata raja Israel kepada Yosafat:
"Bahwa kakanda hendak menyamarkan
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diri kakanda lalu masuk peperangan itu
tetapi biarlah adinda memakai pakaian
kebesaran." Maka oleh raja Israel
disamarkannya dirinya lalu keduanya
masuklah peperangan itu.
30Adapun raja Aram itu telah berpesan
kepada segala penghulu kenaikkannya
titahnya: "Janganlah kamu berperang
baik dengan orang kecil atau orang besar
melainkan dengan raja Israel itu saja."
31Adapun apabila dilihat segala
penghulu kenaikkan itu akan Yosafat lalu
katanya: "Yainilah raja Israel itu." Sebab
itu sekaliannya menyimpang hendak
berperang dengan dia tetapi berteriaklah
Yosafat lalu ditolong Allah akan dia maka
sekaliannya itu diundurkan Allah dari
padanya.
32Adapun apabila dilihat segala
penghulu kenaikkan itu akan dia itu
bukan raja Israel lalu kembalilah
sekaliannya dari pada mengikut dia.
33Maka adalah seorang memanah
rembang-rembang terkena raja
Israel pada celah baju zirahnya
maka titah baginda kepada orang
yang mengepalakan kenaikkannya:
"Balikkanlah tanganmu bawalah aku
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keluar dari pada tentara ini karena parah
lukaku."
34Maka peperangan itu makin
bertambah ramai pada hari itu tetapi
baginda itu menyandarkan dirinya di
dalam kenaikkannya akan menyerang
orang Aram itu sampai petang hari maka
ada kira pada waktu matahari masuk
matilah baginda.

19
1Maka Yosafat, raja Yehuda itu,
pulanglah ke Yerusalem ke istana

baginda dengan sejahteranya.
2Maka keluarlah Yehu bin penilik
Hanani itu hendak bertemu dengan
raja Yosafat lalu berkata kepadanya:
"Patutkah engkau menolong orang jahat
dan mengasihi orang yang membenci
Allah maka sebab perkara inilah engkau
ditempa murka dari pada hadirat Allah.
3Tetapi ada juga beberapa perkara
yang baik didapati padamu dalam hal
engkau telah membuangkan Aserah dari
tanah ini dan engkau telah menyediakan
hatimu hendak mencari Allah."
4Maka Yosafatpun duduklah di
Yerusalem maka keluarlah pula baginda
di antara segala orang kaum itu dari
Bersyeba sampai ke tanah bukit Efraim
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dikembalikannyalah kepada Allah Tuhan
segala nenek moyangnya.
5Maka ditentukannya beberapa hakim
di tanah itu di antara segala negri Yehuda
yang berkota pada tiap-tiap negri itu.
6Maka titah baginda kepada segala
hakim itu: "Perhatikanlah baik-baik
barang yang kamu perbuat karena kamu
memutuskan hukum ini bukannya bagi
manusia melainkan bagi Allah maka
Ialah yang menyertai kamu dalam
perkara hakim ini.
7Akan sekarang hendaklah ada padamu
takut akan Allah ingatlah olehmu akan
perbuatanmu itu karena pada Tuhan kita
Allah tiadalah sesuatu kejahatan atau
memandang muka orang atau menerima
hadiah."
8Dan lagi di Yerusalem pula ditentukan
Yosafat beberapa orang Lewi dan
imam-imam dan dari pada kepala-kepala
segala isi rumah bapa-bapa orang Israel
supaya memutuskan hukum Allah dan
segala perbantahan. Maka kembalilah
sekaliannya ke Yerusalem.
9Maka dipesani baginda kepadanya
titahnya: "Demikianlah yang hendak
kamu perbuat dengan takut akan Allah
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serta dengan setia dan dengan tulus
hatimu.
10Maka dalam barang sesuatu bicara
yang datang ke hadapanmu dari pada
segala saudaramu yang duduk dalam
negri-negrinya dari hal hutang darah
atau dari hal hukum dan pesanan dari hal
undang-undang dan hukuman hendaklah
kamu menasihatkan orang-orang itu
supaya jangan ia bersalah kepada Allah
sehingga kamu dan saudara-saudaramu
pun ditimpa murka hendaklah kamu
berbuat demikian niscaya tiada kamu
bersalah.
11Adapun imam besar Amarya itu
penghulumu dalam segala perkara
Allah dan Zebaja bin Ismael, penghulu
suku Yehuda itu, dalam segala perkara
raja dan lagi segala orang Lewipun
akan menjadi pegawai-pegawai di
hadapanmu. Hendaklah kamu membuat
pekerjaan itu dengan berani hatimu dan
disertai Allah kiranya akan orang yang
baik."

20
1Maka kemudian dari pada itu
datanglah segala bani Moab dan

segala bani Amon dan beberapa orang
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Meunim pun sertanya hendak berperang
dengan Yosafat.
2Maka datanglah orang memberitahu
Yosafat sembahnya: "Bahwa adalah
suatu tentara besar datang dari
seberang tasik dari Aram hedak
menyerang tuanku maka adalah
orang-orang itu di Hazezon-Tamar," yaitu
En-Gedi.
3Maka takutlah Yosafat ditentukannya
dalam hatinya hendak mencari Allah lalu
disuruhkan kabarkan suatu kuasa pada
seluruh tanah Yehuda.
4Maka berhimpunlah segala orang
Yehuda hendak meminta tolong kepada
Allah maka dari dalam segala negri
Yehuda itu ada orang datang hendak
mencari Allah.
5Maka Yosafatpun berdirilah di tengah
perhimpunan orang Yehuda dan orang
Yerusalem di rumah Allah di hadapan
halaman yang baru.
6Maka sembahnya: "Ya Allah ya Tuhan
segala nenek moyang kami bukankah
Engkau Tuhan di surga dan bukankah
Engkau pemerintah segala kerajaan
bangsa asing dan di dalam tanganmu
ada kuasa dan kekuatan sehingga
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seorangpun tiada dapat melawan akan
Dikau.
7Ya Allah ya Tuhan kami bukankah
Engkau yang telah menghalaukan segala
orang isi tanah ini di hadapan kaum-Mu
lalu mengaruniakan dia kepada segala
benih sahabat-Mu Ibrahim itu sampai
selama-lamanya."
8Maka sekaliannyapun telah duduk
dalamnya lalu dibangunkannya suatu
tempat kudus akan nama-Mu. Katanya:
9 Jikalau kiranya datang celaka atas
kami baik pedang atau hukuman atau
sampar atau kelaparan niscaya kami
berdiri di hadapan rumah ini dan di
hadapan hadirat-Mu (karena nama-Mu
ada di dalam rumah ini) lalu berseru
kepada-Mu dalam kesusahan kami tak
dapat tiada Engkau akan mendengar
serta menyelamatkan kami.
10Akan sekarang segala bani Amon dan
Moab dan orang gunung Seir yang tiada
Engkau beri orang Israel mendatangi
dia tatkala orang-orang itu keluar dari
tanah Mesir melainkan orang-orang itu
menyimpang dari padanya dan tiada
dibinasakannya akan dia.
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11Maka inilah yang dibalasnya akan
kami sehingga ia telah datang hendak
menghalaukan kami dari dalam milik-Mu
yang telah Engkau karuniakan akan
pusaka kami.
12Ya Tuhan kami, masakan Engkau
tiada menghukumkan dia karena kami
ini tiada berkuasa akan melawan tentara
besar yang mendatangi kami ini dan
tiada kami tahu apa hendak buat tetapi
mata kami memandang kepada-Mu."
13Maka segala orang Yehuda itu
berdirilah di hadapan hadirat Allah serta
dengan segala anak buahnya dan anak
istrinya.
14Maka Ruh Allahpun turunlah di
tengah-tengah perhimpunan itu ke atas
Yahaziel bin Zakharia bin Benaya bin
Yaiel bin Matanya, seorang Lewi dari
pada bani Asaf.
15Maka katanya: "Dengarlah olehmu
hai segala orang Yehuda dan orang
isi Yerusalem dan engkaupun hai
raja Yosafat demikianlah firman Allah
kepadamu: Janganlah kamu takut
dan janganlah kamu terkejut dari
sebab tentara yang besar ini karena
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peperangan ini bukannya atas kamu
melainkan atas Allah.
16Maka esok hari hendaklah kamu
turun mendatangi dia bahwa adalah
sekaliannya naik pada curaman bukit Zis
maka kamu akan bertemu dengan dia
kelak pada ujung lembah tentang tanah
belatara Yeruel.
17Maka sekali ini tak usahlah kamu
berperang aturkanlah dirimu lalu berdiri
hendak melihat kelepasan Allah yang
menyertai kamu hai orang Yehuda dan
orang Yerusalem janganlah kamu takut
dan jangan terkejut keluarlah kamu esok
hari mendatangi dia karena Allah adalah
menyertai kamu."
18Maka Yosafatpun menundukkanlah
kepalanya dengan mukanya sampai ke
bumi maka sekalian orang Yehuda dan
segala isi Yerusalempun sujudlah di
hadapan hadirat Allah serta menyembah
Allah.
19Maka segala orang Lewi dari pada
bani Kehat dan dari pada bani Korahpun
berbangkitlah akan memuji Allah Tuhan
orang Israel dengan nyaring suaranya.
20Maka bangunlah sekaliannya pada
pagi-pagi hari lalu keluar ke tanah
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belantara Tekoa maka sementara
sekaliannya keluar itu berdirilah Yosafat
serta bertitah: "Dengarlah olehmu hai
orang Yehuda dan kamu sekalian hai
orang isi Yerusalem hendaklah kamu
percaya akan Tuhanmu Allah maka kamu
akan ditetapkannya dan percayalah
olehmu akan nabi-nabinya niscaya
beruntunglah kamu."
21Setelah baginda bermusyawarat
dengan orang kaum itu maka
ditentukannya beberapa orang akan
menyanyi bagi Allah dan akan memuji
perhiasan kekudusan sambil berjalan di
hadapan tentara itu demikian bunyinya:
"Hendaklah kamu mengucap syukur
kepada Allah, karena kemurahan-Nya
kekal selama-lamanya."
22Maka apabila sekaliannya mulai
menyanyi dan memuji-muji ditempatkan
Alah beberapa orang menghadang
bani Amon dan bani Moab dan segala
orang gunung Seir yang telah datang
menyerang Yehuda maka kalahlah
sekaliannya.
23Karena segala bani Amon dan bani
Moab itu berbangkitlah melawan segala
orang yang duduk di gunung Seir supaya
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habis dibunuh dan dibinasakannya
akan dia setelah selesailah dari pada
membunuh segala orang Seir itu lalu
masing-masingnya membinasakan
temannya.
24Setelah sampailah orang Yehuda
itu ke bangun-bangunan yang di tanah
belantara maka dipandangnya kepada
tentara itu adapun sekaliannya itu
bangkai juga yang telah rubuh di sana
seorangpun tiada terlepas.
25Maka datanglah Yosafat dan segala
rak'yatnya hendak merampas akan
dia didapatinya kepadanya terlalu
banyak kekayaan dan bangkai orang
dan permata maka sekaliannya itu
diambilnya bagi dirinya sehingga tiada
termuat lagi maka tiga hari lamanya
orang merampas itu sebab rampasan itu
terlalu banyak.
26Maka pada tolatnya berhimpunlah
sekaliannya di lembah Barakah karena
di sana sekaliannya memuji akan Allah
itulah sebabnya tempat itu dinamai
orang lembah Barakah sampai kepada
hari ini.
27Setelah itu maka kembalilah segala
orang Yehuda dan orang isi Yerusalem
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hendak pulang ke Yerusalem dengan
sukacitanya dan Yosafatpun berjalanlah
dahulu karena Allah telah memberi ia
bersukacita atas segala musuhnya.
28Maka sampailah sekaliannya ke
Yerusalem dengan bunyi gambus dan
kecapi dan nafiri langsung ke rumah
Allah.
29Maka ketakutan dari pada Allahpun
berlakulah atas segala kerajaan negri
orang segala didengarnya akan hal Allah
telah memerangi segala musuh Israel.
30Maka kerajaan Yosafat itupun
sentosalah karena baginda itu
dikaruniakan Allah perhentian pada
segala pihak.
31Maka Yosafatpun berkerajaanlah atas
orang Yehuda adapun umur baginda tiga
puluh lima tahun tatkala baginda naik
raja maka berkerajaanlah baginda di
Yerusalem dua puluh lima tahun lamanya
maka bunda baginda itu bernama Azuba
binti Silhi.
32Maka oleh baginda diturutnya jalan
ayahanda baginda Asa itu dengan
tiada menyimpang dari padanya maka
diperbuat baginda barang yang benar
pada pemandangan Allah.
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33Tetapi segala tempat yang tinggi-
tinggi itu tiada dibuangkannya dan
belum lagi kaum itu mencenderungkan
hatinya kepada Tuhan segala nenek
moyangnya.
34Adapun segala perbuatan Yosafat
yang lain lagi yang dahulu dan yang
kemudian bahwa sekaliannya itu ada
tersurat di dalam kitab hikayat Yehu
bin Hanani yang disuratkan dalam kitab
raja-raja Israel.
35Kemudian dari pada itu maka
berhubunglah Yosafat, raja Yehuda itu,
dengan Ahazia, raja Israel, maka iapun
terlalu jahat pekertinya
36adapun Yosafat berhubung dengan
baginda itu hendak diperbuatkannya
beberapa kapal akan belayar ke Tarsis
maka segala kapal itu diperbuatkan
orang di Ezion-Geber.
37Maka Eliezer bin Dodawa, orang
Maresa itu, bernubuatlah akan hal
Yosafat katanya: "Karena engkau telah
berhubung dengan Ahazia sebab itu
dibinasakan Allah akan pekerjaanmu
itu." Maka segala kapal itu pecahlah
sehingga tiada jadi berlayar ke Tarsis itu.



2 Tawarikh 21.1–5 92

21
1Maka Yosafatpun beradulah
dengan segala nenek moyangnya

lalu dikuburkan orang akan dia serta
dengan segala nenek moyangnya di
negri Daud dan anakanda baginda
Youram berkerajaanlah menggantikan
dia.
2Maka kepada baginda itu ada beberapa
adiknya, anak-anak Yosafat, yaitu Azarya
dan Yehiel dan Zakharia dan Azariahu
dan Mikhael dan Sefaca sekalian inilah
anak-anak Yosafat, raja Israel.
3Maka oleh ayahnya dikaruniakannya
kepadanya beberapa anugerah dari
pada perak dan emas dan mata benda
dan beberapa buah negri yang berkota
di tanah Yehuda tetapi kerajaan itu
dikaruniakannya kepada Yoram sebab
ialah anak sulung.
4Setelah sudah Yoram itu naik kerajaan
ayahanda baginda serta menetapkan
dirinya lalu dibunuhnya segala adiknya
itu dengan pedang dan beberapa pula
dari pada segala penghulu orang Israel.
5Adapun umur Yoram itu tiga puluh
dua tahun tatkala ia naik raja maka
berkerajaanlah ia delapan tahun lamanya
di Yerusalem.
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6Maka diturutnya jalan segala raja
Israel seperti yang diperbuat oleh
segala isi rumah Ahab karena ia
telah beristrikan anak Ahab maka
diperbuatnya barang yang jahat pada
pemandangan Allah.
7Tetapi tiadalah Allah mau
membinasakan isi rumah Daud
oleh sebab perjanjian-Nya yang telah
diperbuatnya dengan Daud seperti
yang dijanjikan-Nya itu yaitu akan
dikaruniakan kelak suatu pelita kepada
Daud dan kepada segala anak cucunya
sediakala.
8Maka pada zaman baginda itu
mendurhakalah orang Edom kepada
perintah Yehuda diangkatnya seorang
raja atas dirinya.
9Maka Yorampun langsung berjalanlah
serta dengan segala penghulunya dan
segala kenaikkannyapun sertanya maka
bangunlah ia pada malam hari lalu
dikalahkannya segala orang Edom yang
mengepung dia itu serta dengan segala
penghulu kenaikkannya.
10Maka demikianlah perinya orang
Edom mendurhaka pada perintah orang
Yehuda sampai kepada hari ini maka
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Libnapun medurhakalah kepadanya pada
masa itu juga yaitu sebab baginda telah
meninggalkan Allah Tuhan segala nenek
moyangnya.
11Dan lagi diperbuatnya beberapa
tempat yang tinggi-tinggi di atas segala
gunung Yehuda diajaknya segala orang
isi Yerusalem berbuat zinah dan orang
Yehudapun disesatkannya.
12Maka disampaikan oranglah kepada
baginda sepucuk surat dari pada nabi
Elia demikian bunyinya: "Bahwa inilah
firman Allah Tuhan nenek moyangmu
Daud itu: Bahwa oleh karena tiada
engkau menurut jalan ayahmu Yosafat
dan jalan Asa, raja Yehuda itu,
13melainkan engkau telah menurut
jalan segala raja-raja Israel dan engkau
telah mengajak orang Yehuda dan orang
isi Yerusalempun akan berbuat zinah
seperti zinah orang isi rumah Ahab dan
lagi engkau telah membunuh segala
adikmu yaitu isi rumah bapamu yang
terlebih baik dari pada dirimu
14 sebab itu dipalu Allah kelak akan
kaummu dan anak-anakmu dan segala
istrimu dan segala hartamu dengan
suatu bala yang besar
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15dan engkau sendiripun akan kena
penyakit payah yaitu sakit perut
bertahun-tahun sehingga terburai kelak
isi perutmu dari sebab penyakit itu."
16Maka digerakkan Allah hati segala
orang Filistin akan menyerang Yoram
dan segala orang Arabpun yang duduk
pada sisi orang Kusy.
17Maka datanglah sekaliannya
menyerang Yehuda lalu merampok
kesana dirampasnya segala harta yang
didapatinya di dalam istana baginda
serta dengan segala anak istri baginda
sehingga seorang anaknyapun tiada
ditinggalkan bagi baginda melainkan
Yoahas, anaknya yang bungsu.
18Maka kemudian dari pada segala
perkara itu dipalu Allah akan baginda
dengan penyakit pada perutnya yang
tiada dapat diobati.
19Adapun pada masanya yaitu pada
kesudahan tahun yang kedua maka
terburailah segala isi perutnya dari
sebab penyakit itu lalu matilah ia oleh
sangat payah penyakitnya. Maka oleh
kaumnya tiada dibakarnya bau-bauan
bagi baginda itu seperti yang dibakar
orang bagi nenek moyangnya.
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20Adapun umur baginda itu tiga puluh
dua tahun pada masa ia naik raja maka
berkerajaanlah ia di Yerusalem delapan
tahun lamanya maka baginda mangkat
itu dengan tiada dipercintakan orang
akan dia lalu dikuburkan orang akan
baginda di negri Daud tetapi bukan di
dalam pekuburan raja-raja.

22
1Maka oleh segala orang isi
Yerusalem dirajakannya Ahazia,

anakanda baginda yang bungsu, akan
menggantikan baginda karena segala
anakanda baginda yang besar itu telah
dibunuh oleh suatu pasukan yang datang
ke tempat tentara itu serta dengan
orang-orang Arab. Demikianlah halnya
Ahazia bin Yoram menjadi raja Yehuda.
2Adapun umur Ahazia itu empat puluh
dua tahun pada masa ia naik raja maka
berkerajaanlah baginda itu setahun
lamanya di Yerusalem dan bunda
baginda bernama Atalya binti Omri.
3Maka baginda itupun menurut jala
segala orang isi rumah Ahab karena
bunda baginda yang memberi bicara
kepada baginda disuruh berbuat jahat.
4Maka diperbuat baginda barang
yang jahat pada pemandangan Allah
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seperti yang diperbuat oleh segala isi
rumah Ahab karena sekaliannya itu
yang memberi bicara kepada baginda
kemudian dari pada mangkat ayahanda
baginda sehingga mendatangkan
kebinasaan.
5Maka diturut baginda bicara orang-
orang itu padahal baginda menyertai
Yoram bin Ahab, raja Israel, berperang
dengan Hazael, raja Aram, ke Ramot-
Gilead maka lukalah Yoram itu oleh
orang Aram.
6Maka kembalilah baginda ke Yizreel
supaya diobati segala luka yang telah
baginda dilukakan di Rama tatkala
berperang dengan Hazael, raja Aram itu.
Maka turunlah Ahazia bin Yoram, raja
Yehuda itu, hendak melawat Yoram bin
Ahab ke Yizreel, sebab sakitnya.
7Adapun kebinasaan Ahazia itu dari
pada Allah datangnya padahal baginda
itu pergi mendapatkan Yoram karena
setelah sampai kesana lalu keluarlah
baginda serta dengan Yoram mendatangi
Yehu bin Nimsi yang telah diminyaki
Allah supaya dibinasakannya segala isi
rumah Ahab.
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8Adapun apabila Yehu lagi menjatuhkan
hukum atas isi rumah Ahab itu lalu
didapatinya pula segala penghulu Yehuda
dan segala anak saudara Ahazia yang
melayani Ahazia itu maka sekaliannya
itu dibunuhnya.
9Maka dicarinya pula Ahazia itu lalu
ditangkap oranglah akan dia tengah
ia bersembunyi di Samaria maka
dibawanya akan dia kepada Yehu lalu
dibunuhnya maka dikuburkan oranglah
akan dia karena katanya: "Ialah anak
Yosafat yang telah mencari Allah dengan
sebulat-bulat hatinya." Maka segala isi
rumah Ahab itu tiada kuasa memegang
kerajaan itu.
10Maka dilihat oleh Atalya, bunda
Ahazia itu, akan hal anaknya telah mati
itu maka bangunlah ia lalu dibunuhnya
segala benih kerajaan itu.
11Tetapi oleh Yosabat, putri baginda,
diambilnya Yoas bin Ahazia dibawanya
pergi dengan mencuri-curi dari antara
anakanda baginda yang dibunuh
itu dimasukkannya serta dengan
pengasuhnya ke dalam bilik tempat
tidurnya. Maka demikianlah Yosabat,
putri raja Yoram, dan istri imam Yoyada
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(karena perempuan itu adik Ahazia)
sembunyikanlah kanak-kanak itu dari
pada Atalya sehingga tiada dapat
dibunuhnya akan dia.
12Maka adalah ia tersembunyi
sertanya di dalam rumah Allah enam
tahun lamanya maka Atalyapun
memerintahkanlah tanah itu.

23
1Maka pada tahun yang ketujuh
Yoyadapun menetapkan hatinya

lalu bermufakat dengan segala penghulu
orang seratus yaitu: Azarya bin Yeroham
dan Ismael bin Yohanan dan Azarya
bin Obed dan Maaseya bin Adaya dan
Elisafat bin Zikhri.
2Maka berjalanlah sekaliannya melalui
tanah Yehuda dihimpunkannyalah segala
orang Lewi dari dalam segala negri
Yehuda dan kepala-kepala segala isi
rumah bapa-bapa orang Israel maka
sampailah sekaliannya ke Yerusalem.
3Maka segenap perhimpunan itu
membuat perjanjian dengan baginda di
rumah Allah maka kata Yoyada kepada
orang-orang itu: "Bahwa tak dapat tiada
anakanda baginda yang marhum itu
akan berkerajaan kelak seperti firman
Allah dari hal segala anak cucu Daud.
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4Maka inilah perkara yang hendak
kamu perbuat bahwa sepertiga dari
pada kamu yang masuk pada hari
perhentian yaitu dari pada imam-imam
dan orang-orang Lewi akan menjadi
penunggu pintu
5dan sepertiga lagi akan hadir kelak di
istana baginda dan sepertiga pada pintu
alas tembok dan segala orang banyak
akan hadir kelak di dalam halaman
rumah Allah.
6Tetapi jangan seorang jugapun masuk
ke rumah Allah melainkan segala imam
dan orang-orang Lewi yang melayani
itu maka orang-orang itu boleh masuk
sebab sekaliannya itu kudus tetapi
segala orang banyak itu hendaklah
memeliharakan pesanan Allah.
7Maka hendaklah segala orang Lewi
itu mengelilingi baginda serta masing-
masing membawa senjatanya dan
barangsiapa yang masuk ke rumah itu
hendaklah ia dibunuh maka hendaklah
kamu menyertai baginda apabila baginda
keluar dan apabila baginda masuk."
8Maka oleh orang-orang Lewi
dan segala orang-orang Yehuda itu
diperbuatnya seperti segala pesanan
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imam Yoyada itu maka diambilnya
masing-masing akan orangnya yang
patut masuk pada hari perhetian dan
yang patut keluar pada hari perhetian
karena tiada dilepaskan imam Yoyada
segala giliran itu.
9Maka oleh imam Yoyada itu
diserahkannya kepada segala penghulu
atas orang seratus itu segala tombak
dan perisai dan selokong yang telah ada
kepada raja Daud yang lagi ada di dalam
rumah Allah.
10Maka ditempatkannya segala orang
banyak itu masing-masing membawa
senjatanya pada tangannya dari sebelah
kanan rumah itu sampai ke sebelah
kiri rumah itu pada tempat kurban dan
rumah itu dekat baginda keliling.
11Maka dibawanya anak raja itu keluar
dikenakannya makota pada kepalanya
diserahkannya kesaksian itu kepadanya
dan dirajakannya akan dia maka Yoyada
dan anak-anaknya meminyaki baginda
maka sekaliannya bersorak: "Daulat
tuanku!"
12Demi didengar oleh Atalya akan
bunyi segala orang banyak berlari-lari
serta memuji baginda maka datanglah
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ia mendapatkan orang banyak itu ke
rumah Allah
13maka dilihatnya bahwa adalah
baginda itu berdiri dekat tiangnya
pada muka pintu dan segala penghulu
dan segala nafiripun di sisi baginda
maka segala orang negripun bersuka-
sukalah serta meniup nafiri dan segala
orang yang menyanyipun dengan
bunyi-bunyiannya dan orang yang
memerintahkan puji-pujian. Maka oleh
Atalya dikoyakkannya pakaiannya sendiri
serta berseru: "Durhaka, durhaka!"
14Maka oleh imam Yoyada dibawanya
keluar segala penghulu atas orang
seratus yang memerintahkan tentara itu
serta berkata kepadanya: "Keluarkanlah
dia dari antara barisan itu dan
barangsiapa yang mengikut dia
hendaklah ia dibunuh dengan pedang!"
Karena kata imam itu: "Janganlah
membunuh dia dalam rumah Allah!"
15Maka sekaliannya membuka jalan
akan Atalya itu lalu keluarlah ia ke muka
pintu kuda yang membawa ke istana
baginda maka dibunuhnya akan dia di
sana.
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16Maka Yoyadapun berjanji-janjianlah
antara dirinya dengan segala orang kaum
itu dan bagindapun yaitu sekaliannya
akan menjadi suatu kaum bagi Allah.
17Maka segala orang kaum itupun
pergilah ke rumah Baal dirubuhkannya
akan dia dan dipecahkannya segala
tempat kurbannya dan segala patungnya
dan matanya imam Baal itu dibunuhnya
di hadapan segala tempat kurban itu.
18Maka oleh Yoyada ditentukannya
segala pegangan rumah Allah di bawah
perintah segala imam orang Lewi itu
yang telah dibagi-bagi oleh Daud dalam
rumah Allah supaya dipersembahkannya
segala kurban bakaran kepada Allah
seperti yang tersurat di dalam Taurat
Musa serta dengan kesukaan dan
nyanyian menurut pesanan Daud.
19Maka ditetapkannya penunggu-
penunggu pada segala pintu rumah
Allah supaya barang sesuatu yang najis
jangan masuk ke dalamnya.
20Kemudian diambilnya segala
penghulu atas orang seratus dan segala
orang bangsawan dan segala orang
yang memerintahkan kaum itu dan
segala orang negri itu dihantarkannya
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baginda itu turun dari rumah Allah maka
sekaliannya masuk dari pada pintu yang
di atas lalu sampai ke istana baginda
didudukkannya baginda di atas tahta
kerajaan.
21Maka segala orang negri itu bersuka-
sukalah dan negri itupun sentosalah
maka Atalya itu dibunuh orang dengan
pedang.

24
1Adapun umur Yoas tujuh tahun
pada masa ia naik raja itu dan

baginda itu berkerajaanlah di Yerusalem
empat puluh tahun lamanya maka bunda
baginda bernama Zibya, orang Bersyeba.
2Maka oleh Yoas diperbuatnya barang
yang benar pada pemandangan Allah
seumur hidup imam Yoyada.
3Maka diambilkan Yoyada bagi baginda
itu dua orang istrinya lalu beranaklah
baginda beberapa orang laki-laki dan
perempuan.
4Maka kemudian dari pada itu adalah
niat hati Yoas itu hendak membanyakkan
rumah Allah.
5Maka dihimpunkan baginda segala
imam dan orang Lewi lalu titahnya
kepadanya: "Hendaklah kamu keluar
pergi ke segala negri Yehuda dan pungut
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uang dari pada segala orang Israel akan
membanyakkan rumah Tuhanmu pada
sebilang tahun dan hendaklah kamu
segerakan perkara itu." Tetapi tiada
disegerakan oleh orang Lewi.
6Maka dipanggil baginda akan imam
besar Yoyada itu lalu bertitah kepadanya:
"Mengapakah engkau tiada menyuruh
orang-orang Lewi itu membawa kemari
dari pada orang Yehuda dan orang
Yerusalem akan zakat hamba Allah Musa
itu dan zakat perhimpunan bani Israel
akan kemah kesaksian itu?
7Karena anak segala Atalya, perempuan
yang jahat itu, telah memecahkan rumah
Allah dan lagi segala benda rumah Allah
yang telah dikuduskan itupun telah
dipersembahkannya kepada Baal."
8Maka dengan titah baginda
diperbuatkannya sebuah peti ditaruhnya
di luar di muka pintu rumah Allah.
9Maka disuruh orang kabarkan
pada seluruh Yehuda dan Yerusalem
menyuruh bawa bagi Allah zakat yang
ditanggungkan hamba Allah Musa itu ke
atas orang Israel di tanah belantara.
10Maka bersuka-sukalah segala
penghulu dan segala orang banyakpun
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dibawanya zakat itu dimasukkannya ke
dalam peti itu sehingga selesailah.
11Adapun apabila peti itu dibawa
masuk oleh segala orang Lewi kepada
pegawai baginda serta dilihatnya
ada banyak uang dalamnya maka
datanglah juru tulis baginda dan pegawai
imam besar dihampakkannya peti itu
dibawanya kembali ke tempatnya.
Maka demikianlah yang diperbuatnya
sehari-hari dan banyak uang yang
dikumpulkannya.
12Maka oleh baginda dan Yoyada
diberinya uang itu kepada orang yang
memegang pekerjaan rumah Allah
itu maka diupahkannya beberapa
tukang batu dan tukang kayu akan
membanyakkan rumah Allah dan orang
yang menjadi tukang besi dan tukang
tembagapun akan membanyaki rumah
Allah.
13Maka segala tukang-tukang itupun
bekerjalah disempurnakannya pekerjaan
itu dan rumah Allah itu ditetapkannya
dengan sekadar uang itu serta
diteguhkannya akan dia.
14Setelah habislah sudah maka
dibawanya segala uang yang lagi tinggal
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itu ke hadapan baginda dan Yoyada
dan dari pada uang itu diperbuatkannya
beberapa perkakas bagi rumah Allah
yaitu perkakas pada pelayanannya
dan persembahannya dan beberapa
perasapan dan bekas dari pada emas dan
perak. Maka senantiasa dipersembahkan
orang kurban bakaran di dalam rumah
Allah seumur hidup Yoyada.
15Tetapi Yoyada itu telah tua dan jauh
sangat umurnya lalu matilah ia maka
umurnya seratus tiga puluh tahun pada
masa kematiannya itu.
16Maka dikuburkan oranglah akan dia
di negri Daud bersama-sama segala
raja karena ia telah berbuat baik di
antara orang Israel dan kepada Allah
dan kepada isi rumahnya.
17Maka kemudian dari pada mati
Yoyada itu datanglah segala penghulu
orang Yehuda menyembah kepada
baginda. Maka didengar baginda akan
sembahnya.
18Maka sekaliannya itu meninggalkan
rumah Allah Tuhan segala nenek
moyangnya lalu berbuat ibadat kepada
segala asirah dan segala berhala
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sehingga Yehuda dan Yerusalempun
ditimpa murka sebab kesalahannya itu.
19Tetapi disuruhkannya beberapa orang
nabi kepadanya supaya dikembalikannya
kepada Allah maka nabi-nabi itu
bersaksilah atas orang-orang itu tetapi
tiada orang-orang itu mau mendengar.
20Maka datanglah Ruh Allah atas imam
Zakharia bin Yoyada itu maka berdirilah
ia lebih tinggi dari pada kaum itu serta
berkata kepadanya: "Demikianlah firman
Allah: Mengapakah kamu melanggar
segala hukum Allah sehingga kamu tiada
boleh beruntung karena kamu telah
meninggalkan Allah sebab itu Iapun
telah meningalkan kamu."
21Maka sekaliannya bermupakat
melawan dia lalu dirajamnya akan dia
dengan batu dengan titah baginda dalam
halaman rumah Allah.
22Dengan demikian raja Yoas itu tiada
ingat lagi akan kebajikan yang diperbuat
kepada baginda oleh Yoyada, bapa
Zakharia itu, melainkan dibunuh baginda
akan anaknya. Maka kata Zakharia
tatkala ia hendak mati: "Bahwa ditilik
Allah kiranya akan hal ini serta dituntut
belanya."
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23Adapun pada peredaran tahun
datanglah tentara orang Aram hendak
menyerang baginda maka sampailah
sekaliannya ke tanah Yehuda dan
ke Yerusalem dibinasakannya segala
penghulu kaum itu dari antara segala
orang banyak dan segala rampasannya
dikirimkannya kepada raja Damsyik.
24Karena tentara orang Aram itu telah
datang dengan sedikit saja orangnya lalu
diserahkan Allah ke tangannya suatu
tentara yang besar itu orang-orang itu
telah meninggalkan Allah Tuhan segala
nenek moyangnya. Maka demikianlah
dijatuhkannya hukuman atas Yoas.
25Setelah sudah orang-orang itu
undur dari pada baginda (karena
ditinggalkannya dengan payah sakitnya)
maka segala pegawai baginda sendiripun
mendurhaka kepadanya oleh sebab
hutang darah segala anak imam Yoyada
maka baginda itu ditikam orang di
atas peraduannya lalu matilah ia maka
dikuburkan oranglah akan dia di negri
Daud tetapi tiada dikuburkannya dalam
pekuburan raja-raja.
26Maka sekalian inilah yang
mendurhaka kepadanya yaitu Zabad,
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anak Simeat seorang perempuan orang
Amon, dan Yozabad, anak Simrit seorang
perempuan orang Moab.
27Adapun darihal segala anakanda
baginda dan segala perkara yang
besar-besar yang tertanggung ke
atasnya dan pekerjaan membanyakkan
rumah Allah bahwa sekaliannya itu ada
tersurat dalam tafsir kitab raja-raja
itu. Maka anakanda baginda Amazia
berkerajaanlah menggantikan dia.

25
1Adapun umur Amazia itu dua
puluh tahun pada masa ia naik

raja maka iapun berkerajaanlah di
Yerusalem dua puluh sembilan tahun
lamanya dan bunda baginda itu bernama
Yoadan, orang Yerusalem.
2Maka diperbuat baginda barang yang
benar pada pemandangan Allah tetapi
bukannya dengan tulus hatinya.
3Maka apabila kerajaan itu tetap kepada
baginda maka dibunuh baginda segala
pegawainya yang telah membunuh
ayahanda baginda merajam itu.
4Tetapi anak-anak segala orang itu
tiadalah dibunuh baginda melainkan
diperbuat baginda seperti yang tersurat
di dalam kitab Taurat Musa menurut
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firman Allah demikian: "Janganlah
bapa-bapa dihukum bunuh oleh karena
anak-anaknya dan jangan anak-anak
dibunuh oleh karena bapanya melainkan
hendaklah masing-masing dibunuh oleh
sebab dosanya sendiri."
5Maka oleh Amazia dihimpunkannya
segala orang Yehuda diaturkannya
menurut segala isi rumah bapa-bapanya
di bawah perintah beberapa penghulu
atas orang seribu dan beberapa orang
penghulu atas orang seratus yaitu segala
orang Yehuda dan orang Benyamin maka
dibilang baginda sekaliannya itu yang
berumur dua puluh tahun dan lebih dari
pada itu didapatinya akan bilangan tiga
puluh laksa orang pilihan yang boleh
keluar hendak berperang dan yang tahu
memakai tombak dan perisai.
6Maka diupah pula oleh baginda
sepuluh laksa orang Israel yang gagah
berani seratus talenta perak upahnya.
7Tetapi datanglah seorang hamba Allah
menghadap baginda sembahnya: "Ya
tuanku janganlah kiranya tentara orang
Israel itu mengikut tuanku karena Allah
tiadalah menyertai orang Israel yaitu
segala bani Efraim.
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8Tetapi jikalau tuanku mau juga
pergi biarlah tuanku gagah serta kuat
akan peperangan itu maka Allah akan
menjatuhkan tuanku di hadapan musuh
itu karena pada Allah ada kuasa pada
membantu dan pada menjatuhkan."
9Maka kata Amazia kepada hamba
Allah itu: "Tetapi bagaimanakah halnya
seratus talenta yang telah kuberi kepada
tentara orang Israel itu?" Maka jawab
hamba Allah itu: "Bahwa Allah berkuasa
akan mengaruniakan kepada tuanku
lebih dari pada itu."
10Setelah itu diasingkan Amazia
orang-orang itu yaitu tentara yang telah
datang kepadanya dari Efraim supaya
sekaliannya pulang sebab itu bernyalalah
marahnya akan orang-orang Yehuda
lalu kembalilah ia ke tempatnya dengan
hangat marahnya.
11Maka Amaziapun menetapkan
hatinya maka dibawanya rakyatnya
keluar lalu pergi ke lembah masin
dibunuhnya dari pada segala bani Seir
selaksa orang.
12Maka selaksa orang pula yang
ditawani oleh bani Yehuda itu dengan
hidupnya dibawa ke kemuncak gunung
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batu dicampakkannya dari atas batu itu
sehingga sekaliannya hancur luluh.
13Tetapi oleh segala orang tentara yang
disuruh Amazia pulang supaya jangan
diikutnya baginda pada peperangan itu
diserangnya segala negri Yehuda dari
Samaria hingga sampai ke Bet-Horon
dibunuhnya tiga ribu orang isi negri itu
dan banyak beroleh rampasan.
14Maka kemudian dari pada Amazia
telah pulang dari pada membunuh segala
orang Edom itu maka dibawa baginda
segala berhala bani Seir didirikannya
akan menjadi berhala baginda sendiri
lalu sujud kepadanya serta membakar
setanggi kepadanya.
15Sebab itu bernyalalah murka Allah
atas Amazia; disuruhkan-Nya kepadanya
seorang nabi mengatakan kepada
baginda: "Mengapakah engkau telah
mencari segala berhala bangsa itu yang
tiada dapat melepaskan bangsanya
sendiri dari pada tanganmu?"
16Adapun sementara nabi itu berkata-
kata dengan baginda maka titahnya:
"Sudahkah kita mengangkat akan
dikau menjadi pembicara raja? Diamlah
engkau! Apa guna engkau dibunuh?"
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Maka nabi itupun berdiam dirinya hanya
katanya: "Bahwa hamba ketahuilah
akan hal Allah telah menentukan hendak
membinasakan tuanku sebab demikian
perbuatan tuanku serta tiada tuanku
dengar akan bicara hamba."
17Maka berbicaralah Amazia raja
Yehuda itu lalu mengutus kepada
Yoas bin Yoahas bin Yehu, raja Israel,
mengatakan: "Mari kita berpandangan
muka."
18Maka Yoas, raja Israel, itupun
mengutuslah kepada Amazia, raja
Yehuda, mengatakan: "Bahwa poko
duri yang di Libanon telah mengutus
kepada pohon araz yang di Libanon,
mengatakan: Berikanlah kiranya anakmu
akan istri anakku maka adalah seekor
binatang yang buas di Libanon itu yang
berjalan langsung diliyakkannya poko
duri itu.
19Maka katamu, bahwa engkau
telah mengalahkan orang Edom dan
hatimu mengatas-ngatas sehingga
memegahkan dirimu hendaklah engkau
tinggal dalam istanamu apa guna engkau
mencari celaka bagi dirimu sehingga
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engkau jatuh baik engkau dan segala
orang Yehudapun yang sertamu."
20Tetapi Amazia tiada mau mendengar
karena perkara itu dari pada Allah
datangnya supaya diserahkannya
orang-orang itu ke tangan segala
musuhnya sebab telah dicerainya akan
segala berhala orang Edom.
21Lalu berangkatlah Yoas, raja Israel
itu, sehingga ia berpandang muka
dengan Amazia, raja Yehuda itu, di
Bet-Semes yang di tanah Yehuda.
22Maka kalahlah orang-orang Yehuda
oleh orang Israel lalu lari masing-masing
ke kemahnya.
23Maka oleh Yoas, raja Israel itu,
ditangkapnya Amazia bin Yoas bin
Yoahas, raja Yehuda itu, di Bet-
Semes dibawanya ke Yerusalem lalu
dipecahkannya tembok negri Yerusalem
dari pada pintu Efraim sampai ke pintu
penjuru empat ratus hasta jauhnya.
24Maka diambilnya segala emas perak
dan segala bekas yang terdapat dalam
rumah Allah pada tangan Obed-Edom
dan segala perbendaharaan istana
baginda serta dengan segala orang
Benyamin lalu pulanglah ia ke Samaria.
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25Maka Amazia bin Yoas, raja Yehuda
itu, hidup lagi kemudian dari pada
kematian Yoas bin Yoahas, raja Israel,
lima belas tahun lamanya.
26Adapun segala perbuatan Amazia
yang lain lagi yang dahulu dan yang
kemudian bukankah sekaliannya ada
tersurat di dalam kitab raja-raja Yehuda
dan Israel.
27Maka mulai dari pada ketika Amazia
telah berpaling dari pada mengikut
Allah bermupakatlah orang-orang di
Yerusalem hendak mendurhaka kepada
baginda maka larilah baginda ke Lakhis
tetapi disuruhnya orang mengikut dia
sampai ke Lakhis lalu dibunuhnya di
sana.
28Maka mayatnya dibawa orang
berkuda dikuburkannya pada sisi segala
nenek moyangnya di negri Yehuda.

26
1Maka oleh segenap kaum Yehuda
itu diambilnya Uzia yang berumur

enam belas tahun dirajakannya akan
ganti ayahanda baginda Amazia itu.
2Maka oleh banginda itu
dibangunkannya negri Elot
dikembalikannya negri itu kepada
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Yehuda setelah baginda marhum sudah
beradu serta dengan nenek moyangnya.
3Maka umur Uzia itu pada masa ia
naik raja itu enam belas tahun maka
berkerajaanlah baginda di Yerusalem
lima puluh dua tahun lamanya dan
bunda baginda itu bernama Yekholya,
orang Yerusalem.
4Maka diperbuat baginda barang yang
benar pada pemandangan Allah menurut
seperti segala perbuatan ayahanda
baginda Amazia itu.
5Maka baginda itu mengusahakan
dirinya pada mencari Allah pada zaman
Zakharia yang paham dalam penglihatan
dari pada Allah maka baginda itu diberi
Allah beruntung selagi dicari baginda
akan Allah.
6Maka keluarlah baginda berperang
dengan orang Filistin dirubuhkannya
tembok negri Gat dan tembok negri
Yabne dan tembok negri Asdod maka
dibangunkan baginda beberapa negri di
tanah Asdod dan di antara segala orang
Filistin.
7Maka dibantu Allah akan baginda
pada memerangi orang Filistin itu dan
pada memerangi segala orang Arab
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yang duduk di Gur-Baal dan orang
Meunimpun.
8Maka orang Amonpun membawa
persembahan kepada Uzia maka
mashurlah nama baginda sampai ke
Mesir karena sangat bertambah-tambah
kuasa baginda.
9Dan lagi didirikan Uzia beberapa
bangun-bangunan di Yerusalem yaitu
di atas pintu penjuru dan di atas
pintu lembah dan pada siku-siku maka
sekaliannya itu diteguhkannya.
10Maka didirikan baginda beberapa
bangun-bangunan di tanah belantara
dan beberapa banyak telagapun digali
baginda karena banyaklah binatangnya
baik di tanah rendah baik di padang
maka ada pula beberapa orang peladang
dan orang yang membala pokok anggur
di atas gunung-gunung dan di ladang
yang subur karena sukalah baginda akan
kerja ladang.
11Dan lagi pada Uzia itu ada suatu
tentara orang perang yang keluar
berperang berpasuk-pasukan menurut
seperti banyak bilangannya yang telah
dibilang oleh juru tulis Yeiel itu dan
oleh pegawainya Maaseya itu dibawah
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perintah Hananya seorang dari pada
segala panglima baginda.
12Maka jumlah kepala-kepala segala
isi rumah bapak-bapak itu yaitu segala
orang yang gagah berani jadi dua ribu
enam ratus orang banyaknya.
13Dan di bawah perintah segala orang
itu ada suatu bala tantara yang tiga
puluh laksa tujuh ribu lima ratus orang
banyaknya yang berperang dengan
sangat kuasanya pada membantu
baginda melawan musuhnya.
14Maka disediakan Uzia bagi orang-
orang itu yaitu bagi segenap tentara
itu beberapa perisai dan tombak dan
ketopong dan baju zirah dan panah dan
batu-batu akan ali-ali.
15Maka diperbuat baginda di Yerusalem
beberapa pesawat yang diadakan
oleh orang pandai-pandai supaya
ditempatkannya di atas segala
bangun-bangunan dan segala penjuru
akan mematahkan anak panah dan
melontarkan batu yang besar-besar.
Maka mashurlah nama baginda sampai
kemana-mana karena baginda ditolong
atas peri yang ajaib sehingga kuatlah
baginda itu.
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16Tetapi setelah sudah baginda menjadi
kuat lalu hatinya mengatas-ngatas
sehingga rusaklah kelakuannya serta
bersalah kepada Tuhannya Allah karena
masuklah baginda ke dalam Ka'bah
Allah hendak membakar setanggi di atas
tempat membakar setanggi itu.
17Maka imam Azaryapun mengikutlah
baginda masuk ke dalam dan imam-
imam Allah delapan puluh orang yang
beranipun sertanya.
18Diteguhkannya raja Uzia itu serta
berkata kepadanya: "Ya Uzia bukannya
atas tuanku membakar setanggi bagi
Allah melainkan atas segala imam bani
Harun yang telah dikuduskan akan
membakar setanggi itu hendaklah
tuanku keluar dari dalam tempat kudus
ini karena tuanku telah berbuat salah dan
perkara ini tiada akan mendatangkan
bagi tuanku kemuliaan dari pada Tuhan
kita Allah."
19Maka perkara Uzia itu serta baginda
memegang suatu perasaan pada
tangannya hendak membakar setanggi
adapun sementara baginda murka akan
imam-imam itu maka terbitlah bala
kusta pada dahi baginda di hadapan
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segala imam di dalam rumah Allah pada
sisi tempat membakar setanggi itu.
20Maka dipandang oleh imam besar
Uzia dan oleh segala imam akan baginda
itu dilihatnnya ada penyakit kusta pada
dahinya maka dibangunkannya baginda
itu keluar dari sana bahkan baginda
sediripun bangat-bangat keluar sebab
telah dipalu Allah akan dia.
21Maka raja Uzia itu berkustalah datang
kepada hari kematiannya lalu duduk
di dalam rumah asing sebab kustanya
kerena baginda itu telah diasingkan
dari pada rumah Allah maka anakanda
baginda Yotam memerintahkanlah istana
baginda serta menjadi hakim segala
orang isi negri itu.
22Adapun segala perbuatan Uzia yang
lain lagi yang dahulu dan yang kemudian
sudah disuratkan oleh nabi Yesaya bin
Amos.
23Maka Uziapun beradulah serta
dengan segala nenek moyangnya lalu
dikuburkan oranglah akan dia pada sisi
segala nenek moyangnya di tempat
pekuburan raja-raja karena katanya
bahwa ia telah berkusta maka anakanda



2 Tawarikh 27.1–5 122

baginda Yotam itulah berkerajaan
menggantikan dia.

27
1Maka umur Yotam pada masa
ia naik raja itu dua puluh lima

tahun maka berkerajaanlah baginda
enam belas tahun lamanya di Yerusalem
dan bunda baginda bernama Yerusa binti
Zadok.
2Maka diperbuat baginda barang yang
benar pada pemandangan Allah seperti
segala perbuatan ayahanda baginda Uzia
tetapi tiadalah baginda masuk ke dalam
Kabah Allah. Maka orang banyak itu lagi
rusaklah kelakuannya.
3Maka dibangunkan baginda pintu yang
tinggi pada rumah Allah dan banyaklah
yang dibangunkan Allah pada tembok
ofal.
4Dan lagi dibangunkan baginda
beberapa buah negri di tanah bukit
Yehuda dan dalam hutan rimba
dibangunkannya beberapa kota dan
bangun-bangunan.
5Maka bagindapun berperanglah
dengan raja bani Amon lalu
dikalahkannya orang-orang itu. Maka
pada tahun itu juga segala bani Amon itu
mempersembahkanlah kepada baginda
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seratus talenta perak dan selaksa pikul
gandum dan selaksa pikul seir. Maka
demikian juga dipersembahkan kepada
baginda oleh bani Amon pada tahun yang
kedua dan pada tahun yang ketigapun.
6Maka Yotampun bertambah-tambah
kuatnya sebab dibetulkannya segala-
galanya di hadapan hadirat Tuhannya
Allah.
7Adapun segala perbuatan Yotam yang
lain lagi dan segala peperanganya dan
segala kelakuannya sekaliannya itu ada
tersurat di dalam kitab raja-raja Israel
dan Yehuda.
8Maka umur baginda itu dua puluh
lima tahun pada masa ia naik raja maka
berkerajaanlah baginda di Yerusalem
enam belas tahun lamanya.
9Maka Yotampun beradulah dengan
segala nenek moyangnya lalu dikuburkan
oranglah akan dia di negri Daud maka
anakanda baginda Ahas berkerajaanlah
menggantikan dia.

28
1Adapun umur Ahas dua puluh
tahun pada masa ia naik raja

itu maka berkerajaanlah baginda di
Yerusalem enam belas tahun lamanya
maka tiadalah diperbuat baginda barang
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yang benar pada pemandangan Allah
seperti perbuatan nenek moyangnya
Daud
2melainkan diturut baginda segala
jalan raja-raja Israel diperbuatkannya
beberapa patung tuangan bagi Baal.
3Dan lagi dibakar baginda sehingga
di lembah Ben-Hinom dan anak-anak
baginda sendiri dibakarnya dengan api
seperti segala kejinaan bangsa asing
yang telah dihalaukan Allah dari hadapan
bangsa Israel.
4Maka bagindapun membuat kurban
serta membakar setanggi di tempat
yang tinggi-tinggi dan di atas bukit-bukit
dan di bawah tiap-tiap pohon kayu yang
rindang.
5Sebab itu baginda diserahkan oleh
Tuhannya Allah ke tangan raja Aram
maka baginda itu dikalahkannya dan
terlalu banyak orang ditawannya
dibawanya ke Damsyik. Maka baginda
diserahkan pula ke tangan raja
Israel yang mengalahkan dia dengan
membunuh terlalu banyak orang.
6Karena oleh Pekah bin Remalya
dibunuhnya dari pada orang Yehuda dua
belas laksa orang dalam sehari juga
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semuanya orang berani yaitu sebab
orang-orang itu telah meninggalkan
Allah Tuhan segala nenek moyangnya.
7Maka orang Zikhri dan orang Efraim
yang gagah itu dibunuhnya Maaseya,
anakanda baginda itu, dan Azrikam yang
memerintahkan istananya dan Elkana
yang memangku kerajaan itu.
8Maka orang bani Israel itu ditawaninya
dari pada saudara-saudaranya dua puluh
laksa orang perempuan dengan anak-
anaknya laki-laki dan perempuan maka
banyaklah rampasan yang diambilnya
dibawanya rampasan itu ke Samaria.
9Tetapi adalah di sana seorang
nabi Allah yang bernama Oded maka
keluarlah nabi itu hendak bertemu
dengan tentara yang datang ke Samaria
itu serta berkata kepadanya: "Bahwa
oleh sebab murka Allah Tuhan segala
nenek moyangmu akan Yehuda itulah
sebabnya diserahkannya ke tanganmu
dan kamu telah membunuh dia dengan
berangmu yang telah naik sampai ke
langit.
10Akan sekarang niat hatimu hendak
menaklukan segala bani Yehuda dengan
orang isi Yerusalem akan menjadi
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bagimu hamba laki-laki dan perempuan
tetapi bukankah pada kamupun
beberapa kesalahan sendiri kepada
Tuhanmu Allah.
11Maka sekarang dengarlah olehmu
akan kataku dan pulangkanlah segala
orang tawanan yang telah kamu
tawani dari pada segala saudaramu
karena kehangatan murka Allah itu di
atasmulah."
12Lalu berdirilah beberapa orang dari
pada penghulu-penghulu bani Efraim,
yaitu: Azarya bin Yohanan dan Berekhya
bin Mesilemot dan Yehizkia bin Salum
dan Amasa bin Hadlai hendak dilawan
segala orang yang dari pada peperangan
itu
13 serta berkata kepadanya: "Janganlah
kamu bawa masuk kemari segala orang
tawanan itu karena perkara yang hendak
kamu perbuat itu akan mendatangkan
ke atas kita suatu dosa kepada Allah
sehingga menambahi dosa-dosa dan
kesalahan kita karena besarlah dosa kita
dan hangatlah murka atas Israel."
14Maka oleh segala orang perang itu
ditinggalkannya segala orang tawanan
dan segala rampasan itu di hadapan
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penghulu-penghulu dan segenap
perhimpunan itu.
15Maka berbangkitlah segala orang
tersebut namanya di atas itu diambilnya
segala orang tawanan lalu dikenakannya
pakaian dari pada rampasan itu kepada
segala orang yang terbuka badannya
diberinya memakai kain dan kasut dan
diberi makan minum dan memakai
bau-bauan maka segala orang yang letih
di antara orang-orang itu dinaikkannya
ke atas keledai dihantarkannya kepada
saudara-saudaranya ke Yerikho negri
pohon khorma itu lalu kembalilah
sekaliannya ke Samaria.
16Maka pada masa itu mengutuslah
raja Ahas kepada segala raja Asyur
meminta bantu.
17Karena orang Edom telah datang
lagi sekali lalu mengalahkan Yehuda
ditawannya beberapa banyak orang.
18Maka orang Filistinpun telah
menyerang negri-negri yang di tanah
rendah dan yang di tanah selatan Yehuda
lalu diambilnya Bet-Semes dan Ayalon
dan Gederot dan Sokho dengan segala
kampungnya dan Timna dengan segala
kampungnya dan Gomzo dengan segala
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kampungnya lalu duduklah orang-orang
itu di sana.
19Karena Yehuda itu telah direndahkan
Allah oleh sebab Ahas, raja Israel, karena
kelakuannya kepada Yehuda itu tidaklah
senonoh dan besarlah kesalahannya
kepada Allah.
20Maka datanglah Tilgat-Pilneser, raja
Asyur, kepadanya disesakkannya akan
dia tetapi tiada dikuatkannya.
21Karena diambil Ahas suatu bagian
dari dalam rumah Allah dan dari dalam
istana baginda dan rumah-rumah segala
penghulu dipersembahkannya kepada
raja Ahas tetapi itupun tiada memberi
paedah kepada baginda.
22Maka pada masa kesesakkannya itu
makin lebihlah kesalahannya kepada
Allah yaitu raja Ahas ini.
23Karena dipersembahkannya beberapa
kurban kepada segala berhala Damsyik
yang telah mengalahkan dia maka titah
baginda: "Oleh karena dewa-dewa segala
raja Aram telah membantu dia sebab
itu akupun hendak membuat kurban
kepadanya supaya akupun dibantunya."
Akan tetapi yaitu menyebabkan
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kebinasaan baginda dan segala orang
Israelpun.
24Maka dikumpulkan Ahas segala
perkakas rumah Allah dipecah-
pecahkannya segala perkakas rumah
Allah itu lalu ditutupkannya segala pintu
rumah Allah itu maka diperbuatnya
baginda bagi dirinya beberapa tempat
kurban pada segala pihak negri
Yerusalem.
25Dan pada tiap-tiap sebuah negri
Yehuda diperbuat baginda tempat
yang tinggi-tinggi hendak dibakarnya
setanggi kepada dewa-dewa orang maka
dibangkitkannya murka Allah Tuhan
segala nenek moyangnya.
26Adapun segala perbuatan baginda
dan segala kelakuannya ini yang dahulu
dan yang kemudian sekaliannya itu ada
tersurat di dalam kitab raja-raja Yehuda
dan Israel.
27Maka Ahaspun beradulah serta
dengan segala nenek moyangnya lalu
dikuburkan oranglah akan dia di dalam
negri yaitu di Yerusalem karena tiada
dibawa orang akan mayat baginda ke
dalam pekuburan raja-raja Israel maka
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anakanda baginda Hizkia berkerajaanlah
menggantikan dia.

29
1Adapun umur Hizkia pada
masa ia naik raja itu dua puluh

lima tahun maka berkerajaanlah ia di
Yerusalem dua puluh sembilan tahun
lamanya dan bunda baginda itu bernama
Abia binti Zakharia.
2Maka diperbuat baginda barang yang
benar pada pemandangan Allah menurut
sekadar segala perbuatan nenek moyang
baginda Daud itu.
3Maka pada tahun yang pertama dari
pada kerajaan baginda pada bulan yang
pertama dibuka baginda segala pintu
rumah Allah serta dibanyakinya.
4Maka segala imam dan orang-orang
Lewipun dibawa baginda masuk
dihimpunkannya pada halaman di
sebelah timur
5maka titah baginda padanya:
"Dengarlah olehmu hai orang-orang
Lewi akan sekarang hendaklah kamu
menguduskan dirimu dan menguduskan
rumah Allah Tuhan segala nenek
moyangmu dan bawa keluar dari tempat
kudus ini segala yang najis.
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6Karena segala nenek moyang kita
telah bersalah dan telah berbuat barang
yang jahat pada pemandangan Tuhan
kita Allah serta meninggalkan Dia dan
memalingkan mukanya dari pada tempat
kediaman Allah serta memalingkan
belakangnya.
7Dan lagi telah ditetapkannya segala
pintu serambi dan segala pelita telah
dipadamkannya dan tiada dibakarnya
setanggi atau dipersembahkannya
kurban bakaran kepada Tuhan orang
Israel di dalam tempat kudus.
8Sebab itu orang Yehuda dan
Yerusalem ini telah ditimpa murka Allah
diserahkannya akan dilambungkan
kesana kemari akan menjadi suatu
kheran dan suatu siulan yang kamu lihat
dengan mata sendiri.
9Karena ingatlah olehmu bahwa
segala bapa kita telah rubuh dimakan
pedang dan anak-anak kita laki-laki dan
perempuan dan segala istri kita itupun
telah tertawan sebab perkara ini.
10Akan sekarang niat hatiku hendak
membuat perjajian dengan Allah
Tuhan orang Israel supaya undurlah
kehangatan murka-Nya dari pada kita.
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11Hai anak-anakku sekarang janganlah
kamu lali karena kamu ini telah dipilih
Allah supaya kamu berdiri di hadapan
hadiratnya serta melayani dia dan
supaya kamu menjadi pelayannya serta
membakar setanggi."
12Maka berbangkitlah segala orang
Lewi yaitu Mahat bin Amasai dan Yoel bin
Azaria dari pada bani Kehat, dan lagi dari
bani Merari: Kisy bin Abdi dan Azaria bin
Yehaleleel, dan dari pada bani Gerson:
Yoah bin Zima dan Eden bin Yoah,
13dan dari pada bani Elisafan: Simri
dan Yeiel, dan dari pada bani Asaf:
Zakharia dan Matanya,
14dan dari pada bani Heman: Yehiel
bin Simei, dan dari pada bani Yedutun:
Semaya dan Uziel.
15Maka sekalian ini menghimpunkanlah
saudara-saudaranya serta menguduskan
dirinya lalu masuk hendak menyucikan
rumah Allah itu seperti titah baginda
dengan firman Allah.
16Maka masuklah segala imam ke
dalam rumah Allah yang dalam sekali
hendak menyucikan dia dibawanya
keluar segala yang najis yang
didapatinya di dalam kabah Allah
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langsung ke halaman rumah Allah. Maka
oleh orang-orang Lewi diangkatnya
dibawanya keluar ke sungai Kidron.
17Maka mulailah orang menguduskan
dia pada sehari bulan yang pertama
maka pada delapan hari bulan sampailah
orang-orang itu ke serambi Allah maka
dalam delapan hari dikuduskannya
rumah Allah itu dan pada enam belas
hari bulan yang pertama itu pekerjaan
itupun sudahlah.
18Lalu masuklah sekaliannya ke dalam
menghadap raja Hizkia sembahnya:
"Bahwa segenap rumah Allah telah patik
sucikan serta dengan tempat kurban
bakaran dan segala perkakasnya dan
meja akan roti persembahan dengan
segala perkakasnya.
19Dan lagi segala perkakas yang telah
dibuang oleh raja Ahas pada masa ia
berkerajaan tatkala bersalah itupun
telah patik sediakan dan patik kuduskan
bahwa adalah semuanya di hadapan
tempat kurban Allah."
20Maka bangunlah raja Hizkia pada
pagi-pagi hari dihimpunkannya segala
penghulu negri lalu berjalan naik ke
rumah Allah.
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21Maka dibawa oranglah lembu tujuh
ekor dan domba jantan tujuh ekor dan
anak domba tujuh ekor dan kambing
jantan tujuh ekor akan kurban sebab
dosa karena kerajaan itu dan karena
tempat kurban dan karena orang
Yehuda. Maka disuruh baginda segala
imam bani Harun itu mengurbankan
sekaliannya di atas tempat kurban Allah.
22Maka disembelihnya segala lembu
itu dan disambut imam-imam akan
darahnya dipercikkannya ke dalam
tempat kurban lalu disembelihnya segala
domba jantan dipercikkannya darahnya
kepada tempat kurban dan segala
anak domba itupun disembelihnya
dipercikkannya darahnya kepada tempat
kurban.
23Maka dihampirkannya segala
kambing jantan akan kurban karena
dosa ke hadapan baginda dan ke
hadapan perhimpunan itu maka
dihantarkannya tangannya ke atasnya
24maka oleh imam-imam itu
disembelihnya diperbuatnya suatu
kurban karena dosa dengan darahnya di
atas tempat kurban hendak mengadakan
perdamaian karena segala orang Israel
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karena baginda telah menyuruh berbuat
kurban bakaran dan kurban sebab dosa
karena segala orang Israel.
25Maka ditempatkan baginda segala
orang Lewi di dalam rumah Allah
membawa ceracap dan gambus dan
kecapi menurut seperti hukum Daud dan
Gad, penilik raja, dan nabi Natan, karena
hakim itu dari pada Allah datangnya
dengan lidah nabi-nabinya.
26Maka orang-orang Lewi itu berdirilah
membawa segala bunyi-bunyian Daud
dan imam-imampun membawa nafiri.
27Maka disuruh Hizkia
mempersembahkan kurban bakaran itu
di atas tempat kurban. Maka tatkala
mulai kurban bakaran itu mulailah pula
nyanyian Allah dengan bunyi nafiri serta
dengan segala bunyi-bunyian Daud raja
Israel itu.
28Maka segenap perhimpunan itu
sujudlah menyembah dan segala yang
menyanyi itupun menyanyilah dan segala
nafiri itu berbunyilah maka demikianlah
halnya sehingga kurban bakaran itu
sudahlah.
29Setelah selesailah dari pada berbuat
kurban itu maka baginda dan segala
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orang yang hadir sertanya itupun sujud
menyembah.
30Maka oleh raja Hizkia dan segala
penghulu itu disuruhnya segala orang
Lewi menyanyi puji-pujian bagi Allah
dengan menyebutkan perkataan
Daud dan penilik Asaf itu. Maka
sekaliannyapun menyanyi puji-pujian
dengan suka hatinya lalu menundukkan
kepalanya serta menyembah.
31Kemudian titah Hizkia: "Akan
sekarang kamu telah mempersembahkan
dirimu kepada Allah marilah kamu bawa
beberapa kurban dan beberapa
persembahan ke rumah Allah akan
mengucap syukur." Maka oleh segenap
perhimpunan itu dibawanya beberapa
kurban dan persembahan akan
mengucap syukur dan segala orang yang
rido hatinya itupun membawa beberapa
kurban bakaran.
32Adapun bilangan segala kurban
bakaran yang dibawa oleh perhimpunan
itu yaitu lembu tujuh puluh ekor dan
domba jantan seratus ekor dan anak-
anak domba dua ratus ekor sekalian
inilah akan kurban bakaran bagi Allah.



2 Tawarikh 29.33–30.1 137
33Adapun segala yang dikuduskan itu
lembu enam ratus ekor dan domba tiga
ratus ekor.
34Tetapi segala imam itu tiada cukup
sehingga tiada dapat dikulitinya segala
kurban bakaran itu sebab itu dibantu
oleh saudara-saudaranya orang Lewi
itu sehingga pekerjaan itu sudahlah
dan sehingga segala imam telah
menguduskan dirinya karena segala
orang Lewi itu tulus hatinya pada
menguduskan dirinya lebih dari pada
segala imam.
35Dan lagi terlalu banyaklah segala
kurban bakaran itu serta dengan
lemak segala kurban perdamaian dan
segala persembahan minuman akan
tiap-tiap kurban bakaran itu. Maka
demikianlah segala ibadat rumah Allah
itu disempurnakannya.
36Maka sukacitalah Hizkia dan segala
orang kaum itu sebab barang yang
telah disediakan Allah bagi kaum itu
karena pekerjaan itu telah jadi dengan
segeranya.

30
1Maka Hizkiapun menyuruhkan
orang kepada segala orang Israel

dan orang Yehuda serta mengirim surat
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kepada orang Efraim dan Manasyepun
supaya sekaliannya itu datang ke rumah
Allah ke Yerusalem akan memegang
Paskah bagi Allah Tuhan orang Israel.
2Karena baginda telah berbicara
dengan segala penghulunya dan
segenap perhimpunan yang di Yerusalem
hendak memegang Paskah Allah pada
bulan yang kedua.
3Karena tiada boleh memegang Paskah
itu pada masa yang tertentu sebab
belum cukup bilangan segala imam yang
telah menguduskan dirinya dan orang
banyak itupun belum berhimpun ke
Yerusalem.
4Maka perkara itu benarlah pada
pemandangan baginda dan segenap
perhimpunan itu.
5Maka ditentukannya perkara itu
disuruh serukan di antara segala orang
Israel dari Bersyeba hingga sampai
ke Dan, supaya orang datang akan
memegang Paskah bagi Allah Tuhan
orang Israel ke Yerusalem karena sudah
lama tiada orang memegang Paskah
dengan peri yang telah tersurat itu.
6Maka berjalanlah segala suruhan itu
membawa surat dari pada baginda dan
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segala penghulunya itu pada seluruh
tanah Israel dan Yehuda seperti titah
baginda mengatakan: "Hai segala bani
Israel, hendaklah kamu kembali kepada
Allah Tuhan Israel dan Ishak dan Yakub
supaya Iapun akan kembali kelak kepada
segala orang yang lagi tinggal dari
padamu yang telah luput dari pada
tangan segala raja Asyur.
7 Janganlah kiranya kamu seperti segala
bapamu dan seperti saudara-saudaramu
yang telah berdosa kepada Allah Tuhan
segala nenek moyangnya sehingga
orang-orang itu diserahkannya akan
binasa seperti yang kamu lihat ini.
8Akan sekarang janganlah kamu
keras kepala seperti segala nenek
moyangmu melainkan serahkanlah
dirimu kepada Allah lalu masuk tempat
kudusnya yang telah dikuduskan-Nya
sampai selama-lamanya dan buat ibadat
kepada Tuhan Allah supaya kehangatan
murkanya boleh undur dari padamu.
9Karena jikalau kamu kembali kepada
Allah niscaya segala saudara-saudaramu
dan anak-anakmupun akan mendapat
kasihan pada pemandangan segala
orang yang telah menawani dia sehingga



2 Tawarikh 30.10–14 140

dapat orang-orang itu pulang ke tanah
ini karena Tuhanmu Allah itu murah
dan rahman tiada Ia akan memalingkan
muka-Nya dari padamu apabila kamu
kembali kepada-Nya."
10Maka berjalanlah segala suruhannya
dari pada sebuah negri ke sebuah negri
pada seluruh tanah Efraim dan Manasye
hingga sampai ke Zebulon tetapi
ditertawakannya dan diolok-olokannya
akan dia.
11Melainkan ada juga beberapa orang
Asyer dan Manasye dan Zebulon itu yang
merendahkan dirinya lalu datang ke
Yerusalem.
12Dan lagi di tanah Yehudapun nyatalah
tangan Allah diberinya orang-orang
menjadi satu hati akan menurut seperti
yang disuruh baginda dan segala
penghulu itu dengan firman Allah.
13Maka berhimpunlah terlalu banyak
orang ke Yerusalem hendak memegang
hari raya roti yang tiada beragi pada
bulan yang kedua yaitu perhimpunan
yang terlalu besar.
14Maka berbangkitlah sekaliannya lalu
membuangkan segala tempat kurban
yang ada di Yerusalem dan segala
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tempat membakar setanggi itupun
dibuangkannya dicampakkannya ke
dalam sungai Kidron.
15Setelah itu maka disembelihnya
Paskah itu pada empat belas hari
bulan yang kedua maka segala imam
dan orang Lewi itupun malulah lalu
menguduskan dirinya serta membawa
beberapa kurban bakaran ke rumah
Allah.
16Maka berdirilah sekaliannya pada
tempatnya dengan peraturannya seperti
hukum hamba Allah Musa itu maka
oleh imam itu dipercikkannya darah
yang disambutnya dari pada tangan
orang-orang Lewi.
17Maka dalam perhimpunan itu
banyaklah orang yang belum
menguduskan dirinya sebab itu orang-
orang Lewilah yang memerintahkan
segala persembelihan Paskah bagi
tiap-tiap orang yang belum suci supaya
dikuduskannya bagi Allah.
18Karena terlalu banyak orang kaum
itu yaitu banyak orang Efraim dan
Manasye dan Isakhar dan Zebulon belum
menyucikan dirinya tetapi dimakannya
juga Paskah itu lain dari pada yang
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tersurat dari halnya. Karena Hizkia telah
mendoakan orang-orang itu sembahnya:
"Ya Allah yang amat murah, ampunilah
kiranya tiap-tiap orang
19yang menetapkan hatinya hendak
mencari Tuhan yaitu Allah Tuhan nenek
moyangnya sungguhpun orang itu belum
suci seperti kesucian tempat kudus."
20Maka didengar Allah akan permintaan
Hizkia lalu disembuhkannya kaum itu.
21Maka segala orang bani Israel yang
ada hadir di Yerusalem itu memeganglah
hari raya roti yang tiada beragi tujuh hari
lamanya dengan kesukaan yang besar
maka segala orang Lewi dan imam-imam
itupun memuji-muji Allah pada tiap-tiap
hari serta menyanyi kepada Allah dengan
bunyi-bunyian yang kuat bunyinya.
22Maka Hizkiapun berkata-kata akan
menghiburkan hati segala orang Lewi
yang bijak dalam pekerjaan Allah
itu. Lalu makanlah sekaliannya pada
hari raya itu tujuh hari lamanya serta
mempersembahkan kurban perdamaian
dan mengaku dosanya pada Allah Tuhan
segala nenek moyangnya.
23Maka berbicaralah segenap
perhimpunan itu hendak memegang
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hari raya tujuh hari lagi lamanya lalu
sekaliannya memegang tujuh hari itu
dengan suka hatinya.
24Karena Hizkia, raja Yehuda
itu, telah mengaruniakan kepada
segenap perhimpunan itu lembu
seribu ekor dan domba tujuh ribu
ekor akan persembahan orang-orang
itu dan penghulu-penghulu itupun
memberikanlah kepada segenap
perhimpuan itu lembu seribu ekor dan
domba selaksa ekor maka banyak
imam-imam yang menguduskan dirinya.
25Maka segenap perhimpunan orang
Yehuda dengan segala imam dan orang-
orang Lewi dan segenap perhimpunan
orang yang telah datang dari tanah
Israel dan segala orang dagang yang
telah datang dari tanah Israel dan yang
telah duduk di tanah Yehuda semuanya
bersukacitalah.
26Maka menjadi kesukaan besarlah
di Yerusalem karena dari pada zaman
Salomo bin Daud, raja Israel itu, belum
ada yang demikian di Yerusalem.
27Setelah itu maka berbangkitlah
segala imam orang Lewi itu lalu
memberkati kaum itu maka bunyi
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suaranya itu didengarlah oleh Allah dan
permintaannya itu sampailah ke tempat
kediaman-Nya yang kudus itu yaitu ke
surga.

31
1Setelah selesailah dari pada
segala perkara itu maka

keluarlah segala orang Israel yang
telah hadir itu kepada segala negri
Yehuda dipecahkannya segala tiang
dan ditebangnya segala Aserah serta
dirombakkannya segala tempat yang
tinggi-tinggi dan segala tempat kurban
dibuangkannya dari dalam seluruh tanah
Yehuda dan Benyamin dan tanah Efraim
dan Manasyepun sehingga binasalah
sekaliannya. Setelah itu maka pulanglah
segala bani Israel itu masing-masing
kepada miliknya dalam negrinya sendiri.
2Maka oleh Hizkia ditentukannya segala
giliran imam dan orang-orang Lewipun
menurut gilirannya masing-masing
dengan pekerjaannya baik imam-imam
baik orang Lewi akan segala perubahan
bakaran dan kurban perdamaian supaya
ia melayani dan mengucap syukur dan
memuji-muji di dalam segala pintu
tempat kemah Allah.
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3Dan lagi ditentukan baginda bagiannya
sendiri dari pada harta baginda akan
segala kurban bakaran yaitu akan
kurban bakaran pada pagi dan petang
dan kurban bakaran pada segala hari
perhetian dan pada segala bulan dan
pada segala hari raya yang tertentu
seperti yang tersurat di dalam hukum
Allah.
4Maka titah baginda kepada segala
orang banyak yang duduk di Yerusalem
disuruh memberikan bagian segala
imam dan orang-orang Lewi supaya
sekaliannya itu tetap pada hukum Allah.
5Setelah mashurlah titah itu maka
dibawa oleh bani Israel terlalu banyak
dari pada buah bungaran gandum dan
air anggur dan minyak dan air madu
dan dari pada segala hasil tanah itu
maka dibawanya pula dalam sepuluh
satu dari pada segala sesuatu dengan
kelimpahannya.
6Maka segala bani Israel dan Yehuda
yang duduk dalam segala negri Yehuda
itupun membawa dalam sepuluh satu
dari pada segala lembu dan domba
dan dalam sepuluh satu dari pada
segala benda yang kudus yang telah
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dikuduskannya bagi Tuhannya Allah
diletakkannya bertimbun-timbun.
7Maka pada bulan yang ketiga
mulailah ia membuat timbunan itu dan
disudahkannya pada bulan yang ketujuh.
8Maka datanglah Hizkia dan segala
penghulu dilihatnya segala timbunan itu
lalu memuji Allah dan kaumnya Israel.
9Maka bertanyalah Hizkia kepada
segala imam dan orang Lewi itu akan hal
segala timbunan itu.
10Maka jawab imam besar Azarya yang
dari pada isi rumah Zadok itu demikian:
"Bahwa dari pada masa orang mulai
membawa persembahannya ke rumah
Allah telah cukuplah makanan kami
dan banyaklah yang tertinggal karena
telah diberkati Allah akan kaumnya dan
sebanyak ini yang tertinggal."
11Maka disuruh Hizkia sediakan
beberapa bilik di dalam rumah Allah lalu
disediakan oranglah akan dia.
12Maka dibawah oranglah segala
persembahannya dan segala
perhuluannya dan segala benda
yang dikuduskannya itu dengan tulus
hatinya maka atas sekaliannya itu
Konanya, orang Lewi itu, menjadi
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penghulunya dan adiknya Simei menjadi
penolongnya.
13Maka Yehiel dan Azazya dan Nahat
dan Asael dan Yerimot dan Yozabad
dan Eliel dan Yismakhya dan Mahat dan
Benanya semuanya menjadi penunggu
di bawah perintah Konanya dan adiknya
Simei itu dengan titah raja Hizkia dan
Azarya, penghulu rumah Allah itu.
14Maka Kore bin Yimna, orang
Lewi, penunggu pintu timur itu,
memerintahkanlah segala sesuatu yang
dipersembahkan kepada Allah dengan
keridoan hati orang supaya dibagikannya
segala sesuatu yang dipersembahkan
kepada Allah dan segala benda yang
maha kudus itu.
15Dan yang di bawah perintahnya
itu Eden dan Minyamin dan Yesua dan
Semaya dan Amarya dan Sekhanya
semuanya di dalam segala negri
imam dengan pegangannya supaya
dibagikannya kepada saudara-
saudaranya bergilir-gilir baik kepada
orang besar baik kepada orang kecil
16 lain dari pada orang yang dibilang
sekadar keturunan orang laki-laki yang
berumur tiga tahun dan lebih dari pada
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itu yaitu tiap-tiap orang yang masuk ke
dalam rumah Allah seperti yang patut
pada sehari-hari akan pekerjaan dalam
pegangannya sekadar segala gilirannya
17dan orang yang dibilang sekadar
keturunan imam-imam seperti isi rumah
segala bapanya dan orang Lewi yang
dua puluh tahun umurnya dan lebih dari
pada itu dalam pegangannya sekadar
segala gilirannya
18dan orang yang dibilang sekadar
keturunan segala anak buahnya baik
istrinya baik anak-anaknya laki-laki
dan perempuan dari pada segenap
perhimpunan itu karena dalam
amanatnya itu dikuduskannya akan
dirinya dalam kekudusan
19dan lagi bagi segala imam bani Harun
yang duduk di padang dalam segala
daerah negrinya pada tiap-tiap negri
itu ada orang yang tersebut namanya
supaya dibagikannya kepada segala
orang laki-laki di antara imam-imam
itu dan kepada segala orang Lewi yang
dibilang sekadar keturunannya.
20Maka demikianlah perbuatan Hizkia
pada seluruh tanah Yehuda diperbuat
baginda barang yang baik dan benar
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dan kepercayaan di hadapan hadirat
Tuhannya Allah.
21Maka segala pekerjaan yang dimulai
baginda dari pada ibadat rumah Allah
dan dari pada Taurat dan hukum-hukum
supaya mencari Tuhannya maka
sekaliannya itu diperbuat baginda
dengan sebulat-bulat hatinya lalu
beruntunglah baginda.

32
1Maka kemudian dari pada segala
perkara ini dan setia ini maka

datanglah Sanherib, raja Asyur, masuk
negri Yehuda dikepungnya segala negri
yang berkota pada sangkanya hendak
diambilnya bagi dirinya.
2Setelah dilihat Hizkia akan Sanherib
telah datang dan niatnya hendak
menyerang Yerusalem
3maka berbicaralah baginda dengan
segala penghulunya dan orangnya yang
gagah-gagah hendak menumpatkan
segala mata air yang di luar negri maka
sekaliannyapun menolong baginda itu.
4Maka berhimpunlah banyak orang
ditumpatkannya segala mata air dan
anak sungaipun yang mengalir pada
sama tengah tanah itu katanya: "Apa
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guna segala raja Asyur itu datang lalu
dapat air banyak."
5Maka dipertetapkan baginda hatinya
dibaikinya segala tembok yang telah
rusak ditinggikannya sampai kepada
bangun-bangunannya begitu juga
tembok lain yang di luar maka
diteguhkannya Milo yang di negri Daud
dan diperbuatnya terlalu banyak senjata
dan perisaipun.
6Maka ditentukannya beberapa
panglima perang atas kaum itu
dihimpunkannya kepada tempat yang
lapang dekat pintu negri lalu berkata-
kata hendak menetapkan hatinya
titahnya:
7 "Hendaklah kamu gagah dan berani
hatimu janganlah kamu terkejut atau
takut akan raja Asyur dan akan segenap
bala tentara yang sertanya itu karena
yang menyertai kita terlebih besarlah
dari pada yang menyertai dia
8bahwa kepadanya ada tangan manusia
tetapi kepada kita ada Tuhan kita Allah
akan membantu kita dan akan menyertai
kita dalam peperangan." Maka segala
orang kaum itu bergantunglah kepada
perkataan Hizkia, raja Yehuda itu.
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9Kemudian dari pada itu disuruhkan
Sanherib, raja Asyur itu, beberapa
pegawainya ke Yerusalem (adapun
baginda itu lagi mengepung Lakhis
dan segenap tentaranya pun sertanya)
maka datanglah orang-orang itu kepada
Hizkia, raja Yehuda, dan kepada segala
orang Yehuda yang duduk di Yerusalem
mengatakan:
10 "Bahwa demikianlah titah
Sanherib, raja Asyur: Apa gerangan
pengharapanmu sehingga kamu tinggal
di dalam kotamu di Yerusalem.
11Bukankah kamu dipujik oleh Hizkia
hendak diserahkannya kamu supaya
kamu mati sebab lapar dan dahaga,
maka katanya: Bahwa Tuhan kita Allah
akan melepaskan kita dari pada tangan
raja Asyur.
12Bukankah Hizkia itu juga yang
telah membuangkan segala tempatnya
yang tinggi-tinggi dan segala tempat
kurbannya lalu menyuruh orang Yehuda
dan Yerusalem katanya: Hendaklah
kamu menyembah di hadapan tempat
kurban yang satu dan di atasnya juga
hendaklah kamu membakar setanggi.
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13Tiadakah kamu mengetahui barang
yang diperbuat kepada segala bangsa
orang olehku dan oleh segala nenek
moyangku. Adakah pernah dewa-dewa
segala bangsa orang yang dapat
melepaskan tanahnya dari pada
tanganku.
14Maka siapakah dari pada segala
dewa bangsa-bangsa yang dibinasakan
oleh nenek moyangku itu yang dapat
melepaskan kaumnya dari pada
tanganku sehingga Tuhanmu yang dapat
melepaskan kamu dari pada tanganku.
15Akan sekarang janganlah kamu ditipu
oleh Hizkia dan jangan kamu dipujuknya
demikian dan jangan kamu percaya
akan dia karena kepada barang sesuatu
bangsa atau kerajaan tiada seorang
dewanya yang dapat melepaskan
kaumnya dari pada tanganku atau dari
pada tangan nenek moyangku tambahan
pula kamu ini masakan kamu dilepaskan
oleh Tuhanmu dari pada tanganku."
16Maka lebih pula yang dikatakan
segala pegawainya itu menghujatkan
Tuhan kita Allah dan mencelakan
hambanya Hizkia.
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17Maka disuratkannya pula beberapa
surat kiriman hendak mencelakan Allah
Tuhan orang Israel dan menghujatkan
Dia demikian bunyinya: "Adapun seperti
dewa-dewa segala bangsa orang yang
tiada dapat melepaskan kaumnya dari
pada tanganku demikian juga Tuhan
Hizkia itupun tiada akan melepaskan
kaumnya dari pada tanganku."
18Maka berseru-serulah sekaliannya
dengan nyaring suaranya dengan bahasa
Yahudi kepada orang isi Yerusalem yang
di atas tembok itu hendak menakuti
serta menghujatkan dia supaya dapat
diambilnya negri itu.
19Maka dalam perkataannya itu
disamakannya Tuhan Yerusalem dengan
dewa-dewa segala bangsa yang di atas
bumi yaitu perbuatan tangan manusia.
20Sebab itu berdoalah raja Hizkia dan
nabi Yesaya bin Amos serta berseru ke
langit.
21Maka disuruhkan Allah seorang
malaikat yang menumpaskan segala
orang yang gagah berani dan segala
penghulu dan panglima yang di dalam
tempat tentara raja Asyur lalu pulanglah
ia ke tanahnya sendiri dengan malunya
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maka masuklah ia ke dalam rumah
berhalanya maka di sanalah ia dibunuh
dengan pedang oleh orang-orang yang
keluar dari pada zulbinya.
22Maka demikianlah Hizkia dan segala
orang isi Yerusalem itu dilepaskan Allah
dari pada tangan Sanherib, raja Asyur
itu, dan dari pada tangan orang sekalian
serta dipimpinnya pada segala pihak.
23Maka banyaklah orang yang
membawa persembahannya kepada
Allah ke Yerusalem dan beberapa
benda yang indah-indah kepada Hizkia,
raja Yehuda, sehingga baginda itu
dibesarkan mulai dari pada masa itu
pada pemadangan segala bangsa.
24Maka pada masa itu Hizkiapun
jatuh sakit hampir akan mati maka
bagindapun berdoalah kepada Allah
maka Iapun befirmanlah kepada baginda
serta diberinya suatu alamat.
25Tetapi oleh Hizkia tiadalah dibalasnya
seperti kebajikan yang dilakukan
kepadanya karena hati baginda
mengatas-ngatas maka sebab itulah
baginda ditimpa murka demikian juga
Yehuda dan Yerusalem.
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26Tetapi Hizkia itu merendahkanlah
dirinya oleh sebab congkak hatinya itu
baik baginda baik segala isi Yerusalem
sehingga orang-orang itu tiadalah
ditimpa oleh murka Allah pada zaman
Hizkia.
27Maka pada Hizkia itu terlalu banyak
kekayaan dan kemuliaannya maka
disediakannya beberapa hazanah
akan emas perak dan permata dan
rempah-rempah dan perisai dan akan
segala perkakas yang indah-indah
28dan lagi beberapa gudang akan
tempat hasil gandum dan air anggur
dan minyak dan beberapa gudang akan
segala jenis binatang dan beberapa
kawan kambing.
29Dan lagi diperbuatnya beberapa buah
negri dan diperolehnya beberapa banyak
kambing domba dan lembu karena
banyaklah harta yang telah dikaruniakan
Allah kepadanya.
30Maka Hizkia itu juga yang
menumpatkan mata air Gihon
yang di atas itu dialirkannya terus ke
bawah pada sebelah barat negri Daud.
Maka beruntunglah Hizkia dalam segala
pekerjaannya.
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31Akan tetapi dalam hal segala utusan
raja-raja Babel yang telah mengutus
kepada baginda hendak bertanya dari
hal segala ajaib yang telah berlaku
di tanah itu maka ditinggalkan Allah
akan baginda hendak dicobainya supaya
diketahuinya segala sesuatu yang di
dalam hati baginda.
32Adapun segala perbuatan Hizkia
yang lain lagi dan segala kebajikannya
bahwa sekaliannya itu ada tersurat di
dalam penglihatan nabi Yesaya bin Amos
di dalam kitab raja-raja Yehuda dan
Yerusalem.
33Maka Hizkiapun beradulah serta
dengan segala nenek moyangnya lalu
dikuburkan oranglah akan dia di dalam
bukit pekuburan segala bani Daud
maka baginda itu dipermuliakan oleh
segala orang Yehuda dan segala isi
Yerusalem pada masa kematiannya.
Maka anakanda baginda Manasye
berkerajaanlah menggantikan dia.

33
1Adapun umur Manasye itu
dua belas tahun pada masa ia

naik raja maka berkerajaanlah baginda
di Yerusalem lima puluh lima tahun
lamanya.
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2Maka diperbuat baginda barang yang
jahat pada pemandangan Allah menurut
segala kehinaan bangsa asing yang
telah dihalaukan Allah dari hadapan bani
Israel.
3Karena dibangunkannya pula
segala tempat yang tinggi-tinggi yang
telah dirombakkan oleh ayahanda
baginda Hizkia dan didirikan baginda
beberapa tempat kurban bagi Baal
serta diperbuatnya beberapa asyera lalu
baginda menyembah segala tentara di
langit serta berbuat ibadah kepadanya.
4Maka dibangunkan baginda beberapa
tempat kurban di dalam rumah Allah
yang telah Allah befirman akan halnya
bahwa di Yerusalem kelak namaku akan
duduk sampai selama-lamanya.
5Maka diperbuat baginda beberapa
tempat kurban bagi segala tentara di
langit di dalam kedua halaman rumah
Allah itu.
6Dan lagi anak-anak baginda
dimasukkannya ke dalam api di lembah
Ben-Hinom maka meniliklah baginda
serta memakai sihir dan memakai
hobatan dan menuntut orang yang
menaruh hantu setan dan orang yang
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memakai hikmat maka banyaklah
kejahatan yang diperbuat baginda
pada pemandangan Allah sehingga
membangkitkan murka-Nya.
7Maka didirikan baginda patung berhala
yang terukir yang telah diperbuatnya itu
di dalam rumah Allah yang telah Allah
befirman akan halnya kepada Daud dan
kepada putranya, Salomo itu: "Bahwa di
dalam rumah ini dan di dalam Yerusalem
yang telah Kupilih dari antara segala
suku Israel kelak Aku akan menaruh
nama-Ku sampai selama-lamanya
8dan tiada lagi Aku akan memindahkan
kaki orang Israel dari tanah yang telah
Kutentukan bagi nenek moyangmu
hanya jikalau orang-orang itu mau ingat
hendak melakukan segala yang telah
Kufirmankan kepadanya yaitu segala
hukum dan pesanan dan undang-undang
yang diberi kepadanya dengan tangan
Musa."
9Maka oleh Manasye disesatkannya
orang Yehuda dan orang isi Yerusalem
sehingga diperbuatnya barang yang
jahat lebih dari pada segala bangsa yang
telah dibinasakan Allah di hadapan bani
Israel itu.
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10Maka berfirmanlah Allah kepada
Manasye dan kepada kaumnya tetapi
tiadalah diindahkannya.
11Sebab itu didatangkan Allah ke
atasnya segala panglima tentara raja
Asyur maka sekaliannya itu menangkap
Manasye itu dengan rantai diikatnya
dengan belenggu dibawannya pergi ke
Babel.
12Maka dalam hal kesesakannya itu di
pohonkannya kepada Tuhannya Allah
serta merendahkan dirinya sangat-
sangat di hadapan hadirat Tuhan segala
nenek moyangnya.
13Maka dipohonkannya kepada Allah
maka diluluskan-Nya dan di dengar Allah
akan permintaannya dibawanya kembali
kepada kerajaannya ke Yerusalem.
Barulah diketahui Manasye akan Allah
bahwa ialah Tuhan.
14Maka kemudian dari pada itu
dibangunkan baginda suatu tembok
yang di luar pada negri Daud di sebelah
barat Gihon di dalam lembah hingga
sampai ke muka pintu ikan namanya
maka Ofel itupun dilengkungkan baginda
dibangunkannya tinggi-tinggi dan
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ditaruhnya beberapa panglima perang di
dalam segala negri Yehuda dan berkota.
15Maka dibuangkan baginda segala
berhala orang dan patung itupun
dikeluarkannya dari dalam rumah Allah
serta dengan segala tempat kurban
yang telah dibangunkannya di atas bukit
rumah Allah dan di Yerusalem semuanya
dibuangkannya ke dalam negri.
16Maka dibangunkannya pula tempat
kurban Allah di persembahkannya di
atasnya beberapa kurban perdamaian
dan kurban sukur dan disuruh baginda
segala orang Yehuda berbuat ibadat
kepada Allah Tuhan orang Israel.
17Tetapi orang banyak itu lagi berbuat
kurban di atas tempat yang tinggi-tinggi
tetapi hanya kepada Tuhannya Allah itu
saja.
18Adapun segala perbuatan Manasye
yang lain lagi dan dipermintaannya
kepada Tuhannya dan segala perkataan
penilik-penilik yang berkata-kata
kepadanya dengan nama Allah Tuhan
orang Israel bahwa yaitu ada tersurat di
antara segala perbuatan raja-raja Israel.
19Dan lagi permintaan baginda dan
bagaimana diluluskan Allah akan dia dan
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segala dosa dan kesalahan baginda dan
mana-mana diperbuat baginda tempat
yang tinggi-tinggi serta didirikan baginda
segala aserah dan segala patung ukiran
sebelum baginda merendahkan dirinya
itu bahwa sekaliannya itu ada tersurat di
dalam hikayat hozay.
20Maka beradulah Manasye itu serta
dengan segala nenek moyangnya
lalu dikuburkan oranglah akan dia
di dalam istananya sendiri maka
anakanda baginda Amon berkerajaanlah
menggantikan dia.
21Adapun umur Amon pada masa ia
naik raja itu dua puluh dua tahun maka
berkerajaanlah ia di Yerusalem dua
tahun lamanya.
22Maka diperbuat baginda barang yang
jahat pada pemandangan Allah seperti
perbuatan ayahanda baginda Manasye
itu maka Amon itu perbuat kurban
kepada segala patung ukiran yang
telah diperbuat oleh ayahanda baginda
Manasye serta baginda berbuat ibadat
kepadanya.
23Maka tiadalah baginda merendahkan
dirinya di hadapan Allah seperti ayahanda
baginda Manasye merendahkan dirinya
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itu melainkan makin bertambah-
tambahlah kesalahan Amon itu.
24Maka mendurhakalah segala pegawai
baginda kepadanya dibunuhnya baginda
dalam istananya.
25Tetapi oleh segala orang isi tanah
itu dibunuhnyalah segala orang yang
mendurhaka kepada raja Amon itu
dan orang isi tanah itu merajakanlah
anakanda baginda Yosia akan gantinya.

34
1Adapun umur Yosia itu delapan
tahun pada masa ia naik raja itu

lalu berkerajaanlah baginda tiga puluh
satu tahun lamanya di Yerusalem.
2Maka diperbuat baginda barang
yang benar pada pemandangan Allah
diturut baginda segala jalan nenek
moyang baginda Daud itu dengan tiada
menyimpang ke kanan atau ke kiri
3karena pada tahun yang kedelapan
dari pada kerajaannya tatkala baginda
itu lagi muda mulailah ia mencari akan
Tuhan nenek moyangnya Daud itu
dan pada tahun yang ke dua belas
mulailah baginda menyucikan Yehuda
dan Yerusalem dari pada segala tempat
yang tinggi-tinggi dan segala azirah dan
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segala patung ukiran dan segala patung
tuangan.
4Maka segala tempat kurban Baalpun
dirombakkan oranglah di hadapan
baginda dan segala patung matahari
yang telah dinaikkan atasnya itupun
ditebangkannya dan segala azirah dan
patung ukiran dan patung tuangan itu
dipecah-pecahkannya menjadi serbuk
dihamburkannya kepada kubur-kubur
orang yang telah berbuat kurban
kepadanya.
5Maka dibakar baginda tulang-tulang
segala imam itu di atas tempat
kurbannya demikianlah disucikannya
Yehuda dan Yerusalem itu.
6Maka demikian pula di dalam segala
negri Manasye dan Efraim dan Simeon
hingga sampai ke Naftali dalam segala
tempat kerusakannya berkeliling.
7Maka dirombakkan baginda segala
tempat kurban dihancurkan luluhkanlah
segala azirah dan segala patung ukiran
dan tiang baginda segala patung
matahari pada seluruh tanah Israel lalu
pulanglah baginda ke Yerusalem.
8Maka pada tahun yang kedelapan
belas dari pada kerajaan baginda setelah
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sudah disucikannya tanah dan rumah itu
maka disuruhkannya Safan bin Azalya
dan Maaseya pemerintah negri itu dan
Yoah bin Yoahas pengarang hikayat itu
membaiki rumah Tuhannya Allah.
9Maka datanglah ketiganya kepada
imam besar Hilkia itu diserahkannya
kepadanya segala uang yang telah
dibawa masuk ke dalam rumah Allah
yang telah diterima oleh segala orang
Lewi penunggu pintu itu dari pada
tangan orang Manasye dan orang Efraim
dan dari pada segala orang Israel yang
lagi tinggal dan dari pada segala orang
Yehuda dan orang Benyamin dan dari
pada segala orang isi Yerusalem.
10Maka diserahkannya uang itu
ke tangan segala tukang yang
memerintahkan pekerjaan rumah Allah
maka tumah-tumah yang bekerja dalam
rumah Allah itu memberikan dia akan
membetulkan dan membaiki rumah itu
11baik diberikannya kepada segala
tukang kayu dan tukang batu supaya
dibelinya batu yang terpahat dan kayu
akan rasuk dan akan dibuat kasu akan
rumah-rumah yang telah dibinasakan
oleh raja-raja Yehuda.



2 Tawarikh 34.12–15 165
12Maka segala orang itu bekerjalah
dengan setianya adapun yang
memerintahkan dia yaitu Yahat dan
Obaja, orang Lewi dari pada bani Merari,
dan lagi Zakharia dan Mesulam dari pada
bani Kehat akan menjalakan pekerjaan
itu dan beberapa orang Lewi yang lain
lagi yaitu segala yang paham pada
bunyi-bunyian.
13Dan lagi sekaliannya itu
memerintahkanlah segala orang
yang memikul serta mengepalakan
segala yang membuat barang sesuatu
barang pekerjaan akan dari pada
orang-orang Lewi itu ada juga beberapa
juru tulis dan pegawai-pegawai dan
penunggu pintu.
14Maka tatkala dikeluarkan oranglah
segala uang yang telah dibawa masuk ke
dalam rumah Allah maka didapati oleh
imam Hilkia itu akan kitab Taurat Allah
yang diberi dengan tangan Musa itu.
15Maka kata Hilkia kepada Katib Safan:
"Bahwa aku telah mendapat kitab Taurat
itu di dalam rumah Allah." Maka oleh
Hilkia diserahkannya kitab itu kepada
Safan.
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16Maka oleh Safan dibawanya kitab itu
kepada baginda dan lagi disampaikannya
kabar kepada baginda sembahnya:
"Bahwa segala sesuatu yang telah
diserahkan kepada patik-patik itu telah
dikerjakannyalah.
17Maka patik-patik telah mencurahkan
segala uang yang terdapat di dalam
rumah Allah lalu diserahkannya
ke tangan segala orang yang
memerintahkan pekerjaan itu dan
ke tangan segala tukang."
18Maka oleh Katib Safan itu
dikabarkannya pula kepada baginda
sembahnya: "Bahwa imam Hilkia itu
telah menyerahkan kepada patik sebuah
kitab." Maka dibaca Safan kitab itu di
hadapan baginda.
19Adapun apabila didengar baginda
bunyi perkataan Taurat itu maka
dikoyakkannya baginda pakaiannya
sendiri.
20Maka titah baginda kepada Hilkia dan
Ahikam bin Safan dan Abdon bin Mikha
dan Katib Safan dan Asaya, pegawai
baginda, demikian titahnya:
21 "Pergilah kamu bertanya kepada
Allah bagiku dan bagi segala orang yang
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lagi tinggal dalam Israel dan Yehuda dari
hal segala perkataan kitab yang telah
didapati ini karena sangatlah murka
Allah yang dicurahkannya ke atas kita
sebab segala nenek moyang kita tiada
memeliharakan firman Allah itu sehingga
memuat seperti segala yang tersurat di
dalam kitab ini."
22Lalu pergilah Hilkia dengan segala
yang dititahkan baginda itu kepada
Nabiah Hulda, istri Salum bin Tokhat bin
Hasra yang melayan pakaian baginda
itu (maka perempuan itu duduklah di
Yerusalem dalam kampung yang kedua)
disampaikannya titah itu kepadanya.
23Maka kata perempuan itu kepadanya:
"Demikianlah firman Allah Tuhan orang
Israel! Katakanlah olehmu kepada orang
yang menyuruhkan kamu kepadaku!
24Demikianlah firman Allah: Bahwa Aku
akan mendatangkan celaka atas tempat
ini dan atas segala orang isinya yaitu
segala kutuk yang tersurat di dalam
kitab yang telah dibaca orang di hadapan
raja Yehuda,
25yaitu sebab orang-orang itu telah
meninggalkan Aku dan telah membakar
setanggi kepada dewa-dewa orang
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supaya dibangkitkannya murka-Ku
dengan segala perbuatan tangannya
sebab itu murka-Ku dicurahkanlah
ke atas tempat ini dan tiada akan
dipadamkan.
26Tetapi akan raja Yehuda yang
menyuruhkan kamu bertanya kepada
Allah hendaklah kamu bertanya
kepadanya: Demikianlah firman Allah
Tuhan orang Israel:
27Adapun akan hal segala perkataan
yang telah engakau dengar ini karena
hatimu lembut dan engkau telah
merendahkan dirimu di hadapan
Allah tatkala engkau telah mendengar
firman-Nya akan hal tempat ini dan akan
hal segala orang isinya dan engkau telah
menyerahkan dirimu di hadapan hadirat-
Ku serta mengoyakkan pakaianmu dan
menangis di hadapan hadirat-Ku sebab
itu Akupun telah mendengar akan dikau,
demikianlah firman Allah.
28Bahwa Aku akan memberi engkau
berhimpun dengan segala nenek
moyangmu dan engkau akan
dihimpunkan ke dalam kuburmu
dengan sejahtera dan matamu tiada
akan melihat segala celaka yang akan
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Kudatangkan ke atas tempat ini kelak
dan ke atas segala orang isinya." Maka
disampaikannya perkataan ini kepada
baginda.
29Maka disuruh baginda beberapa orang
menghimpunkan segala ketua-ketua
Yehuda dan Yerusalem.
30Maka bagindapun naiklah ke rumah
Allah dan segala orang Yehuda dan
orang isi Yerusalem dan imam-imam
dan segala orang Lewi dan segala orang
banyak dari pada kecil dan besar maka
dibacakannya segala perkataan kitab
perjanjian yang telah didapati di dalam
rumah Allah di hadapan sekaliannya itu.
31Maka bagindapun berdirilah pada
tempatnya serta berbuat perjanjian di
hadapan hadirat Allah bahwa ia akan
menurut jalan Allah serta memeliharakan
segala firman-Nya dan segala kesaksian-
Nya dan undang-undang-Nya dengan
sebulat-bulat hatinya dan dengan
segenap jiwanya hendak melakukan
segala perkataan perjajian yang tersurat
di dalam kitab itu.
32Maka segala orang yang terdapat
di Yerusalem dan di tanah Benyamin
itu disuruh baginda masuk perjanjian
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itu maka oleh segala isi Yerusalem
diperbuatnya seperti perjanjian Allah
Tuhan segala nenek moyangnya itu.
33Maka dibuangkan Yosia segala
perkara yang kebencian itu dari dalam
segala tanah yang ada kepada bani
Israel disuruhnya segala orang yang
terdapat di tanah Israel itu berbuat
ibadat yaitu berbuat ibadat kepada
Tuhannya Allah maka seumur hidup
baginda itu tiadalah orang-orang itu
undur dari pada menurut jalan Allah
Tuhan segala nenek moyangnya.

35
1Maka Yosiapun memegang
Paskah bagi Allah di Yerusalem

maka Paskah itu disembelih orang pada
empat belas hari bulan yang pertama.
2Maka ditentukan baginda segala imam
itu pada pegangannya ditentukannya
kepada pekerjaan rumah Allah.
3Maka titahnya kepada segala orang
Lewi yang mengajar orang Israel
dan yang menjadi kudus bagi Allah:
"Hendaklah kamu taruh tabut yang
kudus itu di dalam rumah yang telah
dibangunkan oleh Salomo bin Daud, raja
Israel itu, tak usah lagi kamu mengusung
dia akan sekarang hendaklah kamu
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melayani Tuhan Allah dan kaumnya bani
Israel ini.
4Maka hendaklah menyediakan dirimu
menurut segala isi rumah nenek
moyangmu bergilir-gilir seperti yang
tersurat oleh Daud, raja Israel itu, dan
seperti yang tersurat oleh anakanda
baginda Salomo itu.
5Maka hendaklah kamu berdiri di
dalam tempat kudus sekadar segala
suku isi rumah nenek moyang segala
saudaramu orang kaum ini dan biarlah
masing-masingnya mendapat bagian isi
rumah nenek moyang orang Lewi.
6Maka sembelihlah Paskah itu dan
kuduskanlah dirimu serta sediakanlah
bagi segala saudaramu supaya
diperbuatnya menurut seperti firman
Allah dengan lidah Musa."
7Maka oleh Yosia dikaruniakannya
kepada orang kaum itu beberapa anak
domba dan anak kambing semuanya
akan kurban Paskah yaitu pada segala
orang yang ada hadir tiga laksa ekor
banyaknya dan dari pada lembu tiga
ribu ekor sekaliannya itu dari pada milik
baginda sendiri.
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8Maka oleh segala penghulunya
diberinya suatu persembahan dengan
rido hatinya kepada segala orang
banyak dan kepada imam-imam dan
orang-orang Lewi. Maka Hilkia dan
Zakharia dan Yehiel ketiga penghulu
rumah Allah itupun memberikan kepada
segala imam akan kurban Paskah itu
kambing domba dua ribu enam ratus
ekor dan lembu tiga ratus ekor.
9Maka Konanya dan kedua adiknya,
Semaya dan Netaneel, dan Hasabya dan
Yeiel dan Yozabad penghulu-penghulu
orang Lewi itupun memberi kepada
segala orang Lewi akan kurban Paskah
kambing domba lima ribu ekor dan
lembu lima ratus ekor.
10Maka demikianlah disediakannya
ibadat itu dan segala imampun berdirilah
pada tempatnya dan orang-orang
Lewipun bergilir-gilir menurut titah
baginda.
11Maka disembelihnya Paskah itu dan
imam-imam itu memercikkan darah
yang diterimanya dari pada tangannya
dan orang Lewi yang mengulitinya.
12Maka diambilnya segala kurban
bakaran supaya diberikannya
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sekadar segala suku isi rumah
nenek moyang orang kaum itu hendak
dipersembahkannya kepada Allah seperti
yang tersurat di dalam kitab Musa. Maka
akan segala lembupun diperbuatnya
demikian juga.
13Maka Paskah itu dipanggangnya di
atas api seperti hukumnya dan segala
persembahan yang kudus itu direbusnya
dalam periuk dan kuali dan belanga
dibawanya dengan segeranya kepada
segala orang kaum itu.
14Kemudian disediakannya pula
bagi dirinya sendiri dan bagi segala
imam karena segala imam bani Harun
itu lagi mempersembahkan segala
kurban bakaran dan lemak itu sampai
malam itulah sebabnya disediakan oleh
orang-orang Lewi itu bagi dirinya dan
bagi segala imam bani Harun itu.
15Maka segala orang bani Asaf yang
menyanyi itupun ada di tempatnya
seperti pesanan Daud dan Asaf dan
Heman dan Yedutun penilik raja dan
penunggu pintu itupun adalah pada
tiap-tiap pintu maka tak usahlah
orang-orang itu meninggalkan pekerjaan
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karena saudara-saudaranya orang Lewi
itu menyediakan baginya.
16Maka demikianlah segala ibadat
Allah itu disediakanlah pada sehari juga
supaya memegang Paskah dan supaya
mempersembahkan segala kurban
bakaran di atas tempat kurban Allah
seperti titah raja Yosia.
17Maka segala bani Israel yang ada
hadir itu memegang Paskah pada masa
itu dan hari raya roti yang tiada beragi
itu tujuh hari lamanya.
18Maka belum pernah orang memegang
Paskah yang demikian di antara orang
Israel dari pada zaman nabi Samuel
dan dari pada segala raja-raja Israel
seorangpun tiada memegang Paskah
seperti yang dipegang oleh Yosia dan
oleh segala imam dan orang-orang Lewi
dan segala orang Yehuda dan orang
Israel yang hadir serta segala orang isi
Yerusalem.
19Maka pada tahun yang kedelapan
belas dari pada kerajaan Yosialah orang
memegang Paskah ini.
20Maka kemudian dari pada sekaliannya
itu setelah sudah dilengkapkan Yosia
akan kabah itu maka berangkatlah
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Nekho, raja Mesir, hendak berperang
dengan Karkemis kepada tepi sungai
Efrat maka Yosiapun keluar mendatangi
dia.
21Tetapi disuruhkan baginda beberapa
utusan kepada Yosia mengatakan:
"Apakah sangkutanku dengan dikau
hai raja Yehuda. Bahwa pada hari
ini tiadalah aku mendatangi engkau
melainkan aku mendatangi isi rumah
orang yang berperang dengan aku dan
aku disuruh Allah bersegera hendaklah
engkau berhenti dari pada melawan
Allah yang menyertai aku supaya jangan
engkau dibinasakan."
22Tetapi Yosia tiada mau memalingkan
mukanya dari pada baginda itu
melainkan disamarkannya hedak
berperang dengan tiada didengarnya
akan kata Nekho dengan firman Allah itu
lalu datanglah ia hendak berperang ke
lembah Megido.
23Maka oleh segala orang pemanah
dipanahkannya kepada raja Yosia maka
titah baginda kepada hamba-hambanya:
"Bawalah aku dari sini karena aku luka
parah."
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24Maka oleh hamba-hamba itu
diangkatnya baginda dari atas kenaikkan
itu dibayangkannya di atas kenaikkannya
yang kedua dibawanya ke Yerusalem
maka matilah baginda lalu dikuburkan
oranglah akan dia dalam pekuburan
nenek moyangnya. Maka segala orang
Yehuda dan orang isi Yerusalempun
meratapi Yosia itu.
25Maka dikarangkan Yeremia sebiji
ratap akan Yosia dan segala biduan
laki-laki dan perempuan menyebutkan
nama Yosia dalam biji ratapnya sampai
kepada hari ini maka yaitu menjadi
adat di antara orang-orang Israel maka
adalah sekaliannya tersurat di dalam
kitab ratapan.
26Adapun segala perbuatan Yosia
yang lain lagi dan segala kebajikannya
menurut seperti yang tersurat di dalam
hukum Allah
27dan segala perbuatannya yang
dahulu dan yang kemudian bahwa
sekaliannya itu ada tersurat di dalam
kitab raja-raja Israel dan Yehuda.

36
1Maka oleh segala orang isi tanah
itu diambilnya Yoahas bin Yosia
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dirajakannya di Yerusalem akan ganti
ayahanda baginda.
2Adapun umur Yoahas itu dua puluh
tiga tahun pada masa ia naik raja itu.
Maka berkerajaanlah baginda tiga bulan
lamanya di Yerusalem.
3Maka baginda itu dipecat oleh raja
Mesir di Yerusalem ditanggungkannya
atas tanah itu upeti seratus talenta perak
dan setalenta emas.
4Maka oleh raja Mesir dirajakannya
kakanda baginda Elyakim atas Yehuda
dan Yerusalem ditukarnya namanya jadi
Yoyakim maka adinda baginda Yoahas
itu diambil oleh Nekho dibawanya pergi
ke Mesir.
5Adapun umur Yoyakim itu dua puluh
lima tahun pada masa ia naik raja itu
maka berkerajaanlah baginda sebelas
tahun lamanya di Yerusalem maka
diperbuatnya barang yang jahat pada
pemandangan Tuhan Allah.
6Maka baginda itu didatangi oleh
Nebukadnezar, raja Babel, diikatnya
dengan dua rantai tembaga hendak
dibawanya ke Babel.
7Dan lagi oleh Nebukadnezar itu
dibawanya ke Babel segala perkakas
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rumah Allah ditaruhnya dalam tempat
berhalanya Babel.
8Adapun segala perbuatan Yoyakim
yang lain itu dan segala kehinaan yang
dilakukannya dan barang yang telah
didapati kepadanya bahwa sekaliannya
itu ada tersurat di dalam kitab raja-raja
Israel dan Yehuda maka anakanda
baginda Yoyakhin berkerajaanlah
menggantikan dia.
9Adapun umur Yoyakhin itu delapan
tahun pada masa ia naik raja itu maka
berkerajaanlah baginda di Yerusalem
tiga bulan sepuluh hari lamanya maka
diperbuatnya barang yang jahat pada
pemandangan Allah.
10Maka pada peredaran tahun
disuruhkan raja Nebukadnezar beberapa
orang dibawanya baginda itu ke Babel
serta dengan segala perkakas rumah
Allah yang indah-indah itu dirajakannya
saudara baginda Zedekia atas Yehuda
dan Yerusalem.
11Adapun umur Zedekia itu dua puluh
satu tahun pada masa ia naik raja itu
maka berkerajaanlah ia di Yerusalem
sebelas tahun lamanya.
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12Maka diperbuat baginda barang yang
jahat pada pemandangan Tuhannya
Allah tiadalah baginda merendahkan
dirinya di hadapan nabi Yeremia yang
menyampaikan firman Allah itu.
13Dan lagi mendurhakalah baginda
kepada raja Nebukadnezar yang telah
menyuruh dia bersumpah setia demi
Allah maka baginda itu menjadi degil
serta mengeraskan hatinya sehingga
tiada baginda berpaling kepada Allah
Tuhan orang Israel.
14Dan lagi segala kepala-kepala imam
dan orang kaum itu terlalu sangat
dosanya seperti segala kehinaan orang
bangsa asing maka dinajiskannya rumah
Allah yang telah dikuduskannya di
Yerusalem.
15Maka oleh Allah Tuhan segala nenek
moyangnya disuruhkannya beberapa
suruhan kepadanya serta bangun
pagi-pagi hendak disuruhkannya karena
dikasihaninya akan kaumnya dan akan
tempat kedudukkannya
16Tetapi oleh orang-orang itu diolok-
olokkannya segala suruhan Allah dan
firman-Nya tiada diindahkannya dan
nabi-nabinya ditertawakanya sehingga
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berbangkitlah murka Allah atas kaum-
Nya sampai tiada dapat dipadamkan
lagi.
17Sebab itu didatangkannya ke
atasnya raja orang Kasdim maka iapun
membunuhlah segala orang muda-muda
dengan pedang di dalam rumah tempat
kudus tiada ia sayang akan orang-orang
muda atau anak dara atau orang tua-tua
atau yang putih rambutnya maka
sekaliannya itu diserahkan-Nya kepada
tangannya.
18Maka segala perkakas rumah
Allah besar dan kecil dan segala
perbendaharaan rumah Allah dan
segala perbendaharaan baginda dan
perbendaharaan penghulu-penghulunya
maka sekaliannya itu dibawanya ke
Babel.
19Maka dibakarnya rumah Allah
itu dirombaknya tembok Yerusalem
dan segala mahligainya dibakarnya
dengan api serta dibinasakannya segala
perkakasnya yang indah-indah.
20Maka barangsiapa yang luput dari
pada pedang itu dibawanya pergi ke
Babel maka sekaliannya menjadi hamba
kepada baginda itu dan kepada segala
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anakanda baginda sampai kepada zaman
kerajaan orang Persia
21 supaya membenarkan firman
Allah dengan lidah Yeremia sehingga
tanah itu kelak akan menggenapi
segala perhentiannya karena tanah itu
berperhentianlah selama ia di dalam
kerusakkan sehingga genaplah tujuh
puluh tahun lamanya.
22Adapun pada tahun yang pertama
dari pada kerajaan Koresy, raja Persia,
supaya disampaikan firman Alah dengan
lidah Yeremia itu maka digerakkan
Allah hati Koresy, raja Persia itu,
sehingga disuruhnya serukan pada
seluruh kerajaannya serta disuratkannya
demikian bunyinya:
23 "Adapun inilah titah Koresy, raja
Persia: Bahwa segala kerajaan dunia ini
telah dikaruniakan kepadaku oleh Allah
Tuhan yang di surga maka disuruhnya
aku membangunkan bagi-Nya sebuah
rumah di Yerusalem yang di tanah
Yehuda maka barangsiapa dari pada
segala kaumnya yang ada di antaramu
disertai kiranya Tuhannya Allah akan dia
dan biarlah ia pergi."



Ezra

1
1Adapun pada tahun yang pertama
dari pada kerajaan Koresy, raja

Persia, supaya disampaikan firman
Allah dengan lidah Yeremia itu maka
digerakkan Allah hati Koresy, raja
Persia itu sehingga disuruhnya serukan
pada seluruh kerajaannya serta
disuratkannya, demikian bunyinya:
2 "Adapun inilah titah Koresy, raja
Persia: Bahwa segala kerajaan di tanah
ini telah dikaruniakan Allah Tuhan yang
di surga itu kepadaku maka disuruhnya
akan membangunkan baginya suatu
rumah di Yerusalem yang di tanah
Yehuda.
3Maka barangsiapa dari pada segala
kaumnya yang ada di antaramu disertai
Tuhannya kiranya akan dia dan biarlah ia
pergi ke Yerusalem yang di tanah Yehuda
lalu membangunkan rumah Allah Tuhan
orang Israel (bahwa Ialah Allah) yang
ada di Yerusalem itu.
4Maka barangsiapa yang lagi tinggal
barang dimana ia menumpang hendaklah
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segala orang isi tempatnya itu menolong
akan dia dengan memberi perak dan
emas dan harta benda dan beberapa
binatang lain dari pada persembahan
dengan rido hatinya bagi rumah Allah
yang di Yerusalem itu."
5Lalu berbangkitlah segala kepala isi
rumah nenek moyang orang Yehuda
dan Benyamin dan imam-imam dan
orang-orang Lewi yaitu segala yang
telah digerakkan Allah hatinya akan
pergi membangunkan rumah Allah yang
di Yerusalem.
6Maka oleh segala orang yang duduk
kelilingnya itu dibantunya dengan
memberi beberapa bekas perak dan
emas dan harta dan beberapa binatang
dan mata benda lain dari pada segala
sesuatu yang dipersembahkannya
dengan rido hatinya.
7Dan lagi oleh raja Koresy
dikeluarkannya segala perkakas
rumah Allah yang telah dibawa dari
Yerusalem oleh Nebukadnezar dan yang
telah ditaruhnya dalam tempat berhala
8maka sekaliannya itu dikeluarkanlah
oleh Koresy, raja Persia itu, oleh
tangan Mitredat, penghulu bendahari,



Ezra 1.9–2.2 3

dibilangkannya kepada Sesbazar,
penghulu orang Yehuda.
9Adapun inilah bilanganya talam emas
tiga puluh buah dan talam perak seribu
buah dan pisau dua puluh sembilan bilah
10dan piala emas tiga puluh buah
dan piala perak yang lain rupa empat
ratus sepuluh buah dan perkakas yang
lain-lain seribu buah.
11Maka jumlah sekalian perkakas
emas perak itu lima ribu empat ratus
buah banyaknya. Maka sekaliannya itu
dibawanya oleh Sesbazar tatkala segala
orang tawanan itu dihantarkan dari
Babel ke Yerusalem.

2
1Bahwa inilah anak-anak desa yang
pergi di antara segala orang tawanan

yang telah ditawani itu yang telah
dibawa oleh Nebukadnezar, raja Babel
itu, ke negri Babel dan yang pulang
ke Yerusalem dan ke tanah Yehuda
masing-masing ke negrinya
2maka sekaliannya itu datang serta
dengan Zerubabel dan Yesua dan
Nehemia dan Seraya dan Reelaya dan
Mordekhai dan Bilsan dan Mispar dan
Bigwai dan Rehum dan Baana. Maka
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inilah bilangan segala orang laki-laki dari
pada kaum Israel
3yaitu bani Paros: dua ribu seratus
tujuh puluh dua orang.
4Dan bani Sefaca: tiga ratus tujuh
puluh dua orang.
5Dan bani Arah: tujuh ratus tujuh puluh
lima orang.
6Dan bani Pahat-Moab, dari pada bani
Yesua dan Yoab: dua ribu delapan ratus
dua belas orang.
7Dan bani Elam: seribu dua ratus lima
puluh empat orang.
8Dan bani Zatu: sembilan ratus empat
puluh lima orang.
9Dan bani Zakai: tujuh ratus enam
puluh orang.
10Dan bani Bani: enam ratus empat
puluh dua orang.
11Dan bani Bebai: enam ratus dua
puluh tiga orang.
12Dan bani Azgad: seribu dua ratus dua
puluh dua orang.
13Dan bani Adonikam: enam ratus
enam puluh enam orang.
14Dan bani Bigwai: dua ribu lima puluh
enam orang.
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15Dan bani Adin: empat ratus lima
puluh empat.
16Dan bani Ater, dari pada Hizkia:
sembilan puluh delapan orang.
17Dan bani Bezai: tiga ratus dua puluh
tiga orang.
18Dan bani Yora: seratus dua belas
orang.
19Dan bani Hasum: dua ratus dua
puluh tiga orang.
20Dan bani Gibar: sembilan puluh lima
orang.
21Dan bani Betlehem: seratus dua
puluh tiga orang.
22Dan orang Netofa: lima puluh enam
orang.
23Dan orang Anatot: seratus dua puluh
delapan orang.
24Dan bani Asmawet: empat puluh dua
orang.
25Dan bani Kiryat-Arim dan Kefira dan
Beerot: tujuh ratus empat puluh tiga
orang.
26Dan bani Rama dan Gaba: enam
ratus dua puluh satu orang.
27Dan orang Mikhmas: seratus dua
puluh dua orang.
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28Dan orang Betel dan Ai: dua ratus
dua puluh tiga orang.
29Dan bani Nebo: lima puluh dua
orang.
30Dan bani Magbis: seratus lima puluh
enam orang.
31Dan bani Elam yang lain itu: seribu
dua ratus lima puluh empat orang.
32Dan bani Harim: tiga ratus dua puluh
orang.
33Dan bani Lod dan bani Hadid dan bani
Ono: tujuh ratus dua puluh lima orang.
34Dan bani Yerikho: tiga ratus empat
puluh lima orang.
35Dan bani Senaa: tiga ribu enam ratus
tiga puluh orang.
36Maka segala imam yaitu bani Yedaya,
dari pada isi rumah Yesua: sembilan
ratus tujuh puluh tiga orang.
37Dan bani Imer: seribu lima puluh dua
orang.
38Dan bani Pasyhur: seribu dua ratus
empat puluh tujuh orang.
39Dan bani Harim: seribu tujuh belas
orang.
40Maka orang-orang Lewi yaitu bani
Yesua dan Kadmiel dari pada bani
Hodawya: tujuh puluh empat orang.
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41Maka segala orang yang menyanyi
yaitu bani Asaf: seratus dua puluh
delapan orang.
42Maka segala keturunan penunggu
pintu yaitu bani Salum, bani Ater, bani
Talmon, bani Akub, bani Hatita, bani
Sobai, semuanya seratus tiga puluh
sembilan orang.
43Maka segala Netinim yaitu bani Ziha
dan bani Hasufa dan bani Tabaot
44dan bani Keros dan bani Siaha dan
bani Padon
45dan bani Lebana dan bani Hagaba
dan bani Akub
46dan bani Hagab dan bani Samlai dan
bani Hanan
47dan bani Gidel dan bani Gahar dan
bani Reaya
48dan bani Rezin dan bani Nekoda dan
bani Gazam
49dan bani Uza dan bani Paseah dan
bani Besai
50dan bani Asna dan bani Meunim dan
bani Nefusim
51dan bani Bakbuk dan bani Hakufa
dan bani Harhur
52dan bani Bazlut dan bani Mehida dan
bani Harsa
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53dan bani Barkos dan bani Sisera dan
bani Temah
54dan bani Neziah dan bani Hatifa.
55Maka segala keturunan hamba-
hamba Salomo yaitu bani Sotai dan bani
Soferet dan bani Peruda
56dan bani Yaala dan bani Darkon dan
bani Gidel
57dan bani Sefaca dan bani Hatil dan
bani Pokheret-Hazebaim dan bani Ami.
58Maka jumlah segala Natinim dan
segala keturunan hamba-hamba Salomo
itu jadi tiga ratus sembilan puluh dua
orang.
59Maka sekalian inilah yang datang
dari Tel-Melah dan Tel-Harsa dan
Kerub dan Adan dan Imer, tetapi tiada
dapat dinyatakannya isi rumah nenek
moyangnya dan keturunannya kalau
sungguhkah ia dari pada orang Israel
asalnya
60yaitu bani Delaya dan bani Tobia dan
bani Nekoda enam ratus lima puluh dua
orang banyaknya.
61Dan dari pada keturunan segala
imam yaitu bani Habaya dan bani Hakos
dan bani Barzilai yang telah mengambil
seorang anak perempuan Barzilai,
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orang Gilead, akan istrinya lalu disebut
namanya menurut nama perempuan itu.
62Maka sekalian ini mencarilah
akan suratnya di antara segala orang
yang telah dibilang dengan surat
keturunannya tetapi tiada dapat sebab
itu sekaliannya dibilangkan najis lalu
dipecat dari pada pangkat imam.
63Maka oleh Tirsata disuruhnya jangan
makan dari pada segala benda yang
maha kudus sehingga terbit kelak
seorang imam dengan Urim dan Tumim.
64Maka jumlah segenap perhimpunan
itu empat laksa dua ribu tiga ratus enam
puluh orang banyaknya
65 lain dari pada segala hambanya
laki-laki dan perempuan yang tujuh
ribu tiga ratus tiga puluh tujuh orang
banyaknya itu maka ada pula kepadanya
dua ratus orang biduan laki-laki dan
perempuan.
66Maka segala kudanya tujuh ratus
tiga puluh enam ekor banyaknya dan
bagalnya dua ratus empat puluh lima
ekor
67dan untanya empat ratus tiga puluh
lima ekor dan keledainya enam ribu
tujuh ratus dua puluh ekor.
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68Setelah sampai ke rumah Allah yang
di Yerusalem itu ada beberapa orang
dari pada kepala-kepala isi rumah nenek
moyangnya yang mempersembahkan
dengan rido hatinya bagi rumah Allah
supaya dibangunkannya pada tempatnya
69Maka dengan sekadarnya
dimasukkannya ke dalam
perbendaharaan akan belanja pekerjaan
itu enam laksa seribu dirham emas dan
lima ribu kati perak dan pakaian imam
seratus peruggu persalinan.
70Maka segala Imam dan orang-orang
Lewi dan beberapa orang kaum itu dan
segala orang yang menyanyi dan segala
penunggu pintu dan Natinim semuanya
duduklah dalam segala negrinya dan
segala orang Israelpun dalam segala
negrinya.

3
1Setelah sampai pada bulan yang
ketujuh sedang segala bani Israel

ada duduk dalam segala negrinya maka
berhimpunlah segenap kaum itu seperti
seorang juga ke Yerusalem.
2Maka berbangkitlah Yesua bin Yozadak
serta dengan saudara-saudaranya,
segala imam itu, dan Zerubabel bin
Sealtiel dengan segala saudaranya
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dibangunkannya tempat kurban Tuhan
orang Israel supaya dipersembahkannya
segala kurban bakaran di atasnya seperti
yang tersurat di dalam Taurat Musa itu.
3Maka tempat kurban itu diberikannya
pada tempatnya karena ketakutan
telah berlaku atasnya oleh sebab
segala bangsa negri-negri itu maka
dipersembahkannya beberapa kurban
bakaran di atasnya kepada Allah yaitu
kurban bakaran pada pagi dan petang.
4Maka sekaliannya memegang hari raya
pondok seperti yang telah tersurat serta
dipersembahkannya kurban bakaran
pada tiap-tiap hari seperti bilangannya
menurut undang-undangnya seperti
yang patut pada tiap-tiap hari
5 setelah itu dipersembahkannya pula
kurban bakaran yang sedia kala dan
segala kurban bulan baru dan segala
kurban hari raya bagi Allah yang
tertentu dan yang telah dikuduskan
dan segala persembahan orang yang
mempersembahkan kepada Allah dengan
rido hatinya.
6Maka dari pada sehari bulan
yang ketujuh mulailah sekaliannya
mempersembahkan kurban bakaran
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kepada Allah tetapi belum dibubuhnya
segala alas kabah Allah.
7Maka diberikannya uang kepada
segala tukang batu dan kepada segala
tukang kayu dan diberinya makanan
dan minuman dan minyakpun kepada
segala orang Sidon dan orang Tirus
supaya dibawanya beberapa kayu aras
dari Libanon turun ke laut sampai ke
Yafo seperti yang telah ia mendapat izin
Koresy, raja Persia.
8Adapun pada tahun yang kedua
kemudian dari pada orang-orang
itu telah sampai ke rumah Allah di
Yerusalem dan pada bulan yang kedua
mulailah Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua
bin Yozadak dan segala saudaranya yang
lain yaitu imam-imam dan orang-orang
Lewi dan segala orang yang telah datang
ke Yerusalem dari antara orang tawanan
itu ditentukannya segala orang Lewi
yang berumur dua puluh tahun dan
lebih dari pada itu akan memerintahkan
pekerjaan rumah Allah.
9Lalu berdirilah Yesua dengan segala
anaknya dan saudara-saudaranya dan
Kadmiel dengan segala anaknya dari
pada bani Yehuda itu bersama-sama
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akan memerintahkan segala tukang di
dalam rumah Allah dan lagi segala bani
Henadad dengan segala anaknya dan
saudara-saudaranya yaitu orang Lewi.
10Maka tatkala segala tukang itu
membubuh alas kabah Allah itu lalu
diberikannya segala imam dengan
memakai pakaiannya dan membawa
nafirinya dan segala orang Lewi dari
pada bani Asaf yang membawa ceracap
akan memuji Allah menurut perintah
Daud, raja Israel itu.
11Maka nyanyilah sekaliannya berganti-
ganti sambil memuji dan mengucap
syukur kepada Allah demikian bunyinya
karena banyaklah ia karena kekallah
kemuliaannya kepada Israel sampai
selama-lamanya. Maka bersoraklah
segenap kaum itu terlalu gempita sambil
memuji Allah sebab membubuh alas
rumah Allah itu.
12Tetapi dari pada imam dan orang-
orang Lewi dan kepala-kepala segala
rumah nenek moyangnya dan segala
orang tua-tua yang telah melihat rumah
yang dahulu itu maka banyaklah yang
menangis dengan nyaring suaranya
tatkala alas rumah ini dibubuh di
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hadapan matanya dan banyaklah yang
bersorak sebab sukacitanya
13 sehingga bunyi sorak kesukaan
itu tiada dapat dibedakan orang dari
pada bunyi orang yang menangis
karena orang kaum itu bersoraklah
dengan gempitanya sehingga bunyi itu
kedengaranlah dari jauh.

4
1Setelah didengar oleh segala musuh
orang Yehuda dan Benyamin itu akan

hal segala orang yang lepas dari pada
hal tawanan itu tengah membangunkan
sebuah kabah bagi Allah Tuhan orang
Israel
2 lalu datanglah orang-orang itu kepada
Zerubabel dan kepala-kepala isi rumah
segala nenek moyang itu serta berkata
kepadanya: "Biarlah kiranya kamipun
membangunkan bersama-sama karena
kamipun mencari akan Tuhanmu seperti
kamu juga dan kamipun berbuat kurban
kepada-Nya dari pada zaman Esar-
Hadon, raja Asyur, yang menyuruhkan
kami kemari."
3Tetapi karena Zerubabel dan Yesua
dan segala kepala isi rumah nenek
moyang orang Israel yang lain itu
kepadanya: "Bahwa kami tiada kena
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mengena dengan kami dalam hal
membangunkan rumah bagi Tuhan kami
melainkan kami sediri juga hendak
membangunkan bagi Allah Tuhan orang
Israel seperti titah baginda Koresy, raja
Persia itu, kepada kami.
4Maka oleh segala orang isi tanah
itu dilemahkannya tangan orang
Yehuda serta disusahinya dalam hal
membangunkan rumah itu
5diupahnya beberapa orang pembicara
melawan dia supaya dibatalkannya
bicaranya seumur hidup Koresy, raja
Persia itu, hingga sampai kepada zaman
kerajaan Darius, raja Persia.
6Maka pada masa Ahasyweros menjadi
raja yaitu pada permulaan kerajaan
baginda itu dikirimkannya sepucuk surat
akan menuduhi segala orang isi Yehuda
dan Yerusalem.
7Maka pada zaman Artahsasta dikirim
oleh Bislam dan Mitredat dan Tabeel dan
segala sahabatnya yang lain itu sepucuk
surat kepada Artahsasta, raja Persia,
adapun surat kiriman itu tersurat dengan
huruf Aram dan diartikan pula dengan
bahasa Aram itu.
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8Maka Rehum, pemerintah negri,
dan Simsai, jurutulispun, mengirimkan
sepucuk surat akan hal Yerusalem
kepada raja Artahsasta demikian
bunyinya:
9Bahwa Rehum, pemerintah negri,
dan Simsai, jurutulisnya, dan segala
sahabatnya yang lain orang Dinai dan
orang Afarsakh dan orang Tarfal dan
orang Afaras dan orang Arakh dan
orang Babel dan orang Susan dan orang
Dahawa dan orang Elam
10dan segala bangsa lain-lain yang
telah dipindahkan oleh Asnapar yang
amat mulia itu serta didudukkannya
di negri Samaria dan di tanah yang di
seberang sungai dan sebagainya.
11Maka inilah bunyi surat yang
dikirimkannya: "Kepada raja Artahsasta
itu dari pada patik-patik segala orang
yang duduk di seberang sungai dan
sebagainya.
12Bahwa maklumlah tuanku akan hal
segala orang Yehuda yang datang dari
pada tuanku itu telah sampailah ia
kepada patik-patik ke Yerusalem maka
sekaliannya itu tengah membangunkan
negri yang durhaka dan jahat itu telah
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habislah ia membangunkan temboknya
dan membaikkan alasnya.
13Akan sekarang maklumlah kiranya
tuanku bahwa jikalau negri ini telah
dibangunkannya dan tembok itu
disempurnakannya niscaya tiadalah
orang-orang itu mau membayar upeti
atau cukai atau bea maka akhirnya
rugilah segala raja-raja.
14Akan sekarang karena patik sekalian
ini makan ayapan dari dalam istana
tuanku tiada patut patik-patik melihat
tuanku kurang hormat sebab itulah kami
berkirim surat memberitahu kepada
tuanku
15 supaya dapat diselidik dalam kitab
hikayat segala nenek moyang tuanku
niscaya didapati tuanku di dalam kitab
hikayat itu serta diketahui tuanku
akan hal negri itu yang durhaka yang
mendatangkan bencian kepada beberapa
raja-raja dengan beberapa negri dan
dari pada zaman dahulu kalaupun
biasalah orang mendurhaka di dalamnya
maka itulah sebabnya negri itu telah
dibinasakan.
16Maka patik-patik sekalian hendak
menyatakan kepada tuanku bahwa
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jikalau negri itu dibangunkan dan segala
temboknyapun disempurnakan niscaya
tiada lagi tuanku beroleh bagian kelak di
seberang sungai itu."
17Maka oleh baginda itu dibalasnya
surat: "Kepada Rehum, pemerintah negri
itu, dan kepada jurutulis, Simsai itu, dan
kepada segala sahabatnya yang duduk
di Samaria dan pada seluruh tanah yang
di seberang sungai sejahteralah kamu
dan sebagainya.
18Adapun surat kiriman yang telah
kamu layangkan kepada kita itu sudah
dibaca di hadapan kita dengan nyatanya.
19Maka dengan titahku telah diselidik
orang lalu didapatinya akan hal negri itu
pada zaman dahulu telah mendurhaka
kepada beberapa raja-raja dan diadakan
orang dalamnya durhaka dan khianat.
20Dan lagi telah ada beberapa raja
yang berkuasa di Yerusalem yang
memerintahkan seluruh tanah yang
di seberang sungai sehingga dibayar
oranglah kepadanya upeti dan cukai dan
bea.
21Maka sekarang hendaklah kamu
teguhkan orang-orang itu dari pada
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membangunkan negri itu sehingga aku
menitahkan.
22 Ingatlah baik-baik jangan kamu
lalai dalam hal ini apa guna celaka
itu bertambah-tambah sehingga
mendatangkan rugi kepada segala raja."
23Setelah sudah dibaca surat
kiriman raja Artahsasta itu kepada
Rehum dan jurutulisnya, Simsai, dan
segala sahabatnya itu maka pergilah
sekaliannya ke Yerusalem dengan
segeranya kepada orang-orang Yahudi
diteguhkannya dengan tangan kuasanya.
24Maka pada masa itu berhentilah
pekerjaan membuat rumah Allah yang di
Yerusalem maka yaitu berhenti sampai
kepada tahun yang kedua dari pada
kerajaan Darius, raja Persia itu.

5
1Maka kedua nabi yaitu nabi
Hagai dan Zakharia bin Idopun

bernubuatlah kepada segala orang
Yahudi yang ada di tanah Yehuda dan di
Yerusalem bahkan dengan nama Tuhan
orang Israel juga keduanya bernubuat
itu.
2Maka pada masa itu berbangkitlah
Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua bin
Yozadak lalu mulai membangunkan
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rumah Allah yang di Yerusalem maka
sertanya itu adalah kedua nabi Allah itu
membantu dia.
3Maka pada ketika itu datanglah
kepadanya Tatnai, pemerintah negri
yang di seberang sungai, dan Syetar-
Boznai dan segala sahabatnya, serta
berkata kepadanya demikian: "Siapakah
yang menyuruh kamu membangunkan
rumah ini serta menyempurnakan
tembok ini?"
4Lalu kami mengatakan kepadanya
demikian: "Apa nama segala orang yang
membangunkan rumah ini?"
5Tetapi mata Tuhannya adalah menilik
segala ketua-ketua orang Yahudi
sehingga tiada disuruhnya berhenti
sampai perkara itu dipersembahkan
kepada Darius barulah dapat dibalaskan
surat dari halnya.
6Maka inilah surat kiriman yang
telah dikirim kepada raja Darius oleh
Tatnai, penghulu negri yang di seberang
sungai, dan Syetar-Boznai dan segala
sahabatnya orang Aparsakh itu
7maka dikirimkannya sepucuk surat
kepada baginda demikian bunyinya:
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"Datang ke hadirat raja Darius dengan
segala sejahteranya.
8Bahwa maklumlah kiranya tuanku
akan hal patik sekalian telah pergi ke
negri Yehuda ke rumah Allah yang maha
besar yang diperbuat dari pada batu
yang besar-besar dan kayupun yang
diletakkan pada temboknya adapun
pekerjaan itu dijalankan dengan rajinnya
serta beruntung dalam tangannya.
9Kemudian bertanyalah patik kepada
ketua-ketuanya demikianlah kata
patik: Siapakah yang menyuruh
kamu membangukan rumah ini serta
menyempurnakan tembok ini?
10Dan lagi patik bertanyalah akan
nama-nama orang-orang itu hendak
patik memberitahu tuanku supaya dapat
patik suratkan nama-nama segala orang
yang menjadi kepalanya.
11Maka demikianlah jawab orang-orang
itu kepada patik bahwa kami ini hamba
Tuhan yang memerintahkan langit dan
bumi dan kami bangunkan rumah ini
yang telah dibangunkan beberapa tahu
dahulu yaitu telah dibangunkan dan
disempurakan oleh seorang raja Israel
yang amat besar.
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12Tetapi setelah sudah segala nenek
moyang kami membangkitkan murka
Tuhan yang memerintahkan langit itu
maka diserahkannya nenek moyang
kami ke tangan Nebukadnezar, orang
Kasdim, raja Babel itu, maka iapun
membinasakanlah rumah ini dan kaum
itu dipindahkannya ke Babel.
13Tetapi pada tahun yang pertama
dari pada kerajaan Koresy, raja Babel,
disuruh raja Koresy itu membangunkan
rumah Allah itu.
14Dan segala perkakas rumah Allah
dari pada emas perak yang telah diambil
oleh Nebukadnezar dari dalam Kabah
yang di Yerusalem dan yang dibawa
masuk ke dalam tempat berhala yang di
Babel maka sekalian itu diambillah oleh
raja Koresy dari dalam tempat berhala
yang di Babel itu diserahkannya kepada
seorang yang bernama Sesbazar yang
telah dijadikan baginda pemerintah
negri.
15Maka titah baginda kepadanya:
Ambillah olehmu segala perkakas
ini taruhlah di dalam Kabah yang di
Yerusalem dan hendaklah rumah Allah
itu dibagunkan pula pada tempatnya.
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16Setelah itu maka datanglah Sesbazar
itu dibubuhnya segala alas rumah Allah
yang di Yerusalem maka dari pada masa
itu dibangunkan orang rumah itu sampai
sekarang ini tetapi belum lagi habis.
17Akan sekarang jikalau berkatnya
kepada tuanku biarlah kiranya diselidik
orang di dalam khazanah tuanku yang di
Babel itu kalau sesungguhnya dititahkan
raja Koresy akan hal membangunkan
rumah Allah di Yerusalem ini atau
tiada dan biarlah kiranya tuanku
menyampaikan kehendak tuanku dari
hal perkara ini kepada patik-patik
sekalian."

6
1Setelah itu dengan titah raja Darius
dicari oranglah di dalam gedung

surat-surat tempat menaruh segala
perbendaharaan di Babel.
2Maka didapatinya di negri Ahmeta di
dalam istana yang di tanah Media suatu
gulungan yang dalamnya ada tersurat
demikian akan menjadi peringatan:
3 "Bahwa pada tahun yang pertama
dari pada kerajaan raja Koresy titah
raja Koresy itu: Adapun akan hal rumah
Allah yang di Yerusalem hendaklah
rumah itu dibangunkan yaitu tempat
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orang mempersembahkan kurban dan
hendaklah dibubuh alasnya teguh-teguh
tingginya enam puluh hasta dan lebarnya
enam puluh hasta
4dengan batu yang besar-besar tiga
deret dan kayu yang baru sederet maka
hendaklah belanjanya dikeluarkan dari
pada istana raja
5dan lagi segala perkakas rumah Allah
dari pada emas perak yang telah diambil
oleh Nebukadnezar dari dalam kabah
yang di Yerusalem dibawanya ke Babel
hendaklah yaitu dikembalikan dibawa
pulang ke kabah yang di Yerusalem
masing-masing ke tempatnya dan
hendaklah engkau menaruh dia di rumah
Allah."
6 "Akan sekarang hai Tatnai, pemerintah
negri yang di seberang sungai dan
Syetar-Boznai dan segala sahabatnya
orang Afarsakh yang duduk di seberang
sungai itu jauhkanlah dirimu dari sana
7hendaklah kamu biarkan pekerjaan
rumah Allah itu dan hendaklah
pemerintah orang Yahudi itu dan ketua-
ketua orang Yahudi membangunkan
rumah Allah itu pada tempatnya.
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8Dan lagi demikian titahku dari hal
barang yang patut kamu perbuat akan
segala ketua-ketua orang Yehuda itu
supaya dibangunkannya rumah Allah
itu bahwa dari pada harta raja yaitu
dari pada upeti negri yang di seberang
sungai hendaklah diberi belanja dengan
segeranya kepada orang-orang itu
supaya jangan berlambatan.
9Dan barang yang ia berhajat seperti
anak lembu dan domba jantan dan anak
domba akan kurban bakaran bagi Tuhan
yang memerintahkan langit itu dan lagi
gandum dan garam dan air anggur
dan minyak menurut kata segala imam
yang di Yerusalem jangan tiada diberi
kepadanya pada sebilang hari
10 supaya dipersembahkannya beberapa
kurban yang harum baunya kepada
Tuhan yang memerintahkan langit serta
mendoakan selamat raja dan segala
putranya.
11Dan lagi titahku bahwa barangsiapa
yang mengubahkan titah ini hendaklah
sebatang rusuk dicabut dari pada
rumahnya dan hendaklah ia dinaikkan
dan digantungkan kepadanya dan biarlah
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rumahnya menjadi tempat membuang
sampah sebab perkara itu
12dan biarlah Tuhan yang telah
mendudukkan nama-Nya di situ
membinasakan kiranya segala raja dan
segala bangsa yang berani mengulurkan
tangannya akan mengubahkan perkara
ini atau membinasakan rumah Allah
yang di Yerusalem itu. Bahwa aku Darius
ini yang bertitah demikian hendaklah
yaitu dilakukan dengan segeranya."
13Setelah itu oleh Tatnai, pemerintah
yang di seberang sungai dan Syetar-
Boznai dan segala sahabatnya itu
diperbuatnya demikian dengan
segeranya dari sebab pesanan raja
Darius itu.
14Maka segala ketua-ketua orang
Yahudipun membangunkan dengan
selamatnya dengan sebab nubuat
nabi Hagai dan Zakharia bin Ido.
Maka dibangunkannya rumah itu serta
disudahkannya menurut firman Tuhan
bani Israel dan menurut titah Koresy dan
Darius dan Artahsasta, raja-raja Persia.
15Maka rumah itu habislah pada tiga
hari bulan Adar yaitu pada tahun yang
keenam dari pada kerajaan raja Darius.
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16Maka segala bani Israel yaitu
imam-imam dan orang Lewi dan segala
orang lain yang lepas dari pada hal
tawanan itu semuanya menguduskan
rumah Allah itu dengan sucinya.
17Maka pada menguduskan rumah
Allah itu dikurbankannya lembu seratus
ekor dan domba jantan dua ratus ekor
dan anak domba empat ratus ekor dan
akan kurban karena dosa-dosa segala
bani Israel yaitu kambing jantan dua
belas ekor sekadar bilangan segala suku
bani Israel.
18Maka ditentukannya segala imam
pada sukunya dan orang-orang Lewi
pada gilirannya akan ibadat kepada Allah
yang di Yerusalem seperti yang tersurat
dalam kitab Musa.
19Maka segala orang yang lepas dari
pada tawanan itupun memegang Paskah
pada empat belas hari bulan yang
pertama.
20Karena segala imam dan orang-orang
Lewi telah menyucikan dirinya bersama-
sama sehingga sucilah sekaliannya maka
disembelihnya Paskah itu bagi segala
orang yang lepas dari pada tawanan dan
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bagi saudara-saudaranya imam-imam
itu dan bagi dirinya sendiri.
21Maka segala bani Israel yang telah
kembali lepas dari pada tawanan dan
segala yang telah mengasingkan dirinya
dari pada kecemaran orang bangsa asing
yang di tanah itu supaya mencari Allah
Tuhan orang Israel
22Maka sekaliannya itu makanlah
serta memegang hari raya roti yang
tiada beragi tujuh hari lamanya
dengan sukacitanya karena Allah
telah menyukakan hatinya serta
dicenderungkannya hati raja Asyur
kepadanya supaya menguatkan
tangannya dalam pekerjaan rumah Allah
Tuhan orang Israel.

7
1Maka kemudian dari pada segala
perkara itu pada zaman Artahsasta,

raja Persia, maka adalah Ezra bin Seraya
bin Azarya bin Hilkia
2bin Salum bin Zadok bin Ahitub
3bin Amarya bin Azarya bin Merayot
4bin Zerahya bin Uzi bin Buki
5bin Abisua bin Pinehas bin Eleazar bin
Harun, kepala imam itu,
6adapun Ezra itu berjalanlah dari
Babel maka ialah seorang khatib yang
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ahli dalam Taurat Musa yang telah
dikaruniakan Allah Tuhan orang Israel
maka segenap permintaan Ezra itu
diluluskan baginda seperti tangan
Tuhannya Allah yang berlaku atasnya.
7Maka berjalanlah pula beberapa orang
dari pada bani Israel dan dari pada
imam-imam dan orang-orang Lewi dan
orang yang menyanyi dan penunggu
pintu dan Netinim pergi ke Yerusalem
pada tahun yang ketujuh dari pada
kerajaan Artahsasta.
8Maka sampailah Ezra itu ke Yerusalem
dalam bulan yang kelima yaitu pada
tahun yang ketujuh dari pada kerajaan
baginda.
9Karena pada sehari bulan yang
pertama dimulainya perjalanannya dari
Babel itu dan pada sehari bulan yang
kelima sampailah ia ke Yerusalem seperti
kemurahan tangan Allah yang berlaku
atasnya.
10Karena Ezra itu telah menyediakan
hatinya hendak menyelidiki hukum
Allah dan hendak melakukan dia dan
mengajar segala undang-undang dan
hukum-hukum itu di antara orang Israel.
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11Bahwa inilah bunyi surat yang
dikaruniakan raja Artahsasta kepada
imam Ezra, khatib itu, yaitu khatib
segala perkataan firman Allah dan segala
undang-undangnya bagi bani Israel.
12Dari pada Artahsasta, raja segala
raja, datang kepada imam Ezra, khatib
hukum Allah, yang memerintahkan langit
yang maha sempurna dan sebagainya.
13Adapun titahku bahwa segala
orang bani Israel serta imam-imamnya
dan orang-orang Lewi yang di dalam
kerajaanku barangsiapa yang hendak
pergi ke Yerusalem dengan rido hatinya
hendaklah ia pergi sertamu.
14Sedang engkau disuruhkan oleh
raja dan ketujuh mentrinya supaya
engkau memeriksa darihal Yehuda dan
Yerusalem menurut hukum Tuhanmu
yang ada pada tanganmu itu
15dan supaya engkau membawa segala
perak dan emas yang dipersembahkan
oleh raja dan segala mentrinya dengan
rido hatinya kepada Tuhan orang Israel
yang ada di tempat kedudukkannya di
Yerusalem
16 serta dengan segala perak dan emas
yang akan engkau peroleh pada seluruh
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tanah Babel dengan segala persembahan
kaummu dan imam-imam itu yang
dipersembahkannya dengan rido hatinya
bagi rumah Tuhannya yang di Yerusalem
17 sebab itu segeralah engkau beli
dengan uang itu beberapa ekor lembu
dan domba jantan dan anak domba
serta dengan persembahan makanannya
dan persembahan minumannya maka
sekaliannya itu hendaklah engkau
persembahkan di atas tempat kurban di
rumah Tuhanmu yang di Yerusalem.
18Dan barang yang berkenan kepadamu
dan kepada saudara-saudaramu akan
diperbuat dengan baki segala perak dan
emas itu demikianlah yang hendak kamu
perbuat menurut kehendak Tuhanmu.
19Dan segala perkakas yang diserahkan
kepadamu akan ibadat rumah Tuhanmu
itu hendaklah engkau persembahkan dia
ke hadirat Allah di Yerusalem.
20Dan barang sesuatu yang lain lagi
yang berhajat kepada rumah Tuhanmu
yang patut engkau belanjakan hendaklah
engkau belanjakan dari dalam hazanah
raja.
21Bahwa aku bahkan aku raja
Artahsasta ini bertitah kepada segala
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penghulu bendahari yang di seberang
sungai yaitu barang sesuatu yang dipinta
kepadamu oleh imam Ezra, khatib
hukum Tuhan, yang memerintahkan
langit hendaklah yaitu diperbuat dengan
segeranya
22hingga sampai seratus talenta
perak dan seratus pikul gandum dan
seratus buyung air anggur dan seratus
buyung minyak dan garam tiada tersurat
banyaknya.
23Maka segala sesuatu yang
difirmankan oleh Tuhan yang
memerintahkan langit itu hendaklah
diperbuat dengan segeranya bagi rumah
Tuhan yang memerintahkan langit itu
karena apa guna kerajaan baginda dan
segala anakanda baginda ini ditimpa
murka.
24Dan lagi kita memberitahu kepadamu
akan hal segala imam dan orang-
orang Lewi dan orang yang menyanyi
dan penunggu pintu dan segala
pelayan rumah Allah itu tiada boleh
ditanggungkan atasnya barang upeti
atau hasil atau cukai.
25Maka akan engkau, hai Ezra,
sekadar budi Tuhanmu yang ada
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padamu hendaklah engkau menentukan
beberapa hakim dan kadi (penghulu)
akan menghukumkan segala orang
yang di seberang sungai yaitu segala
yang mengetahui hukum Tuhanmu dan
barangsiapa yang tiada mengetahui
hendaklah engkau ajari.
26Maka barangsiapa yang tiada mau
melakukan hukum Tuhanmu dan hukum
raja hendaklah dijatuhkan hukum
atasnya dengan segeranya jikalau
dihukum bunuh atau dibuang ke luar
negri atau dirampas hartanya atau
dipenjarakan.
27Segala puji bagi Allah Tuhan
segala nenek moyang kita yang telah
mencenderungkan hati baginda demikian
supaya menghiasi rumah Allah yang di
Yerusalem
28 serta diunjukkannya kemurahan
kepadaku di hadapan baginda dan
segala mentrinya dan di hadapan
segala penghulu baginda yang
gagah-gagah. (7-28b) Maka akupun
dipertetapkan sekadar tangan Tuhanku
Allah yang berlaku atasku sehingga
kuhimpunkanlah beberapa penghulu dari
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antara orang Israel supaya ia berjalan
sertaku.

8
1Maka inilah kepala-kepala segala
isi rumah nenek moyangnya dan

inilah surat keturunan segala orang yang
berjalan sertaku dari Babel pada zaman
raja Artahsasta.
2Bahwa dari pada bani Pinehas:
Gersom dan dari pada bani Itamar:
Daniel dan dari pada bani Daud: Hatus.
3Maka dari pada bani Sekhanya yaitu
dari pada bani Paros: Zakharia, maka
sertanya itu dibilanglah dengan surat
keturunannya dari pada orang laki-laki
serta lima puluh orang.
4Maka dari pada bani Pahat-Moab:
Elyoenai bin Zerahya dan sertanya dua
ratus orang laki-laki.
5Maka dari pada bani Zatu: Sekhanya
bin Yahaziel dan sertanya tiga ratus
orang laki-laki.
6Dan dari pada bani Adin: Ebed bin
Yonatan dan sertanya lima puluh orang
laki-laki.
7Dan dari pada bani Elam: Yesaya bin
Atalya dan sertanya tujuh puluh orang
laki-laki.
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8Dan dari pada bani Sefaca: Zebaja
bin Mikhael dan sertanya delapan puluh
orang laki-laki.
9Dan dari pada bani Yoab: Obaja bin
Yehiel dan sertanya dua ratus delapan
belas orang laki-laki.
10Dan dari pada bani Bani: Selomit bin
Yosifya dan sertanya seratus enam puluh
orang laki-laki.
11Dan dari pada bani Bebai: Zakharia
bin Bebai dan sertanya dua puluh
delapan orang laki-laki.
12Dan dari pada bani Azgad: Yohanan
bin Hakatan dan sertanya seratus
sepuluh orang laki-laki.
13Dan dari pada bani Adonikam
yang terkemudian maka inilah nama-
namanya: Elifelet dan Yehiel dan Semaya
dan sertanya enam puluh orang laki-laki.
14Dan dari pada bani Bigwai: Utai dan
Zabud dan sertanya tujuh puluh orang
laki-laki.
15Maka sekaliannya itu kuhimpunkanlah
ke tepi sungai yang mengalir ke Ahawa
maka di sanalah kami mendirikan kemah
tiga hari lamanya maka kuperiksailah
orang banyak itu dan imam-imam tetapi
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dari pada bani Lewi seorangpun tiada
kudapati di sana.
16Maka kusuruh panggil Eliezer dan
Ariel dan Semaya dan Elnatan dan
Yarib dan Elnatan dan Natan dan
Zakharia dan Mesulam, semuanya
penghulu-penghulu, dan lagi Yoyarib dan
Elnatan yang menjadi pengajar.
17Maka sekaliannya itu kusuruhkan
kepada Ido, penghulu di tempat Kasifya
namanya, maka kupesani kepadanya
barang yang hendak dikatakannya
kepada Ido dan segala saudaranya yaitu
segala Netinim yang di tempat Kasifya
namanya supaya dibawanya kepada
kami beberapa orang pelayan akan
rumah Tuhan kita.
18Maka sekadar kemurahan tangan
Tuhan kita yang berlaku atas kami
dibawanyalah kepada kami seorang
yang bijaksana dari pada bani Mahli
bin Lewi bin Israel dan Serebya serta
dengan segala anak-anaknya dan
saudara-saudaranya, delapan belas
orang banyaknya,
19dan lagi Hasabya dan sertanya
Yesaya dari pada bani Merari dan
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saudara-saudaranya dan anak-anaknya,
dua puluh orang,
20dan dari pada segala Netinim
yang telah ditentukan oleh Daud dan
segala penghulu akan melayani segala
orang Lewi dua ratus dua puluh orang
Netinim semuanya tersebut namanya
masing-masing.
21Maka di sanalah kuserukan suatu
puasa di tepi sungai Ahawa supaya
kami merendahkan diri kami di hadapan
hadirat Tuhan kami hendak memohonkan
kepada-Nya jalan yang betul yaitu bagi
diri kami dan bagi segala anak buah dan
bagi segala harta kami.
22Karena malulah akan meminta
kepada baginda suatu pasukan
laskar atau orang yang berkuda akan
membantu kami melawan segala musuh
di jalan sebab kami telah berdatang
sembah kepada baginda, demikian:
"Bahwa tangan Tuhan kami melakukan
kemurahan atas segala orang yang
mencari Dia tetapi kuasa-Nya dan
murka-Nya menimpa segala orang yang
meninggalkan Dia."
23Sebab itu kami puasalah serta
memohonkan perkara itu kepada Tuhan
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kami maka diluluskan-Nya permintaan
kami.
24Maka kuasingkanlah dua belas orang
dari pada segala kepala-kepala imam
yaitu Serebya dan Hasabya dan sepuluh
orang saudaranya pun sertanya
25maka kutimbangkan baginya
segala perak dan emas dan segala
perkakas yaitu persembahan bagi rumah
Tuhan kita yang dipersembahkan oleh
baginda dan segala mentrinya dan oleh
penghulu-penghulunya dan oleh segala
orang Israel yang hadir itu
26maka kutimbangkan kepada tangan
orang-orang itu enam ratus lima puluh
talenta perak dan perkakas dari pada
perak seratus talenta dan seratus talenta
emas
27dan dua puluh buah batil emas seribu
dirham beratnya dan dua bekas dari
pada tembaga halus terufim seperti
emas indahnya.
28Maka kataku kepada orang-orang
itu: "Bahwa kamu ini kuduslah bagi
Allah dan segala perkakas itupun kudus
adanya adapun emas perak ini suatu
persembahan dengan rido hati orang
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kepada Allah Tuhan segala nenek
moyangmu.
29Hendaklah kamu berjaga dan
peliharakanlah dia sehingga kamu
timbangkan di hadapan kepala-kepala
imam dan segala orang Lewi dan
penghulu-penghulu segala isi rumah
nenek moyang orang Israel yaitu di
Yerusalem dalam segala bilik rumah
Allah."
30Maka oleh segala imam dan orang-
orang Lewi itu diterimanya timbangan
segala perak dan emas dan segala
perkakas itu hendak dibawanya ke
Yerusalem ke rumah Tuhan kita.
31Maka pada dua belas hari bulan yang
pertama berangkatlah kami dari sungai
Ahawa hendak berjalan ke Yerusalem
maka tangan Tuhan kami adalah berlaku
atas kami diluputkannya kami dari pada
tangan segala musuh dan dari pada
segala pengadang di jalan.
32Maka sampailah kami ke Yerusalem
lalu berhenti di sana tiga hari lamanya.
33Maka pada hari yang keempat
ditimbangkannya segala perak dan
emas dan segala perkakas itu di dalam
rumah Tuhan kita kepada tangan
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imam Meremot bin Uria itu maka yang
menyertai dia Eleazar bin Pinehas dan
yang menyertai keduanya itu Yozabad
bin Yesua dan Noaja bin Binui, keduanya
itu orang Lewi.
34Maka sekaliannya itu dibilang dan
ditimbang dan pada masa itu juga
disuratkannya jumlah timbangan itu.
35Maka segala orang yang lepas
dari pada hal tawanan yang telah
kembali dari pada tawanannya itu
mempersembahkanlah beberapa kurban
bakaran kepada Tuhan bani Israel yaitu
lembu dua belas ekor karena segala
orang Israel dan domba jantan sembilan
puluh enam ekor dan anak domba tujuh
puluh tujuh ekor dan kambing jantan
dua belas ekor akan kurban karena dosa
sekalian itulah kurban bakaran bagi
Allah.
36Maka disampaikannya segala titah
baginda kepada segala panglima dan
tentara baginda dan kepada segala
pemerintah negri yang di seberang
sungai maka sekaliannya itu menolong
akan kaum itu dan akan rumah Allah.

9
1Setelah selesailah dari pada segala
perkara itu maka segala penghulu
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itu menghampiri aku, katanya: "Bahwa
kaum bani Israel dan segala imam
dan orang-orang Lewipun tiadalah
mengasingkan dirinya dari pada segala
bangsa negri ini diperbuatnya seperti
segala kehinaannya yaitu kehinaan
orang Kanaan dan orang Het dan orang
Feris dan orang Yebus dan orang Amon
dan orang Moab dan orang Mesir dan
orang Amori
2karena telah diambilnya beberapa
anak perempuan orang-orang itu bagi
dirinya dan bagi anak-anaknya sehingga
benih yang kudus telah bercampur
dengan segala bangsa negri ini bahkan
tangan segala penghulu dan orang
besar-besarpun yang terutama dalam
kesalahan ini."
3Serta kudengar akan hal itu lalu
kukoyakkan gamis dan jubahku serta
kucabut rambut kepalaku dan janggutku
lalu duduk tercengang-cengang.
4Maka berhimpunlah kepadaku segala
orang yang gemetar akan firman Tuhan
orang Israel sebab kesalahan orang
yang lepas dari pada tawanan itu maka
duduklah aku tercengang-cengang
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sampai kepada waktu persembahan
pada petang hari.
5Maka pada waktu persembahan
pada petang hari itu berbangkitlah aku
dari pada kerendahanku yaitu dengan
terkoyak gamis dan jubahku maka
bertelutlah aku lalu kutadahkan kedua
belah tanganku kepada Tuhanku Allah
6maka sembahku: "Ya Tuhanku malulah
dan bera muka hamba-Mu tiada berani
menengadah kepada-Mu ya Tuhanku
karena segala kejahatan kami telah
bertambah-tambah sampai lebih tinggi
dari pada kepala kami dan kesalahan
kami telah menjadi besar sampai ke
langit.
7Maka dari pada zaman nenek
moyang kami terlalu sangat dosa kami
sampai kepada hari ini dan sebab segala
kejahatan kami itu telah kami diserahkan
serta dengan raja-raja dan imam-imam
kami ke tangan raja-raja segala negri
akan dimakan oleh pedang dan akan
ditawani dan dirampas dan akan diberi
malu seperti hal kami pada hari ini.
8Akan sekarang sejurus saja lamanya
kami beroleh anugerah dari pada Tuhan
kami Allah supaya tinggal bagi kami
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baki yang berlepas diri dan supaya kami
diberi suatu paku dalam tempatnya yang
kudus supaya mata kami diterangkan
oleh Tuhan kami serta kami dihidupi
sedikit-sedikit dalam hal perhambaan
kami.
9Karena kami ini menjadi hamba
orang tetapi dalam perhambaan itu
tiadalah kami ditinggalkan oleh Tuhan
kami melainkan diujukkannya kepada
kami kemurahan pada pemandangan
segala raja Persia supaya kami dihidupi
sehingga rumah Tuhan kami itu diberikan
dan segala pecah belahnyapun dibanyaki
dan supaya kami diberi suatu tembok di
tanah Yehuda dan di Yerusalem.
10Akan sekarang ya Tuhan kami,
apa lagi yang dapat kami katakan
karena kami telah meninggalkan segala
firman-Mu
11yang telah engkau firmankan dengan
lidah segala hambamu nabi-nabi itu
demikian bahwa titah tempat kamu
pergi hendak mempunyai dia yaitu tanah
yang najis oleh sebab najis bangsa
negri-negri itu oleh kehinaannya yang
telah memenuhi tanah itu dengan
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kecemaran dari pada ujungnya datang
kepada ujungnya.
12Maka sekarang janganlah kamu
berikan anak-anakmu yang perempuan
kepada anak-anaknya laki-laki dan
jangan diambil anak-anaknya yang
perempuan akan istri anak-anakmu
laki-laki dan jangan kamu menuntut
selamat dan sejahtera sampai selama-
lamanya supaya kamu menjadi kuat dan
supaya kamu makan hasil tanah itu dan
meninggalkan dia menjadi pusaka bagi
anak-anakmu sampai selama-lamanya.
13Maka kemudian dari pada segala
perkara yang telah berlaku atas kami
oleh sebab kejahatan kami dan dosa
kami yang besar itu ya Allah sedang
Engkau telah menjatuhkan ke atas
kami hukuman yang kurang dari pada
yang patut dengan kejahatan kami dan
engkau telah mengaruniakan kepada
kami baki yang demikian
14patutkah kami melanggar hukum-Mu
lagi sekali sehingga kami berbesan-
besanan dengan segala bangsa yang
membuat segala kehinaan ini masakan
Engkau tiada murka akan kami sampai
Engkau membinasakan kami sehingga
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tiada lagi baki atau orang yang berlepas
dirinya.
15Ya Allah Tuhan orang Israel Engkaulah
yang benar karena kami ini tinggal
seperti baki yang lepas seperti yang
ada pada hari ini bahwa kami ini adalah
menghadap hadirat-Mu dalam hal dosa
karena seorangpun tiada dapat berdiri di
hadapan hadirat-Mu oleh sebab perkara
ini."

10
1Adapun sementara Ezra
berdoa dan mengaku dosa serta

menangis dan sujud di hadapan rumah
Allah maka berhimpunlah kepadanya
dari antara segala orang Israel suatu
perhimpunan yang amat besar dari
pada laki-laki dan perempuan dan
kanak-kanakpun karena kaum itu
menangislah tersedih-sedih.
2Maka kata Sekhanya bin Yehiel,
seorang dari pada bani Elam itu, kepada
Ezra: "Bahwa kami telah berdosa
kepada Tuhan kita pada hal kami telah
beristrikan beberapa perempuan bangsa
asing dari pada segala bangsa negri ini
tetapi sekarang belum lagi putus harap
orang Israel dari hal perkara ini.
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3Akan sekarang biarlah kami berjanji-
janjian dengan Tuhan kita yaitu kami
hendak meninggalkan segala istri itu
dan segala anak yang diperanakkan
olehnya menurut bicara tuan dan segala
orang yang takut akan firman Tuhan kita
maka hendaklah perkara itu diperbuat
menurut hukumnya.
4Hendaklah kiranya tuan berbangkit
karena atas tuan juga pekerjaan itu dan
kamipun menyertai tuan tetapkanlah
hati tuan dan lakukanlah perkara itu."
5Maka berbangkitlah Ezra lalu
disuruhnya segala kepala-kepala imam
dan orang-orang Lewi dan segala orang
Israelpun bersumpah bahwa sekaliannya
hendak berbuat menurut seperti kata
itu. Maka bersumpahlah sekaliannya.
6Lalu berbangkitlah Ezra dari hadapan
rumah Allah masuk ke dalam bilik
Yohanan bin Elyasib setelah sampai
ke sana tiada juga ia makan roti atau
minum air karena dukacitalah ia sebab
kesalahan segala orang yang lepas dari
pada tawanan itu.
7Maka disuruh orang berseru-seru
pada seluruh tanah Yehuda dan di
Yerusalem kepada segala orang yang
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telah lepas dari pada hal tawanan supaya
sekaliannya itu berhimpun ke Yerusalem
8dan lagi barangsiapa yang tiada
datang dalam tiga hari menurut bicara
segala penghulu dan ketua-ketua tak
dapat tiada segala hartanya dirampas
dan ia sendiri dihalau dari dalam
perhimpunan orang yang lepas dari pada
hal tawanan.
9Maka berhimpunlah segala orang
Yehuda dan orang Benyamin itu ke
Yerusalem dalam tiga hari itu yaitu
dalam bulan yang kesembilan pada
dua puluh hari bulan maka duduklah
segala orang kaum itu dalam halaman
di hadapan rumah Allah serta dengan
gementarnya oleh sebab perkara itu dan
sebab hujan yang lebat.
10Maka berdirilah imam Ezra itu serta
berkata kepadanya: "Bahwa kamu
telah berosa pada hal kamu beristrikan
beberapa perempuan bangsa asing
sehingga menambahi dosa orang Israel.
11Akan sekarang hendaklah kamu
mengaku dosamu pada Allah Tuhan
segala nenek moyangmu dan buatlah
olehmu menurut kehendak-Nya maka
jauhkanlah dirimu dari pada segala
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bangsa negri ini dan dari pada segala
perempuan orang asing."
12Maka jawab segenap perhimpunan itu
serta berkata dengan nyaring suaranya:
"Tak dapat tiada kami perbuat seperti
kata tuan dari hal kami.
13Tetapi orang-orang itu terlalu banyak
dan ini musim hujan lebat sehingga
tiada dapat kami berdiri di luar dan lagi
yaini bukannya pekerjaan sehari dua
hari karena sangatlah kesalahan kami
dalam perkara ini.
14Biarlah kiranya segala penghulu kami
ditentukan bagi segenap perhimpunan
ini dan biarlah segala orang di dalam
negri-negri kami yang telah beristrikan
perempuan bangsa asing itu datang
pada masa yang tertentu serta dengan
ketua-ketua tiap-tiap negri dan segala
hakimnya sehingga kehangatan murka
Tuhan kita itu diundurkan dari pada kami
sehingga selesailah perkara ini."
15Maka hanya Yonatan bin Asael dan
Yahzeya bin Tikwa saja yang berdiri akan
melawan perkara itu dan Mesulam dan
Sabetai, orang Lewi itu, yang membantu
keduanya.



Ezra 10.16–20 49
16Maka diperbuat demikian oleh segala
orang yang lepas dari pada hal tawanan
itu. Maka imam Ezra dengan beberapa
dari pada kepala-kepala segala isi rumah
nenek moyang masing-masing sekadar
isi rumah nenek moyangnya itu ialah
yang diasingkan semuanya itu tersebut
namanya maka duduklah sekaliannya
pada sehari bulan yang kesepuluh
hendak memeriksa perkara itu.
17Maka pada sehari pada bulan yang
pertama selesailah hal segala orang yang
telah beristrikan perempuan bangsa
asing.
18Maka di antara segala bani imam
didapatinya beberapa orang yang telah
beristrikan perempuan bangsa asing
yaitu dari pada bani Yesua bin Yozadak
dan saudara-saudaranya: Maaseya dan
Eliezer dan Yarib dan Gedalya.
19Maka semuanya itu memberi tanda
tangannya menyatakan ia hendak
meninggalkan istrinya dan sebab
dosanya dipersembahkannya seekor
domba jantan dari pada kawanan
dombanya sebab dosanya itu.
20Maka dari pada bani Imer: Hanani
dan Zebaja.
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21Dan dari pada bani Harim: Maaseya
dan Elia dan Semaya dan Yehiel dan
Uzia.
22Dan dari pada bani Pasyhur: Elyoenai
dan Maaseya dan Ismael dan Netaneel
dan Yozabad dan Elasa.
23Dan dari pada orang-orang Lewi:
Yozabad dan Simei dan Kelaya (yaitu
Kelita) dan Petahya dan Yuda dan Eliezer.
24Dan dari pada segala orang yang
menyanyi: Elyasib. Dan dari pada segala
penunggu pintu: Salum dan Telem dan
Uri.
25Dan dari pada orang Israel: dari pada
bani Paros: Ramya dan Yezia dan Malkia
dan Miyamin dan Eleazar dan Malkia dan
Benaya.
26Dan dari pada bani Elam: Matanya
dan Zakharia dan Yehiel dan Abdi dan
Yeremot dan Elia.
27Dan dari pada bani Zatu: Elyoenai
dan Elyasib dan Matanya dan Yeremot
dan Zabad dan Aziza.
28Dan dari pada bani Bebai: Yohanan
dan Hananya dan Zabai dan Altai.
29Dan dari pada bani Bani: Mesulam
dan Malukh dan Adaya dan Yasub dan
Seal dan Yeramot.
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30Dan dari pada bani Pahat-Moab:
Adna dan Kelal dan Benaya dan Maaseya
dan Matania dan Bezaleel dan Binui dan
Manasye.
31Dan dari pada bani Harim: Eliezer
dan Yisia dan Malkia dan Semaya dan
Simeon
32dan Benyamin dan Malukh dan
Semarya.
33Dan dari pada bani Hasum: Matnai
dan Matata dan Zabad dan Elifelet dan
Yeremai dan Manasye dan Simei.
34Dan dari pada bani Bani: Maadai dan
Amram dan Uel
35dan Benaya dan Bedeya dan Keluhu
36dan Wanya dan Meremot dan Elyasib
37dan Matanya dan Matnai dan Yaasai
38dan bani Binui: Simei
39dan Selemya dan Natan dan Adaya
40dan Makhnadbai dan Sasai dan Sarai
41dan Azareel dan Selemya dan
Semarya
42dan Salum dan Amarya dan Yusuf.
43Dan dari pada bani Nebo: Yeiel dan
Matica dan Zabad dan Zebina dan Yadai
dan Yoel dan Benaya.
44Maka sekalian inilah yang telah
beristrikan perempuan bangsa asing dan
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istri setengah orang itu telah beranak
baginya.



Nehemia

1
1Bahwa inilah kisah Nehemia bin
Hakhalya. Adapun dalam bulan

Kislew pada tahun yang kedua puluh
adalah aku di dalam istana Susan
namanya
2maka datanglah seorang saudaraku
bernama Hanani serta dengan
beberapa orang dari Yehuda maka aku
bertanyakanlah hal orang Yahudi yang
telah luput dan yang lagi tinggal dari
pada segala tawanan dan akan hal
Yerusalem.
3Maka katanya kepadaku: "Bahwa
bakinya yang lagi tinggal di sana di
negri itu dari pada orang yang lepas dari
pada tawanan itu semuanya di dalam
kesusahan dan kecelaan yang besar
dan lagi tembok negri Yerusalem itupun
telah pecah dan segala pintunya telah
terbakar dengan api."
4Maka jadilah setelah sudah kudengar
segala perkataan itu maka duduklah
aku menangis serta meratap beberapa
hari lamanya maka puasalah aku serta
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berdoa di hadapan hadirat Allah yang di
surga
5maka sembahku: "Ya Allah ya
Tuhan yang di surga Engkaulah
Tuhan Yang Mahabesar lagi hebat
yang memeliharakan perjanjian dan
kemurahan-Mu bagi orang yang
mengasihi Engkau serta memeliharakan
firman-Mu
6biarlah kiranya telinga-Mu mendengar
dan mata-Mu terbuka supaya Engkau
mendengar akan permintaan hamba-Mu
yang hamba persembahkan pada masa
ini siang malam karena hamba-hamba-
Mu bani Israel itu serta hamba mengaku
dosa-dosa bani Israel yang telah kami
berdosa kepada-Mu bahkan hambamu
dan segala isi rumah bapa hamba telah
berdosa.
7Maka sangatlah terbalik kelakuan
kami kepada-Mu tiada juga kami
memeliharakan segala firman dan
undang-undang dan hukum-hukum
yang telah Engkau firmankan kepada
hamba-Mu Musa itu.
8 Ingatlah kiranya akan firman-Mu
kepada hamba-Mu Musa itu: Bahwa
jikalau kamu mendurhaka niscaya Aku
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akan mencerai-beraikan kamu di antara
segala bangsa.
9Tetapi jikalau kamu kembali kepadaku
serta memeliharakan segala firman-
Ku sehingga kamu melakukan dia
sungguhpun orang-orangmu itu
terbuang sampai ke ujung langit niscaya
Aku himpunkan dia kelak dari sana lalu
Kubawa ke tempat yang telah Aku pilih
hendak mendudukkan nama-Ku di sana.
10Maka inilah hamba-hamba-Mu dan
kaum-Mu yang telah Engkau tebus
dengan kuasa-Mu yang maha besar dan
tangan-Mu yang maha kuat.
11Ya Tuhan hamba pintalah kepada-Mu
biarlah kiranya telinga-Mu mendengar
akan permintaan hamba-Mu dan akan
permintaan segala hamba-hamba-Mu
yang suka takut akan nama-Mu
hasilkanlah kiranya pekerjaan hamba-Mu
pada hari ini dan biarlah kiranya ia
beroleh karunia pada pemandangan
orang ini." Adapun aku ini penjawat
minuman baginda.

2
1Maka jadilah pada bulan Nisan
pada tahun yang kedua puluh

dari pada kerajaan Artahsasta pada
masa air anggur diletakkan di hadapan
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baginda maka kuambillah air anggur itu
kupersembahkanlah kepada baginda.
Maka belum pernah aku berdukacita di
hadapan baginda.
2Maka titah baginda kepadaku:
"Mengapa murung mukamu sedang tiada
engkau sakit yaitu tiada lain melainkan
susah hatimu." Setelah itu sangatlah
ketakutanku.
3Maka sembahku kepada baginda:
"Daulat tuanku selama-lamanya
bagaimana gerangan muka patik tiada
murung sedang negri tempat pekuburan
segala nenek moyang patik itu telah
rusak dan segala pintunya dimakan api."
4Maka titah baginda kepadaku:
"Apakah permintaanmu?" Maka
berdoalah aku kepada Allah yang di
surga.
5Lalu sembahku kepada baginda:
"Jikalau dengan keridoan tuanku dan
jikalau patik diperkenankan pada
pemandangan tuanku supaya patik
dititahkan tuanku ke tanah Yehuda ke
negri tempat pekuburan segala nenek
moyang patik supaya patik bangunkan
dia."
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6Maka titah baginda kepadaku (sedang
permaisuri lagi bersemayam pada sisi
baginda): "Berapa lama perjalananmu itu
dan bilakah engkau akan kembali?" Maka
bagindapun berkenanlah menyuruhkan
aku lalu kutentukanlah masanya.
7Dan lagi sembahku kepada baginda:
"Jikalau tuanku berkenan biarlah kiranya
beberapa surat kiriman dikaruniakan
kepada patik akan dibawa kepada segala
pemerintah negri yang di seberang
sungai supaya patik diberinya menjalani
negri itu sehingga patik sampai ke tanah
Yehuda
8dan lagi sepucuk surat kepada
Asaf, penunggu rimba tuanku, supaya
diberikannya kepada patik kayu akan
dibuat jenang dan ambang pintu kota
yang ada kepada rumah itu dan akan
tembok negri dan akan rumah yang
akan patik duduk dalamnya." Maka
dikaruniakan baginda kepadaku seperti
kemurahan tangan Tuhanku yang
berlaku atasku.
9Maka sampailah aku kepada segala
pemerintah negri yang di seberang
sungai itu lalu kusampaikanlah segala
surat kiriman baginda itu kepadanya.
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Maka bagindapun telah menyuruhkan
sertaku beberapa panglima tentaranya
dan orang-orang yang berkuda.
10Setelah kedengaranlah hal itu kepada
Sanbalat, orang Horon, dan pegawainya,
Tobia, orang Amon itu, maka sangatlah
susah hati keduanya sebab telah datang
seorang yang menuntut kebajikan orang
bani Israel.
11Maka sampailah aku ke Yerusalem
maka tiga hari lamanya aku di sana.
12Lalu bangunlah aku pada malam
hari baik aku baik sedikit orang yang
sertaku tiadalah aku memberitahu
kepada seorang jugapun barang yang
digerakkan Allah hatiku akan diperbuat
karena Yerusalem maka tiada pula
seekor binatang sertaku melainkan
kendaraanku sendiri.
13Maka keluarlah aku pada malam hari
dari pada pintu lembah yaitu arah ke
perigi naga langsung ke pintu sampah
(Baja) maka kulihat-lihat segala tembok
Yerusalem yang pecah-pecah itu dan
segala pintunya yang dimakan api.
14Maka berjalanlah aku langsung ke
pintu mata air dan ke kolam raja tetapi
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tiada tempat yang dapat kendaraanku
itu masuk.
15Lalu naiklah aku di tepi anak
sungai itu pada malam itu juga serta
melihat-lihat tembok itu maka baliklah
aku dan masuk dari pada pintu lembah
demikianlah aku pulang.
16Maka oleh penghulu-penghulu itu
tiada diketahuinya kemana aku pergi
atau apakah perbuatanku dan belum
lagi aku memberitahu kepada segala
orang Yahudi atau kepada imam-imam
atau orang besar-besar atau penghulu-
penghulu atau kepada orang lain-lain
yang memegang pekerjaan itu.
17Kemudian baru kataku kepadanya:
"Bahwa kamu lihat hal kita yang jahat
ini bagaimana Yerusalem telah rusak
dan pintunya terbakar dengan api mari
kita bangunkan tembok Yerusalem ini
supaya jangan lagi kita menjadi suatu
kecelaan."
18Lalu kuceritakan kepadanya dari
hal kemurahan tangan Tuhanku yang
berlaku atasku dan lagi dari hal segala
titah baginda kepadaku itu. Maka
jawabnya: "Baik juga kita bangun dan
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kita bangunkan dia." Lalu dikuatkannya
tangannya bagi pekerjaan yang baik itu.
19Tetapi setelah kedengaranlah hal
itu kepada Sanbalat, orang Horon,
dan pegawainya, Tobia, orang Amon,
dan Gesyem, orang Arab itu, lalu kami
ditertawakannya dan dihinakannya
maka katanya: "Apakah perbuatanmu
ini kamu hendak mendurhaka kepada
bagindakah?"
20Maka jawabku serta berkata
kepadanya: "Bahwa Allah yang di surga
Ialah yang akan menghasilkan pekerjaan
kami sebab itu kami hamba-hamba-Nya
ini hendak bangkit serta membangunkan
tetapi kamu ini tiada sesuatu bagian
atau hak atau peringatan di Yerusalem."

3
1Maka berbangkitlah imam
besar Elyasib itu serta dengan

segala saudaranya, imam-imam itu,
dibangunkannya pintu domba maka
dikuduskannya lalu didirikannya
pintunya yaitu dikuduskannya sampai ke
bangun-bangunan Mea dan sampai ke
bangun-bangunan Hananeel.
2Maka pada sisinya itu dibangunkanlah
oleh segala orang Yerikho dan pada
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sisinya itu dibangunkan pula oleh Zakur
bin Imri.
3Maka pintu ikan itu dibangunkanlah
oleh segala bani Senaa maka
dikenakannya ambangnya dan
jenangnya lalu didirikannya daunnya dan
kancingnya dan sangkangnya.
4Maka pada sisinya itu dibaikki oleh
Meremot bin Uria bin Hakos. Maka pada
sisinya itu dibaikki oleh Mesulam bin
Berekhya bin Mesezabeel. Maka pada
sisinya itu dibaikki oleh Zadok bin Baana.
5Maka pada sisinya itu dibaikki oleh
orang Tekoa tetapi orang besar-besarnya
tiada menyengetkan bahunya ke bawah
pekerjaan tuannya.
6Maka pintu lama itu dibaikki oleh
Yoyada bin Paseah dan Mesulam bin
Besoja di kenakannya ambangnya dan
jenangnya lalu didirikannya daunnya dan
kancingnya dan sangkangnya.
7Maka pada sisinya itu dibaikki oleh
Melaca, orang Gibeon, dan Yadon, orang
Meronot, dan segala orang Gibeon dan
orang Mizpa yang takluk kepada Koresy,
pemerintah negri yang di seberang
sungai.
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8Maka pada sisinya itu dibaikki oleh
Uziel bin Harhaya, tukang emas itu.
Maka pada sisinya itu dibaikki oleh
Hananya, seorang tukang obat, maka
diteguhkannya Yerusalem hingga sampai
ke tembok yang lebar.
9Maka pada sisinya itu dibaikki oleh
Refaya bin Hur, penghulu setengah
bagian Yerusalem.
10Maka pada sisinya itu dibaikki oleh
Yedaya bin Harumaf yaitu tentang
rumahnya. Dan pada sisinya itu dibaikki
oleh Hatus bin Hasabneya.
11Maka oleh Malkia bin Harim dan
Hasub bin Pahat-Moab di baikinya
sebagian lagi serta dengan bangun-
bangunan dapur.
12Maka pada sisinya itu dibaikki oleh
Salum bin Halohesy, penghulu setengah
bagian Yerusalem, ia juga dengan
seegala anaknya yang perempuan.
13Maka pintu lembah itu dibaikki oleh
Hanun dan segala orang isi Zanoah
maka dibangunkannya akan dia serta
didirikannya daunnya dan kancingnya
dan sangkangnya dan tembok itupun
seribu hasta jauhnya sampai ke pintu
sampah.
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14Maka pintu Sampah itu dibaikki oleh
Malkia bin Rekhab, penghulu jajahan
Bet-Kerem, maka dibangunkannya
akan dia lalu didirikannya daunnya dan
kancingnya dan sangkangnya.
15Maka pintu Mata Air itu dibaikki oleh
Salum bin Kolhoze, penghulu jajahan
Mizpa, maka dibangunkannya lalu
diatapkannya dan didirikannya daunnya
dan kancingnya dan sangkangnya dan
tembok kolam Syelah dekat taman raja
hingga sampai ke tangga yang turun dari
negri Daud.
16Maka kemudian dari padanya itu
dibaikki oleh Nehemia bin Azbuk,
penghulu setengah jajahan Bet-Zur
hingga sampai ke tempat yang
bertentangan dengan pekuburan Daud
dan sampai ke kolam yang telah
diperbuat dan sampai ke rumah segala
orang gagah-gagah.
17Maka kemudian dari padanya itu
dibaikki oleh orang-orang Lewi yaitu
Rehum bin Bani maka pada sisinya
itu dibaikki oleh Hasabya, penghulu
setengah jajahan Kehila bagi jajahannya.
18Maka kemudian dari padanya itu
dibaikki oleh segala saudaranya yaitu
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Binui bin Henadad penghulu setengah
jajahan Kehila.
19Maka pada sisinya itu dibaikki oleh
Ezer bin Yesua, penghulu Mizpa, suatu
bagian yang lain tentang jalan yang naik
ke gudang senjata pada penjuru tembok.
20Maka kemudian dari padanya dibaikki
suatu bagian lagi dengan rajinnya oleh
Barukh bin Zabai dari pada penjuru
tembok sampai ke pintu rumah imam
besar Elyasib itu.
21Maka kemudian dari padanya dibaikki
oleh Meremot bin Uria bin Hakos suatu
bagian lagi dari pada pintu rumah Elyasib
sampai ke ujung rumah Elyasib itu.
22Maka kemudian dari padanya dibaikki
oleh segala imam yang duduk di padang.
23Maka kemudian dari padanya dibaikki
oleh Benyamin dan Hasub pada sisi
rumahnya sendiri. Maka kemudian
dari padanya dibaikki oleh Azarya bin
Maaseya bin Ananya pada sisi rumahnya
sendiri.
24Maka kemudian dari padanya dibaikki
oleh Binui bin Henadad suatu bagian
yang lain lagi dari pada rumah Azarya
sampai ke siku-siku tembok dan sampai
ke penjuru.
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25Maka oleh Palal bin Uzai dibaikkinya
tentang siku-siku tembok itu dan
bangun-bangunan yang menganjur dari
pada istana raja yang di atas dekat
halaman kawalan. Maka kemudian dari
padanya dibaikki oleh Pedaya bin Paros.
26 (Maka segala Netinim itu duduklah
di Ofel sampai ke tempat yang
bertentangan dengan pintu air pada
sebelah timur dan sampai ke bangun-
bangunan yang menganjur itu).
27Maka kemudian dari padanya dibaikki
orang Tekoa suatu bagian yang lain lagi
tentang bangun-bangunan besar yang
menganjur itu dan sampai ke tembok
Ofel.
28Maka pada sebelah atas pintu kuda
dibaikki oleh imam-imam masing-masing
tentang rumahnya.
29Maka kemudian dari padanya
dibaikki Zadok bin Imer tentang
rumahnya sendiri dan kemudian dari
padanya dibaikki Semaya bin Sekhanya,
penunggu pintu timur.
30Maka kemudian dari padanya dibaikki
oleh Hananya bin Selemya dan oleh
Hanun, anak Zalaf yang keenam, suatu
bagian yang lain lagi maka kemudian
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dari padanya dibaikki oleh Mesulam bin
Berekhya tentang biliknya.
31Maka kemudian dari padanya dibaikki
Malkia, seorang tukang emas, sampai
ke rumah segala Netinim dan segala
Sudagar tentang pintu Hamifkad dan
sampai ke jalan naik ke penjuru.
32Maka antara jalan yang naik ke
penjuru dengan pintu domba itu
dibaikki oleh segala tukang emas dan
saudagar-saudagar itu.

4
1Maka jadilah setelah didengar
oleh Sanbalat akan hal kami

membangunkan tembok itu maka
marahlah ia dan sangat geramnya maka
diolok-olokkannya segala orang Yahudi.
2Maka berkata-katalah ia di hadapan
segala saudaranya dan segenap tentara
Samaria demikian: "Apakah perbuatan
orang Yahudi yang lemah ini? Ia
hendak meneguhkan dirinyakah? Ia
hendak berbuat kurbankah? Maukah
ia menyudahkan dalam sehari juga?
Maukah ia membaharui segala batu dari
dalam segala timbunan sampah yang
telah terbakar itu?"
3Maka Tobia, orang Amon itupun, ada
berdiri sertanya maka katanya: "Akan
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dibangunannya itu jikalau dipanjat
oleh seekor serigala-serigala niscaya
pecahlah tembok batunya itu."
4Ya Tuhan kami dengarlah kiranya
oleh-Mu karena kami ini dihinakannya
pulangkanlah kiranya celanya itu atas
kepalanya sendiri dan serahkanlah dia
akan dirampas di tanah tempat ia akan
ditawan kelak
5 janganlah kiranya diampuni
kejahatannya dan janganlah dihapuskan
dosanya dari hadapan hadirat-Mu karena
orang-orang itu telah membangkitkan
murka-Mu di hadapan segala orang yang
sedang membangunkan.
6Maka kami bangunkanlah tembok
itu sehingga segenap tembok itu
diikat bersama-sama sampai setengah
tingginya karena kaum itu sukalah
bekerja.
7Tetapi setelah didengar oleh Sanbalat
dan Tobia dan segala orang Arab dan
orang Amon dan orang Asdodpun akan
hal tembok Yerusalem dibaikki itu dan
segala pecah belahpun baru ditumpatkan
lalu sangatlah marahnya
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8maka bermufakatlah sekaliannya
hendak datang menyerang Yerusalem
serta mengadakan huru hara di sana.
9Tetapi kami pohonkanlah kepada
Tuhan kami serta mengawal siang
malam sebab orang-orang itu.
10Maka kata segala orang Yehuda:
"Bahwa hilanglah kekuatan orang
yang memikul dan lagi banyaklah
sampahnya sehingga tiada dapat kami
membangunkan tembok itu."
11Maka kata segala musuh kami:
"Jangan diketahuinya atau dilihatnya
sehingga kami datang ke tengah-
tengahnya lalu membunuh dia serta
membatalkan pekerjaan itu."
12Adapun apabila beberapa orang
Yahudi yang duduk dekat orang-orang
itu telah datang maka dikatakannya
kepada kami sampai sepuluh kali dari
pada segala tempat bahwa hendaklah
kamu kembali kepada kami.
13Maka sebab itu pada tempat-tempat
yang rendah sekali di belakang tembok
itu pada tempat-tempat yang lapang
aku aturkanlah segala orang banyak
sekadar kaum keluarganya serta
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dengan pedangnya dan tombaknya dan
panahnya.
14Maka kupandanglah lalu berbangkit
serta berkata kepada segala orang
bangsawan dan kepada penghulu-
penghulu dan kepada segala orang
yang lain lagi: "Janganlah kamu takut
akan orang-orang itu ingatlah olehmu
akan Tuhan Yang Mahabesar lagi hebat
dan hendaklah kamu berperang karena
segala saudaramu dan anak-anakmu
laki-laki dan perempuan dan karena
istrimu dan rumahmu."
15Adapun apabila didengar oleh
segala musuh kami akan hal kami
mengetahui perkara itu dan akan hal
bicaranya itu telah dibatalkan Allah maka
kembalilah kamu sekalian ke tembok
masing-masing pada pekerjaan kami.
16Maka jadilah dari pada masa itu
separuh orangku membuat pekerjaan
itu dan separuhnya memegang tombak
dan perisai dan panah dan baju zirah
dan segala penghulu itupun adalah di
belakang segala orang isi rumah Yehuda.
17Maka segala orang yang
membangunkan tembok dan yang
memikul itupun semuanya ada
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penanggung masing-masingnya
membuat pekerjaan itu dengan sebelah
tangannya dan senjatanya dipegang
pada tangannya yang sebelah
18maka segala tukang itu masing-
masing menyandang pedangnya
demikianlah semuanya bekerja. Maka
orang yang meniup tuang-tuang itupun
adalah pada sisiku.
19Maka kataku kepada segala orang
bangsawan dan kepada penghulu-
penghulu dan segala orang yang lain
itu: "Bahwa besarlah pekerjaan ini lagi
luas dan kitapun berasing-asing di atas
tembok ini masing-masing jauh dari
pada kawannya.
20Maka barang di mana kamu dengar
bunyi tuang-tuang hendaklah kamu
berhimpun kepada kami ke sana maka
Tuhan kita akan berperang karena kita."
21Maka demikianlah kami membuat
pekerjaan itu dan separuhnya memegang
tombak dari pada waktu terbit fajar
sehingga segala binatang kelihatan.
22Dan lagi kepada masa itu kataku
kepada segala orang banyak: "Hendaklah
masing-masing kamu bermalam dalam
negri Yerusalem serta dengan hamba-
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hambamu supaya semuanya menjadi
kawalan bagi kita pada malam hari dan
supaya pada siang hari ia bekerja."
23Maka seorang pun baik aku baik
saudara-saudaraku dan hamba-hambaku
dan orang kawalan yang mengikut aku
seorang jugapun tiada menanggalkan
pakaiannya melainkan masing-
masingnya membawa senjatanya ke
air.

5
1Maka segala orang banyak dan
segala istrinyapun gaduhlah sangat-

sangat sebab segala saudaranya orang
Yahudi itu.
2Karena ada orang yang berkata:
"Bahwa banyaklah bilangan kami serta
anak-anak kami laki-laki dan perempuan
biarlah kami mendapat gandum supaya
kami makan lalu hidup."
3Maka ada pula orang yang berkata:
"Bahwa kami gadaikan segala ladang
dan kebun anggur dan rumah kami
biarlah kami mendapat gandum sebab
kami kelaparan."
4Maka ada pula yang berkata: "Bahwa
kami telah meminjam uang akan
membayar hasil segala ladang dan
kebun anggur kami kepada baginda.
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5Akan sekarang daging darah kami
itu disamakan dengan daging darah
segala saudara kami dan anak-anak
kamipun dengan anak-anaknya adapun
anak-anak kami laki-laki dan perempuan
itu direndahkan menjadi hamba orang
dan beberapa orang anak perempuan
kami memang sudah menjadi hamba
maka kami ini tiada kuasa meneguhkan
karena segala ladang dan kebun anggur
kami telah mejadi milik orang lain."
6Demi kudengar gaduhnya dan segala
perkataan itu maka sangatlah amarahku.
7Maka berpikirlah aku di dalam hatiku
lalu berbantah dengan segala orang
bangsawan dan penghulu-penghulu
serta berkata kepadanya: "Bahwa
kamu pinjam masing-masing dari pada
saudaramu." Maka kutentukanlah suatu
perhimpunan yang besar dari halnya.
8Maka kataku kepadanya: "Bahwa
segala saudara kita orang Yahudi yang
telah dijual kepada orang bangsa asing
itu telah kita tebus sekadar kuasa
kamu masakan kamu jualkan saudara-
saudaramu dan masakan orang-orang
itu dijual kepada kita." Maka semuanya
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berdiam dirinya sepatah katapun tiada
terjawab.
9Lalu kataku: "Bahwa tiada baik
perbuatanmu itu bukankah patut kamu
melakukan dirimu dengan takut akan
Tuhan kita oleh sebab kecelaan segala
musuh kita orang bangsa asing itu.
10Bahwa akupun dan saudara-
saudaraku dan hamba-hambakupun
memberi pinjam kepadanya uang dan
gandum. Biarlah kiranya kita lepaskan
pinjaman ini.
11Kembalilah kiranya kepadanya pada
hari ini juga segala ladanngnya dan
kebun anggurnya dan kebun zaitunnya
dan rumah-rumahnya dan lagi dalam
seratus satu dari pada segala uang dan
gandum dan air anggur dan minyak yang
kamu menerima bunganya."
12Maka kata sekaliannya: "Mau juga
kamu pulangkan dan tiada kami pinta
barang sesuatu kepadanya seperti
kata tuan itu demikianlah juga kami
hendak perbuat." Maka kupanggillah
segala imam kusuruh bersumpah supaya
dilakukannya menurut perjanjian itu.
13Dan lagi kukebaskanlah saku bajuku
serta berkata: "Demikianlah dikebaskan



Nehemia 5.14–15 22

Allah kiranya tiap-tiap orang yang
tiada menyampaikan perjanjian ini
dari pada rumahnya dan dari pada
pencariannya hedaklah ia dikebaskan
dan dihampakan demikian juga." Maka
segenap perhimpunan itupun berkata:
"Amin," lalu dipujinya akan Allah. Maka
oleh segala orang kaum itu diperbuatnya
seperti perjanjian itu.
14Dan lagi dari pada masa aku
ditentukan menjadi pemerintahnya
di tanah Yehuda dari pada tahun
yang kedua puluh sampai kepada
tahun yang ketiga puluh dua dari
pada kerajaan Artahsasta yaitu dua
belas tahun lamanya tiada aku atau
saudara-saudaraku memakan ayapan
yang dikaruniakan kepada pemerintah.
15Akan tetapi segala pemerintah
yang dahulu dari padaku itu telah
memberatkan atas kaum itu diambil
roti dan air anggur dari padanya
lain dari pada empat puluh syikal
perak bahkan hamba-hambanyapun
memerintahkannyalah kaum itu tetapi
aku ini tiada mau berbuat demikian oleh
sebab takut akan Allah.
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16Dan lagi tetaplah aku di dalam
pekerjaan tembok ini tiada juga kamu
beli barang sesuatu tanah dan segala
hamba-hambakupun telah berhimpun ke
sana pada pekerjaan itu.
17Dan dari pada orang Yahudi dan
penghulu-penghulu itu seratus lima
puluh orang yang kuperjamu makan
minum lain dari pada segala orang
yang datang kepada kamu dari antara
segala orang bangsa asing yang duduk
berkeliling.
18Adapun makanan yang disediakan
pada sehari-hari seekor lembu dan enam
ekor domba pilihan dan lagi beberapa
ekor burung disediakan bagiku dan
dalam sepuluh hari sekali pelbagai air
anggur sungguhpun demikian tiada juga
aku pinta belanja pemerintah sebab
tanggungan itu terlalu berat atas kaum
ini.
19Ya Tuhanku ingatlah kiranya akan
daku dengan kemurahan-Mu sekadar
segala perbuatanku kepada kaum ini.

6
1Maka jadilah setelah sudah
dikabarkan orang kepada Sanbalat

dan Tobia dan kepada Gesyem, orang
Arab, dan kepada segala musuh kami
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yang lain lagi akan hal aku sudah
membangunkan tembok itu dan
tiada sesuatu lubang lagi dalamnya
(sungguhpun pada masa itu belum aku
mendirikan daun pintu pada tempatnya)
2maka Sanbalat dan Gesyem
itu menyuruhkan orang kepadaku
mengatakan: "Mari kita berhimpun
dalam salah satu dari pada segala
kampung yang di lembah Ono!" Tetapi
niatnya hendak membuat bencian
kepadaku.
3Maka kusuruhkanlah beberapa utusan
kepadanya mengatakan: "Bahwa aku
tengah membuat suatu pekerjaan yag
besar sehingga tiada boleh aku pergi apa
guna pekerjaan ini berhenti sementara
aku tinggalkan dia hendak pergi kepada
kamu."
4Maka disuruhkannya orang kepadaku
empat kali berturut-turut mengatakan
demikian juga maka demikian juga
jawabku kepadanya.
5Setelah itu disuruhkan Sanbalat
hambanya kepadaku dengan hal yang
demikian pada kelima kalinnya serta
membawa pada tangannya sepucuk
surat yang terbuka
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6maka dalamnya ada tersurat demikian
bunyinya: "Bahwa kedengaranlah
kabar di antara segala bangsa dan
demikian juga kata Gasymu yaitu
engkau dan segala orang Yahudi hendak
mendurhaka maka itulah sebabnya
engkau membangunkan tembok itu dan
engkau hendak menjadi rajanya dengan
perbuatan ini.
7Dan lagi engkau telah menentukan
beberapa orang nabi hendak mengajar
orang dari halmu di Yerusalem
mengatakan: Bahwa ada seorang
raja di tanah Yehuda akan sekarang
kedengaranlah kelak kepada baginda
seperti segala perkataan ini. Sekarang
marilah kita bermufakat bersama-sama."
8Maka kusuruhkanlah orang kepadanya
mengatakan: "Sepatah katapun tiada
benar dari pada segala perkataanmu
itu melainkan engkau juga yang
mengadakan di dalam hatimu sendiri."
9Karena sekaliannya itu hendak
mengejutkan kita katanya: "Tak dapat
tiada tangannya akan menjadi lemah
dari pada membuat pekerjaan itu
sehingga tiada dapat diperbuatnya."
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Akan sekarang kuatkanlah kirannya
tanganku ya Allah.
10Maka pergilah aku ke rumah Semaya
bin Delaya bin Mehetabeel yang telah
terkurung maka katanya: "Baik kita
berhimpun di rumah Allah dalam kabah
itu dan kita tutupkan segala pintu kabah
karena tak dapat tiada orang-orang
itu akan datang hendak membunuh
engkau bahkan pada malam hari
kelak orang-orang itu datang hendak
membunuh engkau."
11Tetapi kataku: "Masakan seorang
yang seperti aku ini lari dan siapa
gerangan jikalau seperti aku ini hanya
yang boleh masuk ke dalam kabah
supaya menghidupi dirimu tiada aku
mau masuk."
12Maka kuperhatikanlah bahwa
bukannya ia disuruh Allah melainkan
nubuat itu dikatakannya atasku dan
telah diupah Tobia dan Sanbalat akan
dia.
13Maka inilah sebabnya ia diupah
itu yaitu supaya aku takut dan
menurut katanya sehingga aku berdosa
supaya didapatinya suatu sebab yang
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membusukkan namaku supaya aku
dicelanya.
14Ya Tuhanku ingatlah kiranya
akan Tobia dan Sanbalat sekadar
perbuatannya itu dan akan Noaja itupun
dan segala nabi yang lain yang hendak
mengejutkan aku.
15Maka tembok itu disempurnakanlah
pada lima likur hari bulan Elul yaitu
dalam lima puluh dua hari.
16Adapaun apabila segala musuh kami
mendengar akan hal itu maka terkejutlah
segala orang bangsa asing yang duduk
keliling maka sangatlah ia merasa malu
di dalam hatinya karena diketahuinya
pekerjaan itu telah diadakan oleh Tuhan
kami.
17Dan lagi pada masa itu beberapa
orang Yehuda yang bangsawan mengirim
beberapa pucuk surat kepada Tobia dan
surat kiriman Tobia itupun disampaikan
kepadanya.
18Karena bannyaklah orang di tanah
Yehuda yang sudah bersumpah setia
kepadanya sebab ialah menantu
Sekhanya bin Arah dan anaknya,
Yohananpun, telah mengambil anak
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perempuan Mesulam bin Berekhya akan
istrinya.
19Dan lagi orang memuji segala
kebajikannya di hadapanku dan segala
perkataanku itupun disampaikannya
kepadanya. Maka Tobiapun mengirim
beberapa pucuk surat hendak
mengejutkan aku.

7
1Adapun apabila tembok itu telah
dibangunkan dan segala pintunya

telah kudirikan dan segala penunggu
pintu dan orang yang menyanyi dan
orang-orang Lewipun telah ditentukan
2maka kusuruhlah saudaraku, Hanani,
dan Hananya, panglima kota itu,
memerintahkan negri Yerusalem karena
ialah seorang yang kepercayaan dan
takut ia akan Allah terlebih dari pada
kebanyakan orang lain.
3Maka kataku kepadanya: "Janganlah
pintu negri Yerusalem ini dibuka
sebelum tinggi matahari dan sementara
orang berkawal biarlah pintu itu
ditutup dan sangkangkan dia dan
tentukanlah beberapa orang pengawal
dari pada segala orang isi Yerusalem
masing-masing pada kawalannya dan
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masing-masing tentang rumahnya
sendiri."
4Adapun negri itu besar lagi luas
tetapi orang isinya itu sedikit saja dan
rumah-rumahpun belum dibangunkan.
5Maka oleh Tuhanku digerakkannya
hatiku sehingga kuhimpunkanlah
segala orang bangsawan dan penghulu-
penghulu dan segala orang banyak
supaya orang-orang itu dapat dibilang
sekadar keturunannya.
6Maka kudapati kitab keturunan segala
orang yang telah datang mula-mula
dan kudapati ada tersurat dalamnya
demikian: Bahwa inilah anak desa yang
pergi dari antara segala orang tawanan
yang telah ditawani itu dan yang telah
dibawa pergi oleh Nebukadnezar, raja
Babel itu, dan yang pulang ke Yerusalem
dan ke tanah Yehuda masing-masing ke
negrinya
7maka sekaliannya itu datang serta
dengan Zerubabel dan Yesua dan
Nehemia dan Azarya dan Raamya dan
Nahamani dan Mordekhai dan Bilsan
dan Misperet dan Bigwai dan Nehum
dan Baana. Maka inilah bilangan segala
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orang laki-laki dari pada kaum Israel,
yaitu:
8bani Paros: dua ribu seratus tujuh
puluh dua orang.
9Dan bani Sefaca: tiga ratus tujuh
puluh dua orang.
10Dan bani Arakh: enam ratus lima
puluh dua orang.
11Dan bani Pahat-Moab dari pada bani
Yesua dan Yoab: dua ribu delapan ratus
delapan belas orang.
12Dan bani Elam: seribu dua ratus lima
puluh empat orang.
13Dan bani Zatu: delapan ratus empat
puluh lima orang.
14Dan bani Zakai: tujuh ratus enam
puluh orang.
15Dan bani Binui: enam ratus empat
puluh delapan orang.
16Dan bani Bebai: enam ratus dua
puluh delapan orang.
17Dan bani Azgad: dua ribu tiga ratus
dua puluh dua orang.
18Dan bani Adonikam: enam ratus
enam puluh tujuh orang.
19Dan bani Bigwai: dua ribu enam
puluh tujuh orang.
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20Dan bani Adin: enam ratus lima puluh
lima orang.
21Dan bani Ater dari pada Hizkia:
sembilan puluh delapan orang.
22Dan bani Hasum: tiga ratus dua
puluh delapan orang.
23Dan bani Bezai: tiga ratus dua puluh
empat orang.
24Dan bani Harif: seratus dua belas
orang.
25Dan bani Gibeon: sembilan puluh
lima orang.
26Dan orang Betlehem dan Netofa:
seratus delapan puluh delapan orang.
27Dan orang Anatot: seratus dua puluh
delapan orang.
28Dan orang Bet-Azmawet: empat
puluh dua orang.
29Dan orang Kiryat-Yearim dan Kefira
dan Beerot: tujuh ratus empat puluh tiga
orang.
30Dan orang Rama dan Gaba: enam
ratus dua puluh satu orang.
31Dan orang Mikhmas: seratus dua
puluh dua orang.
32Dan orang Betel dan Ai: seratus dua
puluh tiga orang.
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33Dan orang Nebo yang lain: lima puluh
dua orang.
34Dan bani Elam yang lain: seribu dua
ratus lima puluh empat orang.
35Dan bani Harim: tiga ratus dua puluh
orang.
36Dan bani Yerikho: tiga ratus empat
puluh lima orang.
37Dan bani Lod dan Hadid dan Ono:
tujuh ratus dua puluh satu orang.
38Dan bani Senaa: tiga ribu sembilan
ratus tiga puluh orang.
39Maka segala imam yaitu: bani Yedaya
dari pada isi rumah Yesua: sembilan
ratus tujuh puluh tiga orang.
40Dan bani Imer: seribu lima puluh dua
orang.
41Dan bani Pasyhur: seribu dua ratus
empat puluh tujuh orang.
42Dan bani Harim: seribu tujuh belas
orang.
43Maka orang-orang Lewi: bani Yesua
dari pada Kadmiel yaitu dari pada bani
Hodewa: tujuh puluh empat orang.
44Maka segala orang yang menyanyi:
dari pada bani Asaf: seratus empat puluh
delapan orang.
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45Maka segala penunggu pintu yaitu:
bani Salum, bani Ater, bani Talmon, bani
Akub, bani Hatita, bani Sobai, semuanya
seratus tiga puluh delapan orang.
46Maka segala Natinim yaitu: bani Ziha
dan bani Hasufa dan bani Tabaot;
47dan bani Keros dan bani Sia dan bani
Padon;
48dan bani Lebana dan bani Hagaba
dan bani Salmai;
49dan bani Hanan dan bani Gidel dan
bani Gahar;
50dan bani Reaya dan bani Rezin dan
bani Nekoda;
51dan bani Gazam dan bani Uza dan
bani Paseah;
52dan bani Besai dan bani Meunim dan
bani Nefusim;
53dan bani Bakbuk dan bani Hakufa
dan bani Harhur;
54dan bani Bazlit dan bani Mehida dan
bani Harsa;
55dan bani Barkos dan bani Sisera dan
bani Temah;
56dan bani Neziah dan bani Hatifa.
57Maka segala keturunan hamba-
hamba Salomo yaitu: bani Sotai dan
bani Soferet dan bani Perida;
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58dan bani Yaala dan bani Darkon dan
bani Gidel;
59dan bani Sefaca dan bani Hatil dan
bani Pokheret-Hazebaim dan bani Amon.
60Maka jumlah segala Natinim dan
segala keturunan hamba-hamba Salomo
yaitu tiga ratus sembilan puluh dua
orang.
61Maka sekalian inilah yang telah
datang dari Tel-Melah dan Tel-Harsa dan
Kerub dan Adon dan Imer tetapi tiada
dapat dinyatakannya isi rumah nenek
moyangnya dan keturunannya kalau
sungguhkah ia dari pada orang Israel
asalnya atau bukan
62yaitu bani Delaya dan bani Tobia dan
bani Nekoda yaitu enam ratus empat
puluh dua orang banyaknya.
63Maka dari pada segala imam yaitu
bani Habaya dan bani Hakos dan bani
Barzilai yang telah mengambil seorang
anak perempuan Barzilai, orang Gilead
akan istrinya lalu disebut namanya
menurut nama perempuan itu.
64Maka sekalian inilah yang mencari
suratnya di antara segala orang
yang telah dibilang dengan surat
keturunannya tetapi tiada dapat sebab
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itu sekaliannya dibilangkan najis lalu
dipecat dari pada pangkat imam.
65Maka oleh Tirsata disuruhnya jangan
makan dari pada segala benda yang
maha kudus sehingga terbit kelak
seorang imam dengan Urim dan Tumim.
66Maka jumlah segenap perhimpunan
itu empat laksa dua ribu tiga ratus enam
puluh orang banyaknya
67 lain dari pada segala hambanya
laki-laki dan perempuan yang tujuh
ribu tiga ratus tiga puluh tujuh orang
banyaknya maka ada pula kepadanya
dua ratus empat puluh lima orang biduan
laki-laki dan perempuan.
68Maka segala kudanya tujuh ratus tiga
puluh enam ekor banyaknya dan yang
lain dua ratus empat puluh lima ekor
69dan untanya empat ratus tiga puluh
lima dan keledainya enam ribu tujuh
ratus dua puluh.
70Maka ada beberapa orang dari antara
kepala-kepala segala isi rumah nenek
moyangnya yang mempersembahkan
belanja pekerjaan itu. Maka oleh
Tirsata itu dimasukkannya ke dalam
perbendaharaan itu seribu dirham emas
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dan lima puluh bokor dan pakaian imam
lima ratus tiga puluh peranggawan.
71Maka ada beberapa orang dari pada
kepala-kepala segala isi rumah nenek
moyangnya yang memasukkan ke dalam
perbendaharaan akan belanja pekerjaan
itu dua laksa dirham emas dan dua ribu
dua ratus kati perak.
72Adapun yang dipersembahkan oleh
segala orang banyak yang lain itu dua
laksa dirham emas dan dua ribu kati
perak dan pakaian imam enam puluh
tujuh peranggawan.
73Maka segala imam dan orang-orang
Lewi dan segala penunggu pintu
dan segala orang yang menyanyi
dan beberapa orang kaum itu dan
segala Netinim dan segala orang
Israel semuanya duduklah di dalam
negri-negrinya. (8-1) Setelah sampai
bulan yang ketujuh maka segala bani
Israel ada duduk dalam segala negrinya.

8
1 (8-2) Maka berhimpunlah segenap
kaum itu seperti seorang juga ke

tempat lapang yang di muka pintu air
maka dipintanya katib Ezra itu membawa
kitab Taurat Musa yang telah difirmankan
Allah kepada orang Israel.
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2 (8-3) Maka oleh imam Ezra dibawanya
kitab Taurat itu ke hadapan perhimpunan
itu baik laki-laki baik perempuan
dan segala orang yang berakal akan
mendengar yaitu pada sehari bulan yang
ketujuh.
3 (8-4) Maka dibacakannya di hadapan
tempat lapang yang di muka pintu air itu
dari pada pagi-pagi hari sampai tengah
hari di hadapan segala orang laki-laki
dan perempuan dan segala orang yang
berakal itu maka segala orang kaum
itu memasang telinga akan mendengar
kitab Taurat itu.
4 (8-5) Maka katib Ezrapun berdirilah
di atas mimbar kayu yang diperbuat
orang bagi hal itu maka yang berdiri di
sisinya Matica dan Sema dan Anaya dan
Uria dan Hilkia dan Maaseya semuanya
itu pada sebelah kanannya dan pada
sebelah kirinya pula Pedaya dan Misael
dan Malkia dan Hasum dan Hasbadana
dan Zakharia dan Mesulam.
5 (8-6) Maka oleh Ezra dibukanya kitab
itu di hadapan mata segenap kaum
itu (karena perdiriannya lebih tinggi
dari pada segala orang kaum itu) serta
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dibukanya maka bangunlah segala orang
kaum itu
6 (8-7) maka dipuji Ezra akan Allah
Tuhan Yang Mahabesar. Maka jawab
segala orang kaum itu mengatakan:
"Amin, amin!" sambil menadahkan
tangannya maka sekaliannya
menundukkan kepalanya serta
menyembah Allah dengan mukanya
sampai ke bumi.
7 (8-8) Maka Yesua dan Bani dan
Serebya dan Yamin dan Akub dan
Sabetai dan Hodia dan Maaseya dan
Kelita dan Azarya dan Yozabad dan
Hanan dan Pelaya dan segala orang Lewi
itupun mengartikanlah hukum Taurat itu
kepada kaum itu dan segala orang kaum
itu berdirilah pada tempatnya.
8 (8-9) Maka dibaca oranglah akan
kitab itu yaitu hukum Allah dengan
kenyataannya maka diterangkannya
maknanya sehingga orang mengerti
akan bacaan itu.
9 (8-10) Maka oleh Nehemia yang
menjadi Tirsata dan oleh imam Ezra,
katib itu, dan oleh orang-orang Lewi
yang mengajar kaum itu dikenakannya
kepada segenap kaum itu: "Bahwa
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kuduslah hari ini bagi Tuhanmu Allah
janganlah kamu berdukacita atau
menangis!" Karena segala orang kaum
itu menangislah tatkala didengarnya
perkataan hukum Taurat itu.
10 (8-11) Maka katanya pula kepadanya:
"Pergilah kamu makan barang yang
sedap dan minum barang yang mannis
dan kirim sajian kepada barangsiapa
yang tiada barang sesuatu disediakan
baginya karena hari ini kuduslah bagi
Tuhan kita janganlah kamu berdukacita
karena kesukaan yang dari pada Allah
itulah kekuatanmu."
11 (8-12) Demikianlah segenap kaum
itu disuruh segala orang Lewi berdiam
dirinya katanya: "Hendaklah kamu
berdiam dirimu karena kuduslah hari ini
dan janganlah kamu berdukacita."
12 (8-13) Lalu pergilah segenap kaum
itu hendak makan minum dan berkirim
sajian dan bersuka-sukaan karena
sekaliannya sudah mengerti akan segala
perkataan yang dinyatakan kepadanya.
13 (8-14) Maka pada hari yang kedua
berhimpunlah kepala-kepala segala isi
rumah nenek moyang segenap kaum
itu dan segala imam dan orang-orang
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Lewi menghadap katib Ezra yaitu supaya
dicamkannya segala perkataan kitab
Taurat itu.
14 (8-15) Maka didapatinya ada tersurat
di dalam Taurat bagaimana Allah telah
berfirman dengan lidah Musa menyuruh
segala bani Israel duduk dalam pondok
pada hari bulan yang ketujuh
15 (8-16) maka disuruhnya
mengabarkan dan menyerukan dalam
segala negrinya dan di Yerusalempun
mengatakan: "Hendaklah kamu keluar
ke gunung mengambil carang-carang
pohon zaitun hutan dan carang-carang
pohon jambu dan palpah korma dan
carang-carang segala pohon kayu yang
rindang supaya membuat pondok seperti
yang tersurat itu."
16 (8-17) Maka keluarlah kaum itu
dibawanya akan dia diperbuatkannya
pondok-pondok masing-masing di atas
sotoh rumahnya dan dalam halaman
dan dalam halaman rumah Allah dan
di tempat yang lapang dekat pintu air
dan di tempat yang lapang dekat pintu
Efraim.
17 (8-18) Maka oleh segenap
perhimpunan orang yang telah
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kembali dari pada hal tawanan itu
diperbuatkannya pondok-pondok lalu
duduk dalam pondok-pondok itu karena
dari pada zaman Yosua bin Nun sampai
kepada hari itu tiada pernah diperbuat
demikian oleh bani Israel. Maka menjadi
kesukaanlah yang amat besar.
18 (8-19) Maka pada tiap-tiap hari
dari pada hari yang pertama sampai
kepada hari yang terkemudian dibacanya
kitab hukum Allah itu. Maka semuanya
memegang hari raya itu tujuh hari
lamanya dan pada hari yang kedelapan
ada suatu perhimpunan yang besar
menurut undang-undang itu.

9
1Maka pada empat likur hari bulan
itu segala bani Israel telah berhimpun

dengan puasa dan memakai kain karung
dan lebu tanah di atas kepalanya.
2Maka segala keturunan Israel itu
menjauhkan dirinya dari pada segala
orang dagang lalu berdiri mengaku
dosa-dosanya dan segala kejahatan
nenek moyangnya.
3Maka berdirilah sekaliannya pada
tempatnya dibacanya dalam kitab
hukum Tuhannya Allah sesuku hari
lamanya dan sesuku lagi lamanya
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sekaliannya mengaku dosa-dosanya
serta menyembah Tuhannya Allah.
4Maka Yesua dan Bani dan Kadmiel
dan Sebanya dan Buni dan Serebya
dan Bani dan Kenanipun berdirilah di
atas mimbar orang Lewi serta berseru
kepada Tuhannya Allah dengan nyaring
suaranya.
5Maka kata orang Lewi yaitu Yesua dan
Kadmiel dan Bani dan Hasabneya dan
Serebya dan Hodia dan Sebanya dan
Petahya, demikian: "Hendaklah kamu
berbangkit serta memuji Allah ialah
Tuhanmu dari pada Azal datang kepada
abad dan segala puji bagi nama-Mu
yang mulia ditinggikan terlebih dari pada
segala puji dan hormat."
6 "Bahwa Engkaulah Allah bahkan
Engkaulah saja maka Engkau juga yang
menjadikan langit bahkan langit yang
di atas segala langit dengan segala
tentaranya dan bumi dengan segala
isinya dan lautan dengan segala isinya
dan Engkaulah yang memeliharakan
sekaliannya maka tentara langit itupun
menyembahlah kepada-Mu.
7Bahwa Engkaulah Tuhan kami Allah
yang telah memelihara Abram dan yang
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membawa dia keluar dari Ur-Kasdim dan
yang menamai dia Abraham
8dan Engkau telah mendapat hatinya
tulus di hadapan hadirat-Mu dan
Engkau telah berbuat suatu perjanjian
dengan dia hendak mengaruniakan
tanah orang Kanaan dan orang Het
dan orang Amori dan orang Feris dan
orang Yebus dan orang Girgasi yaitu
hendak mengaruniakan tanah itu kepada
segala keturunannya dan Engkau telah
menyampaikan firman-Mu itu karena
Engkaulah yang benar.
9Maka Engkau telah melihat kesusahan
nenek moyang kami di Mesir dan Engkau
telah mendengar serunya di tepi Laut
Teberau
10 lalu Engkau nyatakanlah beberapa
alamat dan ajaib atas Firaun dan atas
segala pegawainya dan atas segala
orang isi negrinya karena Engkau yang
mengetahui akan hal orang-orang itu
telah melakukan congkaknya atas nenek
moyang kami dan Engkau telah beroleh
nama seperti yang ada pada hari ini.
11Maka Engkau telah membelahkan
laut itu di hadapannya sehingga
sekaliannya berjalan di tanah kering
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menerusi tengah-tengah laut itu dan
segala orang yang mengusir dia telah
Engkau tenggelamkanlah kepada air
yang dalam seperti sebuah batu ke air
yang besar.
12Dan lagi Engkau telah membawa
jalannya pada siang hari dalam tiang
awan dan pada malam hari dalam tiang
api akan menerangi orang-orang itu
pada jalan yang patut diturutinya.
13Maka turunlah Engkau ke atas
gunung Sinai lalu berfirman kepadanya
dari langit serta memberi kepadanya
hukum yang betul dan pesanan yang
benar dan undang-undang dan firman
yang baik
14dan Engkau telah memberitahu
kepadanya hari perhentian-Mu yang
kudus itu dan Engkau firmankan
kepadanya beberapa firman dan
undang-undang dan hukum dengan lidah
hamba-Mu Musa
15dan Engkau beri kepadanya roti
dari langit akan memuaskan laparnya
dan Engkau pancarkan air dari dalam
batu akan memuaskan dahaganya
dan Engkau suruh sekaliannya masuk
mengambil tanah yang telah Engkau
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janjikan dengan sumpah hendak
mengaruniakan dia kepadanya.
16Tetapi sekaliannya itu dan segala
nenek moyang kami telah melakukan
dirinya dengan congkak serta menjadi
degil dan tiada mau mendengar akan
firman-Mu maka engganlah ia dari pada
menurut dan tiada ingat akan segala
ajaib yang telah Engkau perbuat di
antaranya
17melainkan sekaliannya menjadi degil
dan dengan durhakanya ditentukannya
seorang penghulu hendak kembali
kepada hal perhambaan itu tetapi
Engkaulah Tuhan yang mengampuni
orang dan yang berkasihan dan sangat
rahmat-Mu panjang sabar dan banyak
kemurahan-Mu sehingga tiada Engkau
tinggalkan orang-orang itu.
18Bahkan apabila diperbuatnya bagi
dirinya patung anak lembu tuangan
serta berkata: 'Bahwa inilah Tuhanmu
yang membawa kamu keluar dari Mesir,"
serta diadakannya hujat yang besar
19 tetapi sebab sangat rahmat-Mu tiada
Engkau meninggalkan dia di dalam
tanah belantara sehingga tiang awan
tiada hilang dari padanya pada siang hari
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supaya membawa jalannya demikian
juga tiang api pada malam hari supaya
menerangi dia dan menyatakan jalan
yang patut diturutnya.
20Dan lagi Engkau mengaruniakan
Roh-Mu yang baik supaya mengajar dia
dan manna-Mu itu tiada Engkau tahani
dari pada mulutnya dan Engkau memberi
air akan memuaskan dahaganya.
21Maka empat puluh tahun lamanya
engkau memeliharakan dia di tanah
belantara satupun tiada kurang
kepadanya hingga pakaiannya tiada
buruk dan kakinyapun tiada bengkak.
22Dan telah Engkau karuniakan
kepadanya beberapa kerajaan dan
beberapa bangsa yang telah Engkau
bagikan dengan sempadannya sehingga
dimilikinya tanah Sihon yaitu tanah raja
Hesbon dan tanah Og, raja Basan.
23Maka Engkau telah perbanyakkan
anak cucunya seperti bintang di langit
dibawa masuk ke tanah yang telah
Engkau berfirman dari halnya kepada
nenek moyangnya bahwa hendaklah ia
masuk memiliki dia.
24Lalu masuklah anak-anaknya
itu memiliki tanah itu dan Engkau
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menaklukkanlah kepadanya segala
orang isi tanah itu yaitu orang Kanaan
semuanya diserahkan ke tangannya
serta dengan raja-rajanya dan segala
bangsa tanah itu supaya diperbuatnya
akan dia barang kehendaknya.
25Maka diambilnya beberapa negri yang
berkota dan tanah yang gemuk sehingga
diperolehnya beberapa buah rumah
yang penuh dengan segala sesuatu yang
baik dan beberapa telaga yang digali
orang dan beberapa kebun anggur dan
kebun zaitun dan pokok buah terlalu
banyak maka makanlah sekaliannya
lalu kenyang dan menjadi gemuk dan
bersuka-sukaan dalam kemuarahan-Mu
yang besar.
26Tetapi tiadalah orang-
orang itu menurut perintah
melainkan mendurhaka kepada-
Mu dicampakkannya hukum-Mu ke
belakangnya dan dibunuhnya nabi-nabi-
Mu yang telah bersaksi atasnya hendak
membalikkan dia kepada-Mu maka
diadakannya hujat yang besar.
27Maka sebab itu Engkau telah
menyerahkan dia ke tangan segala
musuhnya yang menganiayakan
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dia tetapi pada masa orang-orang
itu menyeru kepada-Mu dalam
kesusahannya Engkau dengarlah dari
surga dan oleh rahmat-Mu yang besar itu
Engkau memberi kepadanya beberapa
penolong yang melepaskan dia dari pada
tangan segala musuhnya.
28Tetapi setelah sudah beroleh sentosa
maka kembalilah sekaliannya berbuat
jahat di hadapan hadirat-Mu sebab itu
Engkau tinggalkan dia dalam kuasa
musuhnya sehingga diperintahkannya
akan dia tetapi apabila orang-orang
itu berbalik serta menyeru kepada-Mu
maka Engkaupun mendengarlah dari
surga hingga beberapa kali Engkau
melepaskan dia oleh rahmat-Mu
29 serta Engkau bersaksi atasnya
hendak membalikkan dia kepada
hukum-Mu tetapi sekaliannya itu
melakukan dirinya dengan congkak dan
tiada mau mendengar akan firman-Mu
melainkan berdosalah ia kepada segala
hukum-Mu (yang jikalau orang menurut
dia niscaya hendaklah ia olehnya)
maka diundurkannya bahunya serta
ditegarkannya tengkuknya dan tiada
mau mendengar.
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30Maka beberapa tahun lamanya
Engkau menyabarkan dia serta bersaksi
atasnya oleh Roh-Mu dengan lidah
segala nabi-Mu tetapi tiada ia mau
memasang telinganya sebab itu
Engkau menyerahkan dia ke tangan
bangsa-bangsa segala negri.
31Tetapi oleh rahmat-Mu yang besar
itu tiadalah Engkau menyudahkan dia
dan tiada Engkau tinggalkan dia karena
Engkaulah Tuhan yang berpengasihan
dan sangat rahmat-Mu.
32Akan sekarang ya Tuhan kami ya
Tuhan Yang Mahabesar dan Mahakuasa
lagi hebat yang memeliharakan
perjanjian dan kemurahan-Mu janganlah
kiranya Engkau pandang ringan akan
segala kesukaran yang telah datang
atas kami dan atas raja-raja kami dan
penghulu-penghulu kami dan imam-
imam kami dan nabi-nabi kami dan
nenek moyang kami dan atas segenap
kaum-Mu dari pada zaman segala raja
Asyur sampai kepada hari ini.
33Tetapi Engkau juga yang benar
dalam segala sesuatu yang telah berlaku
atas kami karena benar juga segala
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kelakuan-Mu tetapi kami ini telah
berbuat jahat.
34Maka segala raja-raja dan penghulu-
penghulu dan imam-imam dan nenek
moyang kami tiadalah menurut hukum-
Mu dan tiada mau mendengar segala
firman-Mu dan kesaksian-Mu yang telah
Engkau bersaksi atasnya.
35Karena orang-orang itu tiadalah
berbuat ibadat kepada-Mu dalam
kerajaannya dan dalam segala
kebajikan yang telah Engkau karuniakan
kepadanya dan dalam tanah yang
luas lagi gemuk yang telah Engkau
karuniakan kepadanya maka tiada pula
orang-orang itu berbalik dari pada
pekerjaannya yang jahat itu.
36Bahwa kami ini menjadi hamba
orang pada masa ini adapun tanah yang
telah Engkau karuniakan kepada nenek
moyang kami supaya dimakannya segala
hasilnya dan segala kebajikannya bahwa
di tanah itu juga kami ini menjadi hamba
orang.
37Maka banyaklah hasil yang
dikeluarkan oleh tanah ini bagi segala
raja-raja yang telah Engkau tentukan
akan memerintahkan kami oleh sebab
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segala dosa kami maka raja-raja itu
memerintahkan tubuh kami dan segala
binatang kami dengan sekehendak
hatinya dan kami inilah di dalam
kesusahan yang besar."
38Maka dalam pada itupun kami buat
suatu perjanjian yang tetap dan kami
suratkan dia maka segala penghulu kami
dan orang-orang Lewi dan imam-imam
kami itupun membubuh cap padanya.

10
1Bahwa inilah segala orang yang
membubuh cap itu yaitu Tirsata

ialah Nehemia bin Hakhalya itu dan
Zedekia
2dan Seraya, Azarya, Yeremia,
3Pasyhur, Amarya, Malkia,
4Hatus, Sebanya, Malukh,
5Harim, Meremot, Obaja,
6dan Daniel, Gineton, Barukh,
7Mesulam, Abia, Miyamin,
8Maazya, Bilgai, Semaya, maka
sekalian inilah imam-imam.
9Adapun orang-orang Lewi itu yaitu
Yesua bin Azanya dan Binui dari pada
bani Henadad dan Kadmiel
10dan saudara-saudaranya yaitu
Sebanya, Hodia, Kelita, Pelaya, Hanan,
11Mikha, Rehob, Hasabya,
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12Zakur, Serebya, Sebanya
13Hodia, Bani dan Beninu.
14Maka segala penghulu kaum itu yaitu
Paros, Pahat-Moab, Elam, Zatu, Bani,
15Buni, Azgad, Bebai,
16Adonia, Bigwai, Adin,
17Ater, Hizkia, Azur,
18Hodia, Hasum, Bezai,
19Harif, Anatot, Nebai,
20Magpias, Mesulam, Hezir,
21Mesezabeel, Zadok, Yadua,
22Pelaca, Hanan, Anaya,
23Hosea, Hananya, Hasub,
24Halohesy, Pilha, Sobek,
25Rehum, Hasabna, Maaseya,
26dan Ahia, Hanan, Anan,
27Malukh, Harim, Baana.
28Maka segala orang kaum yang lain
lagi itu dan imam-imam dan orang
Lewi dan segala penunggu pintu dan
segala orang yang menyanyi dan
segala Netinim dan segala yang telah
menjauhkan dirinya dari pada bangsa-
bangsa segala negri supaya menurut
hukum Allah dengan istri-istrinya dan
anak-anaknya laki-laki dan perempuan
barangsiapa yang berpengetahuan dan
berakal
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29 semuanya itu berhubunglah dengan
saudara-saudaranya dan orang besar-
besarnya serta masuklah perjanjian
dengan kutuk dan sumpah bahwa
sekaliannya hendak menurut jalan
hukum Allah yang telah diberi dengan
lidah hamba Allah, Musa itu, dan hendak
ingat serta melakukan segala firman
Tuhan kita Allah dan segala hukum-Nya
dan undang-undang-Nya
30dan lagi kami tiada akan memberi
anak-anak perempuan kami kepada
segala bangsa negri itu dan tiada
pula kami akan mengambil anak-anak
perempuannya akan istri anak-anak
kami yang laki-laki
31dan jikalau segala bangsa negri itu
datang pada hari perhentian membawa
dagangan atau barang makanan hendak
dijualnya tiadalah kami hendak membeli
dari padanya pada hari perhentian atau
pada hari yang kudus dan lagi hasil
pada tahun yang ketujuh dan segala
hutangpun kami hendak melepaskan.
32Lagipun kami tentukanlah bagi
diri kami beberapa hukum yaitu kami
tanggungkan atas diri kami pada



Nehemia 10.33–36 54

tiap-tiap tahun sepertiga syikal bagi
ibadat rumah Tuhan kami
33yaitu bagi roti persembahan dan bagi
persembahan makanan yang sediakala
dan bagi kurban bakaran yang sediakala
pada hari perhentian dan pada bulan
baru bagi segala hari raya yang tertentu
dan bagi segala benda yang kudus dan
bagi segala kurban karena dosa akan
mengadakan perdamaian karena orang
Israel dan bagi segala pekerjaan rumah
Tuhan kami.
34Maka kami membuang undi pula
baik imam-imam baik orang-orang
Lewi dan segala orang banyak atas
persembahan kayu api akan dibawa ke
rumah Tuhan kami menurut segala isi
rumah nenek moyang kami pada masa
yang tertentu dari pada setahun datang
kepada setahun akan dibakar di atas
tempat kurban Tuhan kami Allah seperti
yang tersurat di dalam hukum Taurat
35dan akan membawa segala buah
bungaran hasil tanah kami dan buah
bungaran segala poko buah ke rumah
Allah pada sebilang tahun
36dan lagi segala yang sulung dari pada
anak-anak kami yang laki-laki dan dari
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pada segala binatang kami seperti yang
tersurat di dalam hukum Taurat dan
segala yang sulung dari pada anak-anak
lembu dan kambing domba kami akan
dibawa ke rumah Tuhan kami kepada
segala imam yang melayani di dalam
rumah Tuhan kami
37dan supaya kami bawa adonan
kami yang mula-mula dan segala
persembahan jolangan dan buah-buah
segala jenis poko-poko dan air anggur
dan minyak itupun kepada imam-imam
ke dalam bilik-bilik rumah Tuhan kami
dan di dalam sepuluh satu dari pada
segala hasil tanah kami karena segala
orang Lewi itulah yang menerima dalam
sepuluh satu pada segala negri tempat
kami tanam menanam.
38Maka hendaklah seorang imam
dari pada bani Harun itu menyertai
segala orang Lewi tatkala orang-orang
Lewi itu menerima dalam sepuluh satu
dan hendaklah orang-orang Lewi itu
membawa dalam sepuluh satu dari
pada segala perpuluhan itu ke rumah
Tuhan kami ke dalam bilik-bilik gedung
perbendaharaan itu.
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39Karena segala bani Israel dan
bani Lewipun hendaklah membawa
persembahan jolangan dari pada
gandum dan air anggur dan minyak
ke dalam bilik-bilik maka di sanalah
segala perkakasnya tempat kudus dan
segala imam yang melayani dan segala
penunggu dan orang yang menyanyi
maka tiadalah kami akan meninggalkan
rumah Tuhan kami.

11
1Maka segala penghulu kaum itu
duduklah di Yerusalem dan segala

orang yang lain lagi itupun membuang
undi supaya dalam sepuluh orang dibawa
masuk seorang supaya ia duduk di
Yerusalem, negri kudus itu, dan sembilan
bagian dalam segala negri yang lain.
2Maka oleh kaum itu dipohonkannya
berkat akan segala orang yang hendak
duduk di Yerusalem dengan rido hatinya.
3Maka inilah segala penghulu desa
yang duduk di Yerusalem tetapi dalam
segala negri Yehuda masing-masing
orang duduklah di dalam miliknya di
negrinya itu baik orang Israel baik
imam-imam dan orang-orang Lewi dan
segala Netinim dan segala keturunan
hamba-hamba Salomo.
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4Maka di Yerusalempun duduklah
beberapa orang dari pada bani Yehuda
dan dari pada bani Benyamin. Adapun
yang dari pada bani Yehuda itu yaitu
Ataya bin Uzia bin Zakharia bin Amarya
bin Sefaca bin Mahalaleel dari pada bani
Pere
5dan Maaseya bin Barukh bin Kolhoze
bin Hazaya bin Adaya bin Yoyarib bin
Zakharia anak orang Syela.
6Adapun segala bani Peres yang duduk
di Yerusalem itu jumlahnya empat
ratus enam puluh delapan orang yang
gagah-gagah.
7Maka inilah segala bani Benyamin
yaitu Salu bin Mesulam bin Yoed bin
Pedaya bin Kolaya bin Maaseya bin Itiel
bin Yesaya.
8Maka kemudian dari padanya itu Gabai
dan Salai: sembilan ratus dua puluh
delapan orang banyaknya.
9Maka Yoel bin Zikhri itulah
penghulunya dan Yehuda bin Hasenua
memegang pangkat yang kedua atas
negri itu.
10Maka dari pada segala imam yaitu
Yedaya bin Yoyarib dan Yakhin
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11dan Seraya bin Hilkia bin Mesulam bin
Zadok bin Merayot bin Ahitub, penghulu
rumah Allah itu
12dan saudara-saudaranya yang
membuat pekerjaan rumah itu delapan
ratus dua puluh dua orang banyaknya
dan lagi Adaya bin Yeroham bin Pelalya
bin Amzi bin Zakharia bin Pasyhur bin
Malkia
13 serta dengan saudara-saudaranya
kepala-kepala segala isi rumah nenek
moyangnya dua ratus empat puluh dua
orang banyaknya dan Amasai bin Asareel
bin Ahzai bin Mesilemot bin Imer
14 serta dengan saudara-saudaranya
orang yang gagah berani seratus
dua puluh delapan orang banyaknya
dan Zabdiel bin Gedolim menjadi
penghulunya.
15Maka dari pada orang-orang Lewi
yaitu Semaya bin Hasub bin Azrikam bin
Hasabya bin Buni
16dan dari pada kepala-kepala orang
Lewi, Sabetai dan Yozabad, yang
memegang pekerjaan yang di luar
rumah Allah itu
17dan lagi Matanya bin Mikha bin Zabdi
bin Asaf yang menjadi kepala pada
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memulai mengucap syukur dengan
berdoa dan Bakbukya yang beroleh
pangkat yang kedua di antara segala
saudaranya dan Abda bin Samua bin
Galal bin Yedutun.
18Adapun segala orang Lewi yang di
negri kudus itu jumlahnya dua ratus
delapan puluh empat orang.
19Dan lagi segala penunggu pintu
yaitu Akub dan Talmon serta saudara-
saudaranya yang menunggui segala
pintu jumlahnya seratus tujuh puluh dua
orang.
20Adapun segala orang Israel yang
lain lagi dari pada imam-imam orang
Lewi itu masing-masingnya ada di dalam
pusakanya dalam segala negri Yehuda.
21Tetapi segala Netinim itu duduklah
di Ofel maka Ziha dan Gispa yang
memerintahkan segala Netinim itu.
22Adapun yang memerintahkan segala
orang Lewi di Yerusalem itulah Uzi bin
Bani bin Hasabya bin Matanya bin Mikha
dari pada bani Asaf yang menyanyi
itu diperintahkannya pekerjaan rumah
Allah.
23Karena adalah titah baginda akan hal
orang-orang itu dan ayapan bagi segala
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orang yang menyanyi pada tiap-tiap
hari.
24Maka Petahya bin Mesezabeel dari
pada bani Zerah bin Yehuda itu menjadi
kuasa baginda atas segala perkara kaum
itu.
25Adapun akan segala kampung
dengan segala padang-padangnya ada
beberapa orang bani Yehuda yang
duduk di Kiryat-Arba dengan segala
kampungnya dan Dibon dengan segala
kampungnya dan Yekabzeel dengan
segala kampungnya
26dan di Yesua dan di Molada dan di
Bet-Pelet
27dan di Hazar-Sual dan di Bersyeba
dengan segala kampungnya
28dan di Ziklag dan di Mekhona dengan
segala kampungnya
29dan di En-Rimon dan di Zora dan di
Yarmut
30dan di Zanoah dan di Adulam dengan
kampung-kampungnya dan di Lakhis
dengan padang-padangnya dan di
Azeka dengan kampung-kampungnya.
Maka kedudukkan orang-orang itu dari
Bersyeba hingga sampai ke lembah
Hinom.
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31Maka segala bani Benyaminpun
duduklah dari Geba di Mikhmas dan
di Aya dan di Betel dengan segala
kampungnya
32dan di Anatot dan Nob dan Ananya
33dan Hazor dan Rama dan Gitaim
34dan Hadid dan Zeboim dan Nebalat
35dan Lod dan Ono, lembah segala
tukang itu.
36Maka dari pada segala orang Lewi
ada beberapa giliran dan Yehuda yang
berhubung dengan Benyamin.

12
1Bahwa inilah segala imam dan
orang-orang Lewi yang berangkat

serta dengan Zerubabel bin Sealtiel dan
Yesua yaitu Seraya dan Yeremia dan Ezra
2dan Amarya dan Malukh dan Hatus
3dan Sekhanya dan Rehum dan
Meremot
4dan Ido dan Ginetoi dan Abia
5dan Miyamin dan Maaja dan Bilga
6dan Semaya dan Yoyarib dan Yedaya
7dan Salu dan Amok dan Hilkia
dan Yedaya. Maka sekalian inilah
kepala-kepala segala imam dan segala
saudaranya pada zaman Yesua.
8Adapun segala orang Lewi yaitu
Yesua dan Binui dan Kadmiel dan
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Serebya dan Yehuda dan Matanya yang
memerintahkan pekerjaan mengucap
syukur serta dengan segala saudaranya.
9Maka segala saudara-saudaranya
Bakbukya dan Uni itu hadirlah tentang
orang-orang itu pada kawalannya.
10Maka Yesua itu beranakkanlah
Yoyakim dan Yoyakim beranakkanlah
Elyasib dan Elyasib beranakkanlah
Yoyada
11dan Yoyada beranakkanlah Yonatan
dan Yonatan beranakkanlah Yadua.
12Maka pada zaman Yoyakim yang
menjadi imam yaitu kepala-kepala
segala isi rumah nenek moyangnya pada
Seraya itu Meraya dan pada Yeremia itu
Hananya
13dan pada Ezra itu Mesulam dan pada
Amarya itu Yohanan
14dan pada Melikhu itu Yonatan dan
pada Sebanya itu Yusuf
15dan pada Harim itu Adna dan pada
Merayot itu Helkai
16dan pada Ido itu Zakharia dan pada
Gineton itu Mesulam
17dan pada Abia itu Zikhri dan pada
Minyamin itu pada Moaya Piltai
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18dan pada Bilga itu Samua dan pada
Semaya itu Yonatan
19dan pada Yoyarib itu Matnai dan pada
Yedaya itu Uzi
20dan pada Salai itu Kalai dan pada
Amok itu Heber
21dan pada Hilkia itu Hasabya dan pada
Yedaya itu Netaneel.
22Adapun akan orang-orang Lewi pada
zaman Elyasib itu Yoyada dan Yohanan
dan Yadua yang disuratkan menjadi
kepala-kepala segala isi rumah nenek
moyangnya dan lagi segala imam pada
zaman raja Darius, orang Persia itu.
23Maka segala bani Lewi kepala-kepala
segala isi rumah nenek moyangnya itu
disuratkanlah di dalam kitab hikayat
sampai kepada zaman Yohanan bin
Elyasib.
24Adapun kepala-kepala segala orang
Lewi itu yaitu Hasabya dan Serebya
dan Yesua bin Kadmiel serta dengan
saudara-saudaranya yang bertentangan
dengan dia supaya ia memuji-muji
serta mengucap syukur menurut titah
hamba Allah, Daud itu, berganti-ganti
kawalannya.
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25Adapun Matanya dan Bakbukya dan
Obaja dan Mesulam dan Talmon dan
Akub itu semuanya menjadi penunggu
pintu yang menunggui segala gedung
yang di pintu itu.
26Maka sekalian inilah pada zaman
Yoyakim bin Yesua bin Yozadak dan pada
zaman Nehemia, pemerintah itu, dan
imam Ezra, katib itu.
27Maka pada masa menguduskan
tembok Yerusalem dicarinya segala
orang Lewi dari pada segala tempatnya
hendak dibawanya ke Yerusalem supaya
dikuduskannya dengan sukacita dan
dengan mengucap syukur dan menyanyi
serta dengan ceracap dan gambus dan
kecapi.
28Maka segala orang yang menyanyi
itu berhimpunlah baik dari pada padang
yang keliling Yerusalem baik dari pada
segala kampung orang Netofa
29dan dari Bet-Gilgal dan dari pada
segala padang Geba dan Asmawet
karena segala orang yang menyanyi
itu telah membangunkan bagi dirinya
beberapa kampung keliling Yerusalem.
30Maka segala imam dan orang Lewi itu
menyucikanlah dirinya lalu disucikannya
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segala orang banyak dan segala pintu
dan tembok itu.
31Kemudian kusuruhlah segala
penghulu orang Yehuda naik ke atas
tembok itu kutentukanlah dua pasukan
yang besar yang mengucap syukur
sambil berarak makan pasukan yang
satu itu beraraklah di atas tembok arah
ke kanan menuju pintu sampah
32dan yang mengikut dia Hosaya dan
setengah dari pada segala penghulu
orang Yehuda
33dan Azarya dan Ezra dan Mesulam
34dan Yehuda dan Benyamin dan
Semaya dan Yeremia
35dan beberapa dari pada segala
anak imam yang meniup nafiri dan lagi
Zakharia bin Yonatan bin Semaya bin
Matanya bin Mikha bin Zakur bin Asaf
36dan saudara-saudaranya yaitu
Semaya dan Azareel dan Milalai dan
Gilalai dan Maai dan Netaneel dan
Yehuda dan Hanani yang bermain segala
bunyi-bunyian hamba Allah, Daud itu,
maka katib Ezra itu adalah berjalan
dahulu
37 setelah sampai ke pintu mata air
langsung betul ke hadapan lalu naik
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tangga negri Daud pada tempat tembok
itu tertinggi di atas istana Daud hingga
sampai ke pintu air arah ke timur.
38Maka masuklah orang mengucap
syukur yang lain itu berjalanlah ke kiri
maka akupun mengikut dia serta dengan
separuh orang itu di atas tembok pada
sebelah atas bangun-bangunan dapur
itu hingga sampai ke tembok yang lebar
39 langsung dari atas pintu Efraim
dan pintu lama dan pintu ikan dan
bangun-bangunan Hananeel dan
bangun-bangunan Mea sampai ke pintu
domba maka berhentilah sekaliannya di
pintu kawalan.
40Maka kedua pasukan yang mengucap
syukur itu berdirilah di dalam rumah
Allah dan aku dan setengah dari pada
segala penghulu itu sertaku
41dan segala imam yaitu Elyakim dan
Maaseya dan Minyamin dan Mikha dan
Elyoenai dan Zakharia dan Hananya
yang membawa nafiri
42dan Maaseya dan Semaya dan
Eleazar dan Uzi dan Yohanan dan Malkia
dan Elam dan Ezer. Maka segala orang
yang menyanyi itu menyanyilah dengan
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nyaring suaranya dan Yizrahya yang
memerintahkan dia.
43Maka pada hari itu
dipersembahkannya beberapa kurban
yang besar-besar serta bersuka-sukaan
karena Allah telah menyukakan hatinya
dengan sukacita yang besar maka segala
perempuan dan anak-anaknya itupun
bersukacitalah sehingga kesukaan
Yerusalem itu kedengaranlah dari jauh.
44Maka pada hari itu ditentukan pula
beberapa orang akan memerintahkan
segala bilik akan perbendaharaan dan
akan segala persembahan jolangan dan
akan segala buah bungaran dan akan
segala perpuluhan supaya segala bagian
yang ditentukan oleh hukum itu bagi
segala imam dan orang Lewi itu boleh
dikumpulkan dalamnya menurut seperti
segala padang negri-negri itu karena
segala orang Yehuda bersukacitalah
sebab pekerjaan segala imam dan orang
Lewi yang melayan itu.
45Maka sekaliannya itu
memeliharakanlah pegangan Tuhannya
dan pegangan kesucian demikian juga
segala orang yang menyanyi dan segala
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penunggu pintu menurut titah Daud dan
putranya, Salomo itu.
46Karena pada zaman Daud dan Asaf
yang purbakala itu ada seorang penghulu
menyanyi dan beberapa sair puji-pujian
dan pada mengucap syukur kepada
Allah.
47Maka pada zaman Zerubabel dan
pada zaman Nehemiapun segala
orang Israel mempersembahkanlah
segala bagian orang yang menyanyi
dan penunggu pintu itu pada tiap-
tiap hari maka sekaliannya itu
mempersembahkanlah bagi segala
orang Lewi dan orang-orang Lewi itu
mempersembahkanlah bagi segala bani
Harun.

13
1Maka pada hari itu dibaca
oranglah akan kitab Musa itu di

hadapan kaum itu maka didapatinya
ada tersurat dalamnya bahwa orang
Amon dan orang Moab tiada boleh
masuk perhimpunan Allah sampai
selama-lamanya
2oleh sebab tiada disambutnya bani
Israel itu dengan membawa roti dan
air minum melainkan diupahnya Bileam
melawan bani Israel supaya dikutukinya
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akan tetapi kutuknya itu diubahkan Allah
menjadi berkat.
3Adapun apabila didengarnya akan
hukum itu maka diasingkannya segala
orang bangsa campuran itu dari antara
orang Israel.
4Maka dahulu dari pada itu oleh imam
Elyasib yang telah ditentukan akan
memerintahkan segala bilik rumah
Tuhan kita
5 sebab ia berbesan dengan Tobia
telah disediakannya bagi Tobia itu
suatu bilik yang besar tempat dahulu
orang menaruh segala persembahan
makanan dan kemenyan dan segala
perkakas dan segala perpuluhan dari
pada gandum dan air anggur dan minyak
yang disuruh beri kepada segala orang
Lewi dan orang-orang yang menyanyi
dan penunggu pintu itu dan lagi segala
persembahan jolangan bagi segala
imam.
6Akan tetapi dalam antara itu tiadalah
aku ini di Yerusalem karena pada tahun
yang ketiga puluh dua dari pada kerajaan
Artahsasta, raja Babel itu, kembalilah
aku menghadap baginda dan selang
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beberapa hari lamanya aku bermohon
pula kepada baginda
7 setelah sampai ke Yerusalem baru
kuketahui akan kejahatan yang telah
dilakukan Elyasib bagi Tobia pada hal
disediakannya suatu bilik di dalam
halaman rumah Allah.
8Maka sangatlah susah hatiku lalu
kubuangkanlah segala perkakas rumah
Tobia dari dalam bilik itu.
9Maka kusuruhkan orang menyucikan
bilik-bilik itu dan kubawa masuk ke
sana segala perkakas rumah Allah serta
dengan persembahan makanan dan
kemenyan itu.
10Maka kuketahuilah pula akan hal
segala bagian orang Lewi itu tiada
diberi kepadanya sehingga segala
orang Lewi dan orang yang menyanyi
yang membuat pekerjaan itu telah lari
masing-masing ke padangnya.
11Maka berbantahlah aku dengan
segala penghulu maka kataku:
"Mengapakah rumah Allah ditinggalkan
ini?" Maka kuhimpunkanlah segala orang
itu kupulangkanlah kepada jawatannya.
12Setelah itu oleh segala orang Yehuda
dibawanya dalam sepuluh satu dari
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pada segala gandum dan air anggur dan
minyak itu ke dalam perbendaharaan.
13Maka kutentukanlah beberapa
penghulu bendahari itu segala
perbendaharaan itu yaitu imam Selemya
dan katib Zadok dan dari pada orang-
orang Lewi, Pedaya, maka sertanya
itu Hanan bin Zakur bin Matanya
karena sekaliannya itu dibilangkan
orang kepercayaan adapun pekerjaan
itu membagi-bagikan kepada segala
saudaranya.
14Ya Tuhanku, ingatlah kiranya akan
daku dalam perkara ini dan jangan
dihapuskan segala kebajikan yang telah
kuperbuat akan rumah Tuhanku dan
akan segala pegangannya.
15Maka pada masa itu terlihatlah aku di
tanah Yehuda beberapa orang mengirik
pada irikan anggurnya dalam hari
perhentian serta mengumpulkan segala
gemalan dimuatkannya ke atas segala
keledainya demikian juga air anggur dan
buah anggur dan buah ara dan segala
jenis muatan yang dibawanya masuk ke
Yerusalem pada hari perhentian maka
akupun bersaksilah atasnya pada hari
yang dijualnya segala makanan itu.
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16Maka ada pula beberapa orang Tirus
duduk di sana yang membawa ikan dan
segala dagangan dijualnya pada hari
perhentian kepada segala bani Yehuda
dan di Yerusalempun.
17Maka berbantahlah aku dengan
segala orang Yehuda yang besar-besar
serta berkata kepadanya: "Apakah
kejahatan yang kamu perbuat ini
sehingga kamu menajiskan hari
perhentian ini?
18Bukankah demikian juga perbuatan
segala nenek moyangmu dan bukankah
didatangkan Allah segala celaka ini atas
kita dan atas negri ini tetapi terlebih
pula kamu datangkan murka atas
Israel dalam hal kamu menajiskan hari
perhentian ini."
19Adapun apabila mulai menjadi
gelap di dalam pintu Yerusalem pada
malam hari perhentian kusuruh tutup
segala pintu dan jangan dibuka lagi
sampai habis hari perhentian itu maka
kutetapkanlah beberapa orang hambaku
pada pintu-pintu itu supaya jangan
barang sesuatu muatan dibawa masuk
pada hari perhentian itu.
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20Maka segala saudagar dan orang
yang berjual berbagai-bagai dagangan
itu bermalamlah di luar Yerusalem sekali
dua kali.
21Maka akupun bersaksilah atasnya
serta berkata: "Mengapa kamu
menumpang di hadapan tembok itu
jikalau sekali lagi kamu berbuat demikian
niscaya kutangkap." Maka daripada
masa itu tiada lagi orang datang pada
hari perhentian.
22Maka kusuruh segala orang Lewi
menyucikan dirinya lalu datang
menunggui segala pintu supaya hari
perhentian itu dikuduskannya. Ya
Tuhanku, ingatlah akan daku sebab
perkara ini pula dan kasihankanlah
kiranya aku sekadar kemurahan-Mu
yang amat sangat itu.
23Maka pada masa itu juga kulihat
beberapa orang Yahudi yang telah
beristrikan perempuan orang Asdod dan
orang Amon dan orang Moab
24maka anak-anaknya itu bertutur
separuh bahasa Asdod dan tiada
tahu bertutur dengan bahasa Yahudi
melainkan diturutnya bahasa masing-
masing bangsa itu.
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25Maka berbantahlah aku dengan
orang-orang itu dan kukutuki dia dan
setengahnya kupalu dan rambutnya
kucabut kusuruh bersumpah demi
Allah kataku: "Janganlah kamu berikan
anak-anakmu yang perempuan kepada
anaknya laki-laki dan jangan kamu ambil
anak-anaknya yang perempuan akan
istri anak-anakmu atau akan istrimu.
26Bukankah dalam hal ini juga Salomo,
raja Israel itu, telah berdosa sungguhpun
di antara beberapa bangsa seorang
rajapun tiada samanya dan dikasihi Allah
akan dia dan diangkat Allah akan dia
menjadi raja atas segala orang Israel
tetapi baginda itu juga dibawa kepada
dosa oleh perempuan-perempuan
bangsa asing.
27Masakan kami menurut katamu
sehingga kami perbuat kejahatan yang
sebesar ini pada hal berdosa kepada
Tuhan kami oleh beristrikan perempuan
bangsa asing."
28Maka adalah seorang dari pada
anak-anak imam besar Yoyada bin
Elyasib itu yang menjadi menantu
kepada Sanbalat, orang Horon itu, maka
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sebab itu kuhalaukanlah akan dia dari
hadapanku.
29Ya Tuhanku ingatlah kiranya akan
orang-orang itu sebab pangkat imam
itu telah dinajiskannya dan perjanjian
segala imam dan orang Lewi itupun.
30Maka demikianlah peri aku
menyucikan segala orang itu dari
pada segala orang dagang maka
kutentukanlah segala pegangan
imam-imam dan orang-orang Lewi
masing-masing pada pekerjaannya
31dan lagi pegangan akan persembahan
kayu api pada masa yang tertentu dan
akan segala buah bungaran. Ya Tuhanku
ingatlah kiranya akan daku dengan
kemurahan-Mu.



Ester

1
1Bermula maka adalah pada zaman
Ahasyweros (adapun Ahasyweros

inilah yang berkerajaan dari negri Hidi
hingga sampai ke negri Kusy seratus dua
puluh tujuh negri di dalam perintahnya)
2maka pada zaman itu tatkala raja
Ahasyweros itu bersemayam di atas
tahta kerajaannya di dalam istana Susan
3pada tahun yang ketiga dari pada
kerajaan baginda maka diperbuat
baginda suatu perjamuan bagi segala
penghulu dan pegawainya maka segala
kuasa negri Persia dan Media yaitu
segala orang besar-besar dan segala
penghulu negri itu adalah menghadap
baginda
4 sementara baginda menyatakan
segala kekayaan kerajaan yang mulia itu
dan segala perintah kebesaran baginda
yang maha besar itu beberapa hari
lamanya sampai seratus delapan puluh
hari.
5Setelah genaplah segala hari itu maka
diperbuat baginda suatu perjamuan bagi
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segala orang yang hadir di dalam istana
Susan itu dari pada besar dan kecil tujuh
hari lamanya di dalam halaman taman
istana baginda
6maka tirai kelambu yang putih hijau
dan biru adalah terikat dengan tali
kattan halus yang ungu warnanya
kepada gelang perak dan beberapa tiang
dari pada batu marmer maka segala
geta itu dari pada emas perak terletak di
atas hamparan dari pada batu marmer
yang merah putih kuning dan hitam
warnanya.
7Maka minumanpun diperedarkan
oranglah dalam piala emas (adapun
segala piala itu semuanya lain) dan
air anggur baginda sendiri dengan
kelimpahan sekadar karunia baginda.
8Maka peri orang minum itu adalah
dengan sertanya seorangpun jangan
dipaksa karena demikianlah yang
ditentukan baginda bagi segala kepala
istananya hendaklah masing-masing
orang menurut sukanya sendiri.
9Maka permaisuri yang bernama
Wasti itupun telah membuat suatu
perjamuan bagi segala perempuan di
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dalam mahligai yang ada kepada raja
Ahasyweros itu.
10Maka pada hari yang ketujuh
sementara baginda bersuka hati oleh
minum air anggur maka titah baginda
kepada Mehuman dan Bizta dan Harbona
dan Bigta dan Abagta dan Zetar dan
Karkas yaitu ketujuh sida-sida yang
melayan di hadapan raja Ahasyweros itu
11disuruh baginda hadapkan permaisuri
Wasti itu kepada baginda dengan
memakai mahkota kerajaan hendak
diperlihatkannya keelokkan permaisuri
itu kepada segala bangsa dan segala
penghulu itu karena permaisuri itu
terlalu elok parasnya.
12Tetapi engganlah permaisuri Wasti
itu datang dengan titah baginda yang
disampaikan oleh segala sida-sida itu
maka bagindapun sangat murka dan
amarahnya bernyala-nyala.
13Maka titah baginda kepada segala
orang bijaksana yang tahu cara bahasa
(karena demikianlah adat baginda
kepada segala orang yang tahu hukum
dan perintah
14adapun yang karib pada baginda
yaitu Karsena dan Setar dan Admata
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dan Tarsis dan Meres dan Marsena dan
Memukan, ketujuh penghulu negri Persia
dan Media, yang menghadap hadirat
baginda dan yang duduk pada tempat
yang mulia-mulia dalam kerajaan itu):
15 "Adapun akan permaisuri Wasti
itu yang patut dengan hukum kita
pengapakan dia sebab tiada diturutnya
titah raja Ahasyweros yang disampaikan
sida-sida itu."
16Maka sembah Memukan di hadapan
baginda dan segala penghulu itu:
"Bahwa permaisuri Wasti itu telah
bersalah bukan kepada tuanku saja
melainkan kepada segala penghulu dan
kepada segala bangsa orang yang duduk
di dalam segala negri tuanku pula.
17Karena kelakuan permaisuri itu tak
dapat tiada masyhurlah kelak kepada
segala perempuan sehingga pada
pemandangan segala perempuan itu
hinalah suaminya tatkala kata orang:
Bahwa raja Ahasyweros telah bertitah
menyuruh hadapkan permaisuri Wasti
kepada baginda tetapi tiada ia datang.
18Maka pada hari ini kelak segala istri
penghulu-penghulu negri Persia dan
Media yang mendengar dari hal kelakuan
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permaisuri itu akan mengatakan yang
demikian kepada segala penghulu negri
tuanku. Sehingga banyaklah kehinaan
dan amarah.
19Maka jikalau berkenan kepada tuanku
hendaklah tuanku keluarkan suatu titah
dan disuratkan titah itu di antara segala
hukum orang Persia dan orang Media
supaya jangan berubah yaitu jangan lagi
Wasti menghadap tuanku dan biarlah
kebesarannya itu dikaruniakan tuanku
kepada orang lain yang terlebih baik dari
padanya.
20Maka jikalau titah tuanku itu
dimasyhurkan kelak pada seluruh
kerajaan tuanku yang besar itu niscaya
segala istri orang akan memberi hormat
kelak kepada suaminya baik besar baik
kecil."
21Maka sembahnya itu berkenanlah
kepada baginda dan kepada segala
peghulu itu lalu diperbuat baginda
seperti sembah Memukan itu.
22Dikirimnya surat-surat pada segala
negri baginda masing-masing negri
itu menurut tulisannya dan kepada
tiap-tiap bangsa itu dengan bangsanya
supaya masing-masing orang menjadi
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kepala dalam rumahnya sendiri serta
memasyhurkan hal itu dengan bahasa
bangsanya.

2
1Maka kemudian dari pada itu
setelah sudah padam murka raja

Ahasyweros itu maka teringatlah baginda
akan Wasti dan segala kelakuannya dan
segala yang dititahkan dari halnya.
2Maka sembah segala hamba raja yang
melayani baginda itu: "Biarlah kiranya
dicari orang bagi tuanku beberapa anak
dara yang elok parasnya
3dan tentukanlah kiranya oleh tuanku
beberapa pegawai dalam segala negri
kerajaan tuanku supaya dikumpulkannya
segala anak dara yang elok parasnya ke
istana Susan ini ke dalam mahligai di
bawah perintah Hegai, sida-sida tuanku,
yang menunggui segala perempuan
maka hendaklah sekaliannya diberi
pelulutannya
4dan biarlah anak perempuan yang
memperkenankan tuanku itu menjadi
permaisuri akan ganti Wasti." Maka
berkenanlah baginda akan hal itu lalu
diperbuatnya begitu.
5Maka di dalam istana Susan itu
adalah seorang Yahudi yang bernama
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Mordekhai bin Yair bin Simei bin Kisy,
orang Benyamin,
6maka iapun telah dipindahkan
dari Yerusalem serta dengan segala
orang tawanan yang dipindahkan
bersama-sama dengan Yekhonya, raja
Yehuda, yang telah dipindahkan oleh
Nebukadnezar, raja Babel itu.
7Maka Mordekhai itu telah membela
Hadasa, yaitu Ester, anak perempuan
bapa saudaranya, karena anak
perempuan itu tiada beribu bapa maka
eloklah ia dan baik parasnya setelah
mati ibu bapanya maka diangkat anak
oleh Mordekhai akan dia.
8Adapun apabila kedengaranlah titah
dan hukum baginda itu sehingga
banyaklah perempuan yang telah
berhimpun ke istana Susan di bawah
perintah Hegai itu, maka Esterpun
dibawa masuk ke dalam mahligai ke
bawah perintah Hegai yang menunggui
segala perempuan itu.
9Maka anak perempuan itupun
memperkenankan dia sehingga
diperolehnya kasihan dari padanya
maka segeralah diberinya pelulutannya
serta dengan ikannya dan ketujuh
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dayang-dayang yang patut diberi
kepadanya dari dalam istana baginda
maka dipindahkannya akan dia serta
dengan dayang-dayangnya ke tempat
yang terlebih baik di dalam mahligai itu.
10Maka oleh Ester itu tiada
dinyatakannya bangsanya dan
kaum keluarganya karena telah dipesani
Mordekhai kepadanya janganlah
dinyatakannya.
11Maka pada tiap-tiap hari Mordekhai
itu berjalan-jalan di hadapan halaman
mahligai itu hendak diketahuinya
sejahterakah Ester itu dan apakah
halnya kelak.
12Adapun masing-masing anak
perempuan itu setelah sampailah
gilirannya akan masuk menghadap
raja Ahasyweros yaitu kemudian dari
pada ia telah dilakukan menurut hukum
perempuan-perempuan itu dua belas
bulan lamanya (karena demikian genap
segala hari berlulut yaitu dengan minyak
mur enam bulan lamanya dan dengan
bau-bauan enam bulan lamanya serta
dengan segala pelulutan perempuan itu)
13barulah anak perempuan itu masuk
menghadap baginda dengan hal itu maka
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segala yang dipintanya itu diberikanlah
kepadanya akan dibawa sertanya dari
dalam mahligai masuk ke dalam istana
baginda.
14Adapun ia masuk itu pada petang
hari dan pada esoknya kembalilah ia ke
mahligai yang kedua ke bawah perintah
sida-sida baginda yang bernama Saasgas
ialah menunggui segala gundik raja
maka tiada lagi perempuan itu masuk
menghadap baginda melainkan jikalau
baginda suka akan dia lalu dipanggil
namanya.
15Adapun akan Ester binti Abihail,
bapa saudara Mordekhai, yang telah
mengangkat anak akan dia itu setelah
sampai gilirannya yang patut ia masuk
menghadap baginda maka satupun
tiada dipintanya melainkan barang yang
dikatakan oleh Hegai, sida-sida baginda,
yang menunggui segala perempuan
itu. Maka Esterpun beroleh kasihan
pada pemandangan segala orang yang
memandang dia.
16Adapun Ester dibawa masuk
menghadap raja Ahasyweros ke dalam
istana baginda itu pada bulan yang
kesepuluh yaitu pada bulan Tebet pada
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tahun yang ketujuh dari pada kerajaan
baginda.
17Maka kasihlah baginda itu akan
Ester lebih dari pada kasihannya
akan segala perempuan yang lain
sehingga Ester itu beroleh karunia dan
kemurahan di hadapan baginda lebih
dari pada segala anak-anak dara itu
lalu dikenakan mahkota kerajaan di
kepalanya dijadikannya permaisuri akan
ganti Wasti.
18Setelah itu maka diperbuat baginda
suatu perjamuan yang besar bagi
segala penghulunya dan pegawainya
yaitu perjamuan karena Ester maka
diringankan baginda tanggungan segala
negrinya serta beberapa karunia baginda
sekadar kemurahannya.
19Maka pada masa beberapa anak-anak
dara dikumpulkan orang pada kedua
kalinya adalah Mordekhai duduk di pintu
istana baginda.
20Maka akan Ester itu belum lagi
dinyatakannya akan kaum keluarganya
atau bangsanya seperti pesan Mordekhai
kepadanya karena diturut Ester
perintah Mordekhai seperti tatkala
dipeliharakannya akan dia.
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21Adapun pada masa itu tatkala
Mordekhai duduk di pintu istana
baginda ada dua orang sida-sida
baginda dari antara segala orang yang
menunggui pintu itu Bigtan dan Teresy
namanya, keduanya itu naik marah
hendak menaikkan tangannya atas raja
Ahasyweros.
22Maka ketahuanlah perkara itu
kepada Mordekhai lalu ia memberi
tahu permaisuri Ester maka Esterpun
mempersembahkanlah hal itu kepada
baginda dengan nama Mordekhai.
23Maka apabila diselidik hal itu
didapatinya sungguhlah demikian lalu
keduanya itu digantungkanlah pada kayu
maka disuratkanlah hal itu dalam kitab
hikayat di hadapan baginda.

3
1Maka kemudian dari pada
segala perkara itu dibesarkan

raja Ahasyweros itu akan Haman bin
Hamedata, orang Agag, ditinggikan
baginda akan dia didudukkannya di
atas segala penghulu-penghulu yang
sertanya.
2Maka segala perkara raja yang di pintu
istana itu tunduklah menyembah Haman
itu karena demikianlah titah baginda
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akan halnya melainkan Mordekhai juga
yang tiada mau tunduk menyembah dia.
3Maka kata segala pegawai raja yang
dipintu itu kepada Mordekhai: "Mengapa
tuan hamba melalui titah baginda."
4Adapun apabila sehari-hari orang
berkata-kata kepadanya tiada juga
didengarnya lalu dikabarkan kepada
Haman hendak dilihatnya kalau tetap
perkataan Mordekhai itu karena telah
dinyatakannya kepadanya akan hal
dirinya orang Yahudi.
5Setelah dilihat Haman akan hal
Mordekhai tiada tunduk menyembah
dia itu maka Haman itu sangatlah
marahnya.
6Tetapi pada sangkanya mudah juga
menaikkan tangannya atas Mordekhai
seorang dirinya karena telah dinyatakan
orang kepadanya bangsa Mordekhai
itu sebab itu oleh Haman itu hendak
dibinasakan segala orang Yahudi
yang duduk pada seluruh kerajaan
Ahasyweros yaitu bangsa Mordekhai itu.
7Maka pada bulan yang pertama
yaitu pada bulan Nisan dalam tahun
yang kedua belas dari pada kerajaan
Ahasyweros orang membuang pur yaitu
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undi di hadapan Haman dari pada sehari
datang kepada sehari dan dari pada
sebulan datang kepada sebulan sehingga
terkena bulan yang kedua belas yaitu
bulan Adar.
8Maka sembah Haman kepada raja
Ahasyweros: "Bahwa adalah suatu
bangsa yang berhamburan dan berasing-
asing di antara segala bangsa dalam
segala negri kerajaan tuanku adapun
hukumnya itu lain dari pada hukum
segala bangsa dan hukum tuanku tiada
diturutnya sebab itu tiada patut tuanku
membiarkan dia.
9 Jikalau berkenan kepada tuanku
baiklah diberi surat titah suruh
binasakan sekaliannya maka patikpun
akan menimbang selaksa talenta perak
ke tangan orang yang memegang
pekerjaan tuanku supaya dibawa masuk
ke dalam Khazaah tuanku."
10Maka oleh baginda dihunusnya cincin
dari pada tangannya dikaruniakannya
kepada Haman bin Hamedata, orang
Agag itu, yaitu seteru segala orang
Yahudi.
11Maka titah baginda kepada Haman:
"Akan perak itu kukaruniakanlah
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kepadamu dan bangsa itupun akan
diperbuat kepadanya sekehendak
hatimu."
12Maka dipanggil orang segala
jurutulis baginda dalam bulan yang
pertama pada tiga belas hari bulan
itu lalu disuratkannya seperti segala
pesan Haman kepada segala raja-
raja yang takluk kepada baginda
dan kepada segala pemerintah yang
memerintahkan tiap-tiap negri dan
kepada penghulu-penghulu segala
bangsa bagi masing-masing negri itu
dengan tulisannya dan bagi masing-
masing bangsa itu dengan bahasanya
adapun surat itu dengan nama raja
Ahasyweros dan dimeteraikan dengan
cincin baginda.
13Maka surat-surat itu dikirimnya
dengan tangan beberapa pesuruhnya
kepada segala negri baginda disuruh
tumpas dan bunuh dan binasakan segala
orang Yahudi tua, muda, kanak-kanak
dan perempuan dalam sehari juga yaitu
pada tiga belas hari bulan yang kedua
belas yaitu bulan Adar dan disuruh
rampas segala hartanya.
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14Maka salinan surat titah itu
dikeluarkan dalam tiap-tiap negri itu
dimasyhurkanlah kepada segala bangsa
supaya semuanya sedia menantikan hari
itu.
15Maka berjalanlah segala pesuruh itu
dengan segeranya dengan titah baginda
dan titah itu dikeluarkan pula di dalam
istana Susan itu maka duduklah baginda
dan Haman minum bersama-sama tetapi
gemparlah negri Susan itu.

4
1Setelah diketahui Mordekhai akan
segala yang telah jadi itu maka

dikoyak Mordekai pakaiannya sediri
lalu memakai kain karung dengan abu
maka keluarlah ia ke tengah negri serta
berteriak-teriak terlalu nyaring lagi
susah bunyi teriaknya
2maka datanglah ia sampai ke hadapan
pintu istana baginda karena seorangpun
tiada boleh masuk pintu istana itu
dengan memakai kain karung.
3Maka dalam segala negripun barang
dimana titah baginda dan hukum itu
telah sampai terlalu sangat dukacita
di antara segala orang Yahudi serta
dengan puasa dan tangis dan ratap
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maka banyaklah yang berbaring dengan
memakai kain karung dan abu.
4Maka datanglah segala dayang-dayang
dan sida-sida Ester itu memberitahu
hal itu kepadanya maka permaisuri
itu sangat dukacitanya dikirimnya
persalinan kepada Mordekhai akan
pakaiannya supaya ditanggalkan kain
karung itu dari padanya tetapi tiada
diterimanya.
5Maka dipanggil Ester akan Hatah,
seorang dari pada segala sida-sida
baginda yang telah ditentukan baginda
melayani permaisuri itu disuruhnya
mendapatkan Mordekhai supaya
diketahuinya akan hal itu dan apakah
sebabnya.
6Maka keluarlah Hatah mendapatkan
Mordekai ke halaman negri yang di
hadapan pintu istana baginda.
7Maka oleh Mordekhai dinyatakannya
kepadanya segala yang telah berlaku
atasnya dan berapa banyak uang yang
telah dijanji Haman akan dimasukkannya
ke dalam khazanah baginda supaya
dibinasakannya segala orang Yahudi.
8Dan lagi diberikannya kepadanya
salinan surat titah yang telah dikeluarkan
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dalam Susan akan membinasakan orang-
orang itu supaya ditunjukkannya kepada
Ester dan supaya dinyatakannya
kepadanya dan supaya disuruhnya Ester
itu masuk menghadap baginda akan
meminta dan memohonkan karena
bangsanya kepada baginda.
9Maka datanglah Hatah memberitahu
segala perkataan Mordekhai itu kepada
Ester.
10Maka oleh Ester disuruhnya Hatah
itu menyampaikan kepada Mordekhai
perkataan ini yaitu:
11 "Bahwa maklumlah segala pegawai
raja dan segala bangsa negri-negri
baginda akan hal barangsiapapun baik
dari pada laki-laki atau perempuan
yang masuk menghadap baginda ke
penghadapan yang sebelah dalam
dengan tiada dipanggil maka satu
juga hukumnya yaitu hukum bunuh
melainkan jikalau diunjukkan baginda
tongkat kerajaan yang keemasan itu
kepadanya supaya ia dihidupi tetapi
telah tiga puluh hari lamanya aku belum
dipanggil masuk menghadap baginda."
12Maka segala perkataan Ester itu
disampaikanlah kepada Mordekhai.
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13Lalu disuruh Mordekhai memberi
jawab kepada Ester demikian:
"Janganlah engkau sangkakan dirimu
akan lepas di dalam istana baginda itu
lebih dari pada segala orang Yahudi.
14Karena jikalau pada masa ini engkau
berdiam dirimu niscaya orang Yahudi itu
akan beroleh nafas dan kelepasan dari
pada pihak yang lain tetapi tak dapat
tiada engkau akan binasa kelak dengan
segala isi rumah bapamu barangkali
sebab perkara inilah engkau telah
sampai kepada kerajaan itu supaya
tahu."
15Maka disuruh Ester memberi jawab
kepada Mordekhai demikian:
16 "Pergilah engkau himpunkan segala
orang Yahudi yang hadir di Susan ini dan
puasalah kamu karena aku janganlah
kamu makan minum tiga hari tiga
malam lamanya maka aku serta segala
dayang-dayangku pun akan puasa
demikian juga barulah aku akan masuk
menghadap baginda yang bukan seperti
adatnya dan jikalau aku binasa sekalipun
biarlah juga aku binasa."
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17Maka Mordekhaipun pergilah
diperbuatnya seperti segala pesanan
Ester itu kepadanya.

5
1Maka jadilah pada hari yang ketiga
dikenakan Ester pakaian kerajaan

lalu berdiri di dalam halaman istana yang
sebelah dalam tentang istana baginda
maka bagindapun bersemayamlah di
atas tahta kerajaannya di dalam istana
itu dekat pintu istana.
2Adapun apabila dilihat baginda akan
permaisuri Ester berdiri di halaman itu
maka permaisuri itupun beroleh karunia
di hadapan baginda maka oleh baginda
diunjukkannya kepada Ester tongkat
kerajaan keemasan yang ada pada
tangannya maka Esterpun hampirlah
dijamahnya ujung tongkat kerajaan itu.
3Lalu titah baginda kepadanya: "Hai
permaisuri Ester, apakah kehendak
adinda dan apakah permintaan adinda
jikalau sampai separuh kerajaanpun
niscaya kakanda beri kepada adinda."
4Maka sembah Ester: "Jikalau tuanku
berkenan silakanlah tuanku serta Haman
pada hari ini ke perjamuan yang telah
patik sediakan bagi tuanku."
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5Maka titah baginda: "Bangunkanlah
Haman itu supaya jadi seperti kata Ester
ini." Maka baginda dan Haman itupun
datanglah ke perjamuan yang telah
disediakan oleh Ester itu.
6Maka tatkala santap air anggur
titah baginda kepada Ester: "Apakah
permintaan adinda tak dapat tiada akan
diberi dan apakah adinda pohonkan
jikalau sampai separuh kerajaanpun
niscaya kakanda sampaikan."
7Maka sembah Ester: "Adapun
permintaan yang patik pohonkan itu
demikianlah:
8Yaitu jikalau patik telah beroleh
karunia di hadapan tuanku dan jikalau
berkenan kepada tuanku meluluskan
permintaan patik serta menyampaikan
barang yang patik pohonkan itu
silakanlah tuanku serta Haman ke
perjamuan yang akan patik sediakan
maka esok harilah patik perbuat seperti
titah tuanku."
9Maka pada hari itu keluarlah Haman
dengan suka dan ria hatinya tetapi demi
dilihat Haman akan Mordekhai di pintu
istana bahwa tiada ia bangun berdiri
atau bergerak sekalipun oleh sebabnya
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maka penuhlah marah di dalam hatinya
akan Mordekhai.
10Tetapi Haman itu menahani hatinya
lalu pulang ke rumahnya maka
disuruhnya panggil segala sahabatnya
dan istrinya, Zeresy itu.
11Lalu diceritakan Haman kepadanya
kemuliaan segala kekayaan dan banyak
anak-anaknya dan dalam beberapa
perkara dibesarkan baginda akan dia
dan bagaimana ditinggikan baginda akan
dia atas segala penghulu dan pegawai
baginda.
12Dan lagi kata Haman: "Bahkan oleh
permaisuri Esterpun tiada diberinya
seorang jugapun masuk bersama-sama
ke perjamuan yang telah disediakannya
itu melainkan aku juga dan esok hari
pula aku dijemputnya bersama-sama
dengan baginda.
13Tetapi sekalian ini tiada berpaedah
kepadaku satupun selagi aku lihat
Mordekhai, orang Yahudi itu, duduk di
pintu istana baginda."
14Maka kata istrinya, Zeresy, dan
segala sahabatnyapun kepadanya:
"Suruhlah orang mendirikan tiang
kayu lima puluh hasta tingginya dan
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esok hari hendaklah tuan hamba
berdatang sembah kepada baginda
meminta Mordekhai digantungkan
padanya barulah tuan hamba masuk
serta baginda ke perjamuan itu dengan
sukacita." Maka berkenanlah Haman
akan hal itu disuruhnya mendirikan tiang
kayu itu.

6
1Maka pada malam itu tiada dapat
baginda beradu maka titah baginda

suruhlah bawa kitab surat-surat hikayat
lalu dibaca orang akan dia di hadapan
baginda.
2Maka didapatinya ada tersurat
dalamnya akan hal Mordekhai telah
memberitahu perkara Bigtan dan Teresy,
kedua sida-sida baginda dari antara
segala orang yang menunggui pintu,
yang hendak menaikkan tangan atas
raja Ahasyweros itu.
3Maka titah baginda: "Apakah hormat
dan kebesaran yang telah dikaruniakan
kepada Mordekhai sebab perkara itu?"
Maka sembah segala hamba raja yang
melayani baginda itu: "Satupun tiada
dikaruniakan kepadanya."
4Maka titah baginda: "Siapakah yang
hadir di dalam halaman?" Adapun
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Haman itu telah masuk ke halaman yang
di luar dalam istana baginda hendak
berdatang sembah kepada baginda
meminta gantungkan Mordekhai pada
tiang kayu yang telah disediakannya
akan dia.
5Maka sembah segala hamba raja itu
kepada baginda: "Bahwa Hamanlah yang
ada berdiri di dalam halaman." Maka
titah baginda: "Suruh ia masuk." Lalu
masuklah Haman itu.
6Maka titah baginda kepadanya:
"Akan orang yang disukai raja memberi
hormat kepadanya kita pengapakankah
akan dia?" Maka Hamanpun pikirlah di
dalam hatinya: "Kepada siapa gerangan
baginda suka memberi hormat lebih dari
pada aku."
7Maka sembah Haman kepada
baginda: "Adapun akan orang yang
disukai baginda memberi hormat
kepadanya,
8biarlah dikeluarkan pakaian kerajaan
yang biasa dipakai oleh tuanku dan
kuda kendaraan tuanku yang dikenakan
mahkota kerajaan di kepalanya
9dan biarlah pakaian serta dengan
kuda itu diserahkan ke tangan seorang
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dari pada segala penghulu kerajaan
tuanku yang terlebih mulia supaya
dipakaikannya kepada orang yang
tuanku suka memberi hormat kepadanya
itu dan beri ia naik kuda serta berarak
pada jalan negri ini dan menyerukan di
hadapannya: Bahwa demikianlah yang
dilakukan kepada orang yang tuanku
suka memberi hormat kepadanya."
10Maka titah baginda kepada Haman:
"Segeralah engkau ambil pakaian dan
kuda seperti sembahmu itu perbuatlah
olehmu demikian kepada Mordekhai,
orang Yahudi, yang duduk di pintu istana
sepatah katapun jangan kurang dari
pada segala sembahmu itu."
11Lalu diambil Haman akan pakaian
dan kuda itu dikenakannya kepada
Mordekhai diaraknya berkuda pada
jalan negri itu serta menyerukan di
hadapannya: "Bahwa demikianlah yang
dilakukan kepada orang yang disukai
raja memberi hormat kepadanya."
12Setelah itu maka kembalilah
Mordekhai kepada pintu istana baginda.
Tetapi Haman pulanglah ke rumahnya
dengan segeranya serta dengan
dukacitanya dan bertudung kepalanya.
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13Maka oleh Haman diceritakannya
kepada istrinya, Zeresy, dan kepada
segala sahabatnya akan segala sesuatu
yang telah berlaku atasnya. Maka kata
segala orang alimnya dan istrinya,
Zeresy itu, kepadanya: "Akan Mordekhai
yang di hadapannya tuan telah mulai
jatuh itu jikalau sungguh ia dari pada
bangsa Yahudi niscaya tiada dapat
tuan mengalahkan dia melainkan tak
dapat tiada tuan akan jatuh pula di
hadapannya."
14Maka sementara sekaliannya lagi
berkata-kata dengan dia tiba-tiba
datanglah sida-sida baginda dibawanya
Haman itu dengan segeranya ke
perjamuan yang telah disediakan Ester
itu.

7
1Maka masuklah baginda serta
Haman itu ke perjamuan permaisuri

Ester.
2Maka titah baginda kepada Ester
lagi sekali, pada hari yang kedua,
tatkala santap air anggur itu: "Hai
permaisuri Ester, apakah permintaan
adinda tak dapat tiada akan diberi dan
apakah adinda pohonkan jikalau sampai
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separuh kerajaanpun niscaya kakanda
sampaikan."
3Maka sembah permaisuri Ester:
"Jika sekiranya patik telah beroleh
karunia pada pemandangan tuanku
dan jikalau berkenan kepada tuanku
biarlah kiranya nyawa patik dikaruniakan
kepada patik sebab permintaan patik
dan nyawa bangsa patikpun sebab patik
memohonkan dia
4karena patik sekalian baik patik baik
bangsa patik telah dijual supaya patik
ditumpas dan dibunuh dan niscaya patik
berdiam diri sungguhpun seteru itu tiada
dapat mengganti kerugian tuanku."
5Maka titah raja Ahasyweros kepada
permaisuri Ester: "Siapa gerangan orang
itu dan di manakah ia itu yang berani
berniat demikian di dalam hatinya?"
6Maka sembah Ester: "Ialah seorang
seteru dan seorang pembenci yaitu
Haman yang jahat ini." Maka Hamanpun
ketakutanlah di hadapan baginda dan
permaisuri itu.
7Maka bagindapun bangkitlah dari pada
santap air anggur itu dengan murkanya
lalu keluar ke taman istana itu maka
Hamanpun berdirilah memohonkan
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nyawanya kepada permaisuri Ester
karena diketahuinya telah ditentukan
baginda suatu kejahatan atasnya.
8Maka kembalilah baginda dari pada
taman istana ke tempat santap air
anggur itu adapun Haman itu telah
sujud kepada geta peraduan permaisuri
Ester itu. Maka titah baginda: "Maukah
ia menggagahi permaisuri itu pula di
hadapanku dalam istana ini." Serta
keluar titah itu dari pada mulut baginda
maka ditudung oranglah muka Haman
itu.
9Maka sembah Harbona, seorang dari
pada segala sida-sida yang menghadap
baginda: "Bahwa adalah terdiri di
rumah Haman itu tiang kayu lima puluh
hasta tingginya disediakan Haman
bagi Mordekhai, yang mengatakan
selamat tuanku itu." Maka titah baginda:
"Gantungkanlah dia pada kayu itu."
10Lalu digantungkan oranglah Haman
pada tiang kayu yang telah disediakan
bagi Mordekhai barulah padam murka
baginda.

8
1Maka pada hari itu juga segala isi
rumah Haman, seteru orang Yahudi

itu, dikaruniakan raja Ahasyweros
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kepada permaisuri Ester. Maka
Mordekhaipun masuklah menghadap
baginda karena telah dinyatakan Ester
akan Mordekhai itu apa kepadanya.
2Maka dihunus baginda cincin
yang telah diambil dari pada Haman
dikaruniakannya kepada Mordekhai.
Maka oleh Ester ditentukannya
Mordekhai itu memerintahkan rumah
Haman.
3Maka sembah Ester lagi sekali di
hadapan baginda serta sujud pada kaki
baginda maka dengan air matanya
dipintanya kepada baginda supaya
dibatalkan baginda bencian Haman,
orang Agag, dan segala niat hatinya
yang telah ia berniat atas orang Yahudi
itu.
4Maka diunjukkan baginda tongkat
kerajaan yang keemasan itu kepada
Ester maka Esterpun bangkitlah berdiri
di hadapan baginda.
5Maka sembahnya: "Jikalau kiranya
tuanku berkenan dan jikalau patik telah
beroleh karunia pada pemandangan
tuanku sehingga perkara ini benar
kepada tuanku dan patikpun
memperkenankan tuanku biarlah
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kiranya ditulis surat akan mengubahkan
segala surat yang seperti niat hati Haman
bin Hamedata, orang Agag, yang telah
disuratkannya supaya membinasakan
segala orang Yahudi yang duduk dalam
segala negri tuanku
6karena bagaimana gerangan dapat
patik memandang celaka yang akan
datang atas bangsa patik atau baginda
dapat patik memandang kebinasaan
segala kaum keluarga patik."
7Maka titah raja Ahasyweros kepada
permaisuri Ester dan kepada Mordekhai,
orang Yahudi itu: "Bahwa segala isi
rumah Haman itu telah kukaruniakan
kepada Ester dan Hamanpun telah
digantungkan orang pada tiang kayu
itu sebab menaikkan tangan atas
orang-orang Yahudi.
8Maka hendaklah kamu mengarang
surat akan hal orang Yahudi seperti
kehendak hatimu dengan nama raja
dan meteraikanlah surat itu dengan
cincin kerajaan karena segala surat yang
disuratkan dengan nama raja dan yang
dimeteraikan dengan cincin kerajaan
itu tiada dapat diubahkan oleh seorang
jugapun."
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9Maka pada ketika itu juga dipanggil
oranglah segala jurutulis baginda di
dalam bulan yang ketiga yaitu bulan
Siwan pada tiga likur hari bulan itu
maka seperti segala suruh Mordekhai
itu dikirimnya beberapa surat kepada
segala orang Yahudi dan kepada
segala raja-raja dan kepada segala
pemerintah dan penghulu-penghulu
segala negri dari negri India sampai ke
tanah Kusy dua puluh tujuh buah negri
bagi masing-masing negri itu dengan
tulisannya dan bagi masing-masing
bangsa itu dengan bahasanya dan
bagi orang-orang Yahudipun dengan
tulisannya dan dengan bahasanya.
10Maka disuratkannya dengan nama
raja Ahasyweros dimeteraikannya
dengan cincin baginda maka
dikirimkannya segala surat itu
dengan tangan beberapa pesuruh
yang berkuda dan yang menunggang
beberapa kendaraan yang pantas
yang dipakai atas pekerjaan baginda
semuanya keturunan kuda baginda.
11Maka dalam surat itu diberi ijin
oleh baginda kepada segala orang
Yahudi yang duduk dalam segala negri
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supaya semuanya berhimpun akan
bertahan memeliharakan nyawanya
dan akan menumpas dan membunuh
dan membinasakan segala kuasa
bangsa-bangsa atau negri yang hendak
melanggar dia atau anak istrinya dan
yang hendak merampas hartanya
12yaitu pada sehari juga dalam segala
negri raja Ahasyweros pada tiga belas
hari bulan yang kedua belas yaitu bulan
Adar.
13Maka salinan surat titah itu
dikeluarkan dalam tiap-tiap negri itu
dimasyhurkanlah kepada segala bangsa
supaya segala orang Yahudi bersedia
menantikan hari itu akan menuntut bela
atas segala seterunya.
14Lalu keluarlah segala pesuruh yang
menunggang kendaraan yang pantas
yang dipakai pada pekerjaan baginda
maka semuanya dibangunkan dan
disegerakan dengan titah baginda maka
perintah itu dikeluarkan pula dalam
istana Susan.
15Maka Mordekhaipun keluarlah dari
hadapan baginda dengan memakai
pakaian kerajaan yang biru dan putih
warnanya dan mahkota besar yang
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keemasan dan jubah dari pada kain
kattan yang putih dan ungu warnanya
maka bersoraklah segala isi negri Susan
dengan sukacitanya.
16Maka pada segala orang Yahudi itu
jadilah terang cuaca dan termasa dan
kesukaan dan hormat
17Dan dalam tiap-tiap negri dan
tiap-tiap kota barang di mana titah dan
perintah baginda itu telah sampai adalah
kesukaan dan raba pada orang-orang
Yahudi dan lagi perjamuan dan hari yang
baikpun. Maka baiklah orang dari antara
segala bangsa di tanah itu masuk Yahudi
karena ketakutan akan orang Yahudi itu
telah berlaku atasnya.

9
1Adapun dalam bulan dua belas yaitu
bulan Adar pada tiga belas hari bulan

itu tatkala hampirlah titah dan perintah
baginda itu dilakukan yaitu pada hari
segala seteru orang Yahudi itu harap
akan memegang kuasa atasnya maka
berubahlah hal itu sehingga orang-orang
Yahudi pula memegang kuasa atas
segala yang membenci dia.
2Maka berhimpunlah segala orang
Yahudi dalam segala kotanya pada
seluruh negri raja Ahasyweros hendak
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menaikkan tangan atas segala orang
hendak membuat bencian kepadanya
maka seorang jugapun tiada dapat
menahani orang-orang itu karena
ketakutan akan orang-orang Yahudi itu
telah berlaku atas segala bangsa.
3Maka segala penghulu negri-negri
itu dan segala raja-raja dan segala
pemerintah dan segala orang yang
membuat pekerjaan baginda semuanya
membantu orang-orang Yahudi itu
karena ketakutan akan Mordekhai itu
telah berlaku atasnya.
4Karena besarlah Murdakai itu
dalam istana baginda dan masyhurlah
khabarnya kepada segala negri karena
Mordekhai itu makin bertambah-tambah
besarnya.
5Maka oleh orang-orang Yahudi itu
dipalunya segala seterunya dengan mata
pedang dan dengan pembunuhan dan
kebinasaan diperbuatnya sekehendak
hatinya akan segala orang yang
membenci dia.
6Maka di dalam istana Susan itupun
dibunuh dan dibinasakan oleh orang
Yahudi lima ratus orang laki-laki.
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7Maka dibunuhnya Parsandata dan
Dalfon dan Aspata
8dan Porata dan Adalya dan Aridata
9dan Parmasta dan Arisai dan Aridai
dan Waizata
10yaitu kesepuluh anak laki-laki Haman
bin Hamedata, seteru segala orang
Yahudi, tetapi segala rampasan tiada
dijamahnya.
11Maka pada hari itu juga
dipersembahkan orang kepada
baginda bilangan segala orang yang
dibunuh dalam istana Susan itu.
12Maka titah baginda kepada
permaisuri Ester: "Bahwa telah dibunuh
dan dibinasakan orang Yahudi di dalam
istana Susan ini lima ratus orang laki-laki
dan kesepuluh anak-anak Hamanpun
entah apakah pula yang diperbuatnya
dalam seluruh negriku yang lain-lain
itu. Akan sekarang apakah permintaan
adinda niscaya akan diberi kepada
adinda atau apa lagi yang dipohonkan
adinda tak dapat tiada akan dilakukan."
13Maka sembah Ester: "Jikalau
berkenan kepada tuanku biarlah diberi
ijin akan segala orang Yahudi yang
duduk di Susan ini supaya esok hari pula
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diperbuatnya seperti perintah hari ini
dan biarlah kesepuluh mayat anak-anak
Haman itu digantungkan pada tiang
kayu."
14Maka bagindapun bertitah menyuruh
berbuat demikian maka perintah
itu dikeluarkanlah dalam Susan lalu
digantung oranglah akan kesepuluh
mayat anak-anak Haman itu.
15Maka pada empat belas hari bulan
Adar itu berhimpunlah segala orang
Yahudi yang duduk di Susan dibunuhnya
dalam Susan tiga ratus orang laki-laki
tetapi rampasan tiada dijamahnya.
16Adapun segala orang Yahudi yang lain
yang duduk dalam segala negri baginda
sekaliannya berhimpunlah akan bertahan
memeliharakan nyawanya lalu beroleh
sentosa dari pada segala seterunya
dibunuhnya tujuh laksa lima ribu orang
dari pada segala yang membenci dia
tetapi rampasan tiada dijamahnya.
17Maka diperbuatnya demikian pada
tiga belas hari bulan Adar dan pada
empat belas hari bulan itu berhentilah
sekaliannya dijadikannya suatu hari
perjamuan dan kesukaan.
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18Tetapi segala orang Yahudi yang
duduk di Susan itu berhimpunlah pada
tiga belas hari bulan dan pada empat
belas hari bulan itu maka berhentilah
sekaliannya pada lima belas hari bulan
itu dijadikannya hari perjamuan dan
kesukaan.
19Maka itulah sebabnya segala orang
Yahudi yang di dusun yang duduk
dalam kampung-kampung yang tiada
berkota itu menjadikan empat belas hari
bulan Adar itu suatu hari kesukaan dan
perjamuan dan hari yang baik dan kirim
mengirim beberapa hadiah seorang akan
seorang.
20Maka oleh Mordekhai disuratkannya
segala perkara itu serta dikirimkannya
beberapa pucuk surat kepada segala
orang Yahudi yang duduk dalam segala
negri raja Ahasyweros baik yang dekat
baik yang jauh
21disuruhnya tetap memeliharakan
empat belas hari bulan Adar dan lima
belas hari bulan itu pada sebilang tahun
22yaitu hari segala orang Yahudi telah
beroleh sentosa dari pada aniaya segala
seterunya dan bulan dukacita yang
berubah menjadi sukacita dan dari pada
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kesusahan telah menjadi hari yang baik
supaya ditentukanya hari itu akan hari
perjamuan dan kesukaan dan kirim
mengirim beberapa hadiah seorang
kepada seorang dan sedekah kepada
orang miskin.
23Maka oleh segala orang Yahudi
disanggupinya barang yang telah
dimulainya itu dan yang disuratkan
baginya oleh Mordekhai
24karena niat Haman bin Hamedata,
orang Agag, seteru segala orang Yahudi
itu hendak membinasakan segala
orang Yahudi dan telah dibuangnya pur
yaitu undi supaya ditumpasnya dan
dibinasakannya akan dia.
25Tetapi setelah sudah perkara
itu disampaikan kepada baginda
maka dikeluarkan baginda surat titah
seperti titah jahat yang telah Haman
bertitah atas segala orang Yahudi itu
dikembalikanlah atas kepalanya sendiri
dan supaya ia digantungkan pada tiang
kayu serta dengan segala anak-anaknya.
26Maka itulah sebabnya segala hari
itu dinamai Purim menurut nama kaum
itu. Adapun sebab segala perkara yang
tersebut di dalam surat itu dan segala
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yang telah dilihatnya dari hal perkara
itu dan barang yang telah sampai
kepadanya
27maka ditentukanlah oleh orang
Yahudi dan ditanggungkannya atas
dirinya dan atas segala keturunannya
dan atas segala orang yang lain
berhubung kepadanya supaya jangan
tiada orang-orang itu memegang kedua
hari raya itu menurut bunyi surat itu dan
menurut masanya yang tertentu pada
sebilang tahun
28dan supaya diingati orang akan
kedua hari itu serta dipegangnya turun
temurun dalam tiap-tiap kaum dan
tiap-tiap negri dan tiap-tiap kota dan
supaya kedua hari Purim itu tiada akan
putus di antara segala orang Yahudi dan
peringatannya jangan hilang dari antara
segala benihnya.
29Kemudian oleh permaisuri Ester binti
Abihail dan oleh Mordekhai, orang Yahudi
itu, dikarangnya surat dengan segenap
kuasa akan menetapkan surat yang
kedua dari hal Purim itu.
30Maka dikirimkannya beberapa pucuk
surat kepada segala orang Yahudi ke
negri-negri kerajaan Ahasyweros yang
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seratus dua puluh tujuh buah banyaknya
itu serta selama dan tulus ikhlas
31akan menetapkan kedua hari Purim
itu pada masanya yang tertentu seperti
yang ditentukan baginya oleh Mordekhai,
orang Yahudi, dan oleh Permaisuri Ester
dan seperti yang ditentukannya bagi
dirinya dan bagi segala keturunannya
akan hal puasa dan permintaan itu.
32Maka segala perkara Purim itu
ditetapkanlah dengan perintah Ester
maka yaitu disuratkanlah di dalam kitab.

10
1Maka oleh raja Ahasyweros
ditanggungkannya upeti atas

tanah itu dan atas segala tukang pulau.
2Adapun segala perbuatan kuat kuasa
baginda dan secukup kisah kebesaran
Mordekhai yang telah ia dibesarkan oleh
baginda itu bukankah sekaliannya ada
tersurat di dalam kitab hikayat raja-raja
Media dan Persia.
3Karena Mordekhai, orang Yahudi itu,
menjadi perdana mentri kepada raja
Ahasyweros maka besarlah ia di antara
segala orang Yahudi diperkenankannya
segala saudaranya yang banyak itu serta
dituntutnya kebajikan bangsanya sendiri
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dan dikatakannya sentosa kepada segala
benihnya.



Ayub

1
1Sebermula maka adalah seorang
laki-laki yang bernama Ayub duduk

di tanah Us maka ia itu benar dan
tulus hatinya lagi takut akan Allah serta
menjauhkan dirinya dari pada yang
jahat.
2Maka ia ada beranak tujuh orang
laki-laki dan tiga orang perempuan.
3Adapun segala binatangnya dari pada
domba tujuh ribu ekor dan unta tiga
ribu ekor dan lembu lima ratus pasang
dan keledai betina lima ratus ekor dan
terlalu ramai isi rumahnya sehingga ia
itu terlebih besar dari pada segala anak
negri Timur.
4Maka segala anaknya laki-laki itu
pergilah berjamu di rumah tiap-tiap
seorang pada harinya dan disuruhnya
panggil ketiga saudaranya perempuan
itupun makan minum sertanya.
5Adapun apabila genaplah giliran
segala hari perjamuan itu maka
dipanggil Ayub akan sekaliannya lalu
dikuduskannya maka bangunlah ia
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pagi-pagi dipersembahkannya beberapa
kurban bakaran menurut bilangan
segala anaknya itu karena kata Ayub:
"Kalau-kalau anak-anakku sudah berbuat
dosa dan menakar akan Allah di dalam
hatinya." Demikianlah perbuatan Ayub
pada sedia kala.
6Maka pada suatu hari datanglah
segala anak-anak Allah menghadap Allah
maka syetanpun datanglah di antaranya
itu.
7Maka firman Allah kepada syetan:
"Engkau dari mana?" Maka jawab syetan
kepada Allah sembahnya: "Dari pada
mengembara di bumi dan berjalan-jalan
dalamnya."
8Maka firman Allah kepada syetan:
"Sudahkah engkau memperhatikan
hamba-Ku Ayub? Karena seorangpun
tiada di bumi yang sebagainya yaitu
seorang yang benar dan tulus hatinya
lagi takut akan Allah serta menjauhkan
dirinya dari pada yang jahat."
9Maka jawab syetan kepada Allah
sembahnya: "Adakah cuma-cuma Ayub
itu takut akan Allah?
10Bukankah Engkau pagarkan dia
dan segala isi rumahnya dan segala
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yang ada kepadanya pada segala
pihak dan Engkau sudah memberkati
segala pekerjaan tangannya dan segala
binatangnyapun bertambah-tambah itu.
11Tetapi jikalau kiranya Engkau
menghulurkan tangan-Mu menyentuh
segala yang ada kepadanya tak dapat
tiada ia akan menakar kepada-Mu."
12Maka firman Allah kepada syetan:
"Bahwa segala yang ada kepadanya itu
di dalam kuasamulah melainkan atas
dirinya saja janganlah engkau naikkan
tanganmu." Lalu keluarlah syetan dari
hadirat Allah.
13Maka jadilah pada suatu hari sedang
segala anaknya laki-laki dan perempuan
itu tengah makan dan minum air anggur
di rumah abangnya yang sulung
14maka datanglah seorang penyuruh
kepada Ayub mengatakan: "Bahwa
tatkala segala lembu itu tengah
membajak dan segala keledai mencari
makan pada sisinya
15maka pada sekaliannya ditempuh
oleh orang Syeba lalu dirampasnya
bahkan segala hamba itu dibunuhnya
dengan mata pedang hanya hamba
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seorang inilah saja yang berlepas diri
hamba memberitahu kepada tuan."
16Maka sedang orang itu lagi
berkata-kata datanglah orang lain
pula mengatakan: "Bahwa api Allah
sudah turun dari langit menghanguskan
segala domba dan segala hamba itu
serta dibinasakannya akan dia hanya
hamba ini saja yang berlepas diri hamba
memberitahu kepada tuan."
17Kemudian sedang orang itu lagi
berkata-kata maka datanglah orang lain
pula mengatakan: "Bahwa orang Kasdim
tiga pasukan telah menempuh segala
unta lalu dirampasnya bahkan segala
hamba itupun telah dibunuhnya dengan
mata pedang hanya hamba ini saja
yang berlepas diri hamba memberitahu
kepada tuan."
18Dan sedang orang itu lagi berkata-
kata maka datanglah orang lain pula
mengatakan: "Bahwa segala anak tuan
laki-laki dan perempuan itu tengah
makan dan minum air anggur di rumah
anaknya yang sulung
19maka datanglah angin ribut dari
sebelah tanah belantara menempuh
keempat penjuru rumah itu sehingga
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rubuh menimpa segala orang muda-
muda itu matilah semuanya hanya
hamba ini saja yang berlepas dari hamba
memberitahu kepada tuan."
20Maka bangunlah Ayub dikoyakkannya
jubahnya dan dicukurnya rambut
kepalanya lalu sujud meniarap ke tanah
serta menyembah,
21maka sembahnya: "Bahwa dengan
bertelanjang juga telah aku keluar
dari dalam rahim ibuku dan dengan
bertelanjang juga kelak aku akan
kembali ke sana bahwa Allah yang
memberi dan Allah juga yang mengambil
segala puji bagi nama Allah."
22Maka dalam segala perkara itu
tiadalah Ayub itu berdosa karena tiada
disangkakannya perbuatan Allah tiada
patut.

2
1Maka pada suatu hari maka
datanglah pula segala anak-anak

Allah menghadap Allah dan syetanpun
datanglah di antaranya itu hendak
menghadap Allah.
2Maka firman Allah kepada syetan:
"Engkau dari mana?" Maka jawab syetan
kepada Allah sembahnya: "Dari pada
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mengembara di bumi dan berjalan-jalan
dalamnya."
3Maka firman Allah kepada syetan:
"Sudahkan engkau memperhatikan
hamba-Ku Ayub? Karena seorangpun
tiada di bumi yang sebagainya yaitu
seorang yang benar dan tulus hatinya
lagi takut akan Allah serta menjauhkan
dirinya dari pada yang jahat maka
sekarang ia lagi tetap juga tulus hatinya
sungguhpun engkau sudah menghasut
Aku hendak membinasakan dia dengan
tiada disemena-mena."
4Maka jawab syetan kepada Allah
sembahnya: "Kulit akan ganti kulit
bahkan segala yang ada kepadanya
kelak orang akan memberi akan ganti
nyawanya.
5Tetapi jikalau kiranya Engkau
menghulurkan tangan-Mu menyentuh
tulangnya dan dagingnya tak dapat tiada
ia akan manakar kepada-Mu."
6Maka firman Allah kepada syetan:
"Bahwa iapun adalah di dalam kuasamu
hanya nyawanya juga jangan engkau
pengapakan."
7Maka syetanpun keluar dari hadapan
hadirat Allah dipalunya Ayub itu dengan
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kepa yang amat jahat dari pada tapak
kakinya sampai ke kepalanya.
8Maka diambil Ayub sekeping tembikar
akan dibuat penggaru kepanya itu
maka iapun duduklah di tengah-tengah
timbunan itu.
9Maka kata istrinya kepadanya:
"Masakan tetap lagi tulus hatimu
hendaklah engkau menakar akan Allah
lalu mati."
10Tetapi kata Ayub kepadanya: "Bahwa
katamu ini seperti kata perempuan yang
bodoh. Masakan kita manerima yang
baik dari pada tangan Allah dan tiada
mau menerima yang jahatpun." Maka
dalam segala perkara itu tiada juga Ayub
itu berdosa dengan lidahnya.
11Setelah kedengaran kepada tiga
orang sahabat Ayub akan hal segala
celaka yang telah berlaku atasnya
itu maka datanglah masing-masing
dari pada tempatnya yaitu Elifas,
orang Teman, dan Bildad, orang
Suah, dan Zofar, orang Naama, maka
bermupakatlah ketiganya hendak pergi
menangiskan serta menghiburkan dia.
12Maka ketiganya itu memandang
dari jauh tiada dikenalnya akan dia lagi
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lalu dinyaringkannya suaranya serta
menangis maka masing-masingpun
mengoyakkan jubahnya sendiri dan
dihamburkannya habu ke atas kepalanya
arah ke langit.
13Maka ketiganyapun duduklah
sertanya di tanah tujuh hari tujuh
malam lamanya sepatah katapun
tiada dikatakannya kepadanya karena
dilihatnya kesusahannya terlalu sangat.

3
1Kemudian dari pada itu maka
dibuka Ayub mulutnya dikutukkinya

hari jadinya.
2Maka kata Ayub:
3 "Binasalah hari aku diperanakkan dan
malam yang mengatakan: Seorang anak
laki-laki telah dikandung.
4Biarlah kiranya hari itu kegelapan dan
jangan ditilik Allah akan dia dari atas
dan jangan ia itu diterangi oleh cahaya.
5Biarlah kegelapan dan bayang-bayang
maut mempunyai dia biarlah ia disaput
awan dan dikejutkan oleh segala yang
mengelamkabutkan siang hari.
6Akan malam itu biarlah ia dicapai oleh
kegelapan jangan ia itu bersuka-suka di
antara segala hari dalam setahun dan
jangan masuk bilangan segala bulan.
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7Bahwa biarlah kiranya malam itu
sunyi jangan ada padanya sesuatu sorak
kesukaan.
8Biarlah ia itu dikutukki oleh orang
yang mengutukki siang hari bahkan
orang yang berani membangkitkan
buaya.
9Biarlah segala binatang senjakalanya
menjadi gelap biarlah dicarinya terang
tiada juga dapat dan jangan dilihatnya
terbit fajar
10 sebab pintu rahim ibuku tiada
ditutupkannya dan kesusahan tiada
disembunyikannya dari pada mataku.
11Mengapa tiada aku mati tatkala baru
keluar dari dalam rahim mengapa tiada
putus nyawa tatkala aku keluar dari
dalam perut.
12Mengapa aku disambut dalam
pangkuan atau kepada titik sehingga
aku menyusu.
13Karena jikalau tiada demikian niscaya
aku berbaring dengan sentosa dan aku
tidur barulah dapat perhentian
14 serta dengan segala raja-raja
dan segala mentri dunia ini yang
membangunkan bagi dirinya beberapa
tempat sunyi
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15atau serta dengan segala penghulu
yang menaruh emas dan yang memenuhi
rumahnya dengan perak
16atau seperti anak keguguran tiadalah
aku jadi seperti kanak-kanak yang tiada
melihat terang siang.
17Di sanalah segala orang jahat tiada
menyusahi lagi dan di sanalah orang
yang penat mendapat perhentian.
18Maka di sanalah segala orang yang
terpenjara biarlah sentosa bersama-
sama tiada lagi didengarnya bunyi suara
segala pengerahnya.
19Maka orang kecil dan orang besarpun
ada di sana dan segala hamba orang
merdekalah ia dari pada tuannya.
20Mengapa terang siang itu
dikaruniakan kepada orang yang
dalam kesukaran dan hidup kepada
orang yang mencuri hatinya
21yang ribdu akan maut tetapi tiada
ia datang digalinya hendak mencari dia
lebih dari pada benda yang tersembunyi
22yang bersuka-suka terlalu sangat
serta gemar tatkala didapatinya kubur
itu.
23Mengapa terang siang itu
dikaruniakan kepada orang yang
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tersembunyi jalannya dan yang
dipagarkan oleh Allah.
24Karena aku mengerang sebelum aku
makan dan raungku menderu seperti air.
25Karena barang yang kutakuti itu
telah berlaku atasku dan barang yang
memberi dahsat telah datang kepadaku.
26Tiada aku senang tiada aku sentosa
dan tiada aku berperhentian tetapi
kesusahanpun datanglah."

4
1Maka jawab Elifas, orang Teman itu,
katanya:

2 "Jikalau orang hendak berkata-kata
kepadamu dukacitakah engkau? Tetapi
siapa gerangan dapat menahani dirinya
dari pada berkata-kata.
3Bahwa baiklah orang yang telah
engkau ajar dan engkau sudah
menguatkan tangan yang lemah.
4Orang yang terantuk sudah didirikan
oleh perkataanmu dan engkau sudah
meneguhkan lutut yang letih.
5Tetapi sekarang engkaulah yang kena
timpa maka lemahlah engkau bahkan
engkaulah yang terkena maka susahlah
engkau.
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6Bukankah takut akan Allah
menetapkan engkau dan segala jalanmu
yang benar itulah pengharapanmu.
7 Ingatlah kiranya olehmu dari pada
orang yang tiada bersalah siapakah yang
telah binasa atau di mana gerangan
orang benar yang sudah tertumpas.
8Pada pemandanganku barangsiapa
yang membajak kejahatan dan yang
menyemai celaka ialah yang menuai
demikian juga.
9Maka binasalah sekaliannya oleh
hembusan Allah dan oleh nafas
hidung-Nya semuanya ditumpas.
10Maka bunyi singa yang mengaum
dan suara singa yang garang dan segala
gigi anak singa semuanya patah.
11Singa tuapun binasa sebab kurang
mengasanya dan anak-anak singa
betinapun tercerai-berailah.
12Maka ada suatu perkara yang
disampaikan kepadaku mencuri-curi di
telingaku sudah mendengar bisiknya.
13Dalam segala pikiran dari pada
penglihatan pada malam hari tatkala
tidur yang lelap berlaku atas manusia
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14datanglah ketakutan atasku dan
kegentaran digentarkannya segala
tulangku.
15maka adalah suatu roh lalu berjalan
di hadapan mukaku sehingga seramlah
segala bulu romaku.
16Maka ia itu berhentilah tetapi
tiada dapat kusifatkan rupanya maka
adalah suatu lembaga di hadapan
mataku seketika lamanya setiap baharu
kudengar suatu suara mengatakan:
17Masakan manusia yang fana terlebih
adil dari pada Allah masakan manusia
terlebih suci dari pada Yang menjadikan
dia.
18Bahwa aku hamba-hamba-Nya tiada
ia menaruh harap dan perbuatan segala
malaikat-Nya dibilangkan-Nya tiada
patut
19 istimewa pula segala yang duduk
dalam rumah-rumah dari pada tanah
dan yang beralaskan debu dan yang
mencuri oleh hulat.
20Antara pagi dengan petang remuklah
sekaliannya dan binasa selama-lamanya
dengan tiada orang menaruh hati.



Ayub 4.21–5.7 14
21Bukankah tali kemahnya tercabut
dalamnya lalu matilah ia dengan tiada
berbudi.

5
1Panggillah olehmu adakah
seseorang yang menyahut dan

kepada siapakah dari pada segala yang
kudus itu kelak engkau akan berpaling
dirimu?
2Karena orang bodoh itu binasa oleh
geram dan orang yang kurang akal itu
dibunuh oleh dengki.
3Bahwa aku sudah melihat orang bodoh
itu berakhir tetapi tiba-tiba kukutuki
tempat kedudukkannya.
4Maka jauhlah selamat dari pada
anak-anaknya semuanya diliak di pintu
gerbang dan seorangpun tiada yang
dapat melepaskan dia.
5Maka hasil tanahnya habis dimakan
oleh orang yang lapar dirampasnya dari
antara duri-duri sekaliannya dan jerat
terbukalah akan menangkap hartanya.
6Karena bukannya celaka terbit dari
pada debu dan bukannya kesusahan
bertumbuh dari pada tanah
7melainkan manusia diperanakkan bagi
kesusahan seperti bunga api terbang ke
atas.
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8Adapun aku ini tak dapat tiada aku
mencari akan Allah dan kepada Allah
juga aku mengadukan halku.
9Maka Ialah yang membuat beberapa
perkara yang besar-besar yang tiada
dapat diselidiki dan perkara yang
ajaib-ajaib yang tiada terhasabkan
banyaknya.
10 Ialah yang menurunkan hujan ke
bumi dan mendatangkan air kepada
sawah
11 sehingga ditinggikan-Nya orang
yang rendah dan orang yang dukacita
diangkat-Nya supaya selamat.
12Maka dibatalkan-Nya segala niat
orang yang cerdik sehingga segala
upayanya tiada dapat dilakukan oleh
tangannya.
13Maka orang yang bijaksana itu
ditangkapnya dalam cerdiknya dan
bicara orang yang puter balik itu
ditiadakan-Nya.
14pada siang hari orang-orang itu
bertemu dengan kegelapan dan pada
tengah hari semuanya meraba-raba
seperti pada malam hari.
15Tetapi Allah melepaskan orang dari
pada pedang yang keluar dari pada
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mulutnya yaitu orang yang kekurangan
dari pada tangan orang yang kuat.
16Sehingga orang miskin beroleh harap
dan kejahatanpun menutup mulutnya.
17Bahwa berbahagialah orang yang
diajar oleh Allah sebab itu janganlah
engkau memandang ringan akan
pengajaran Allah Yang Mahakuasa.
18Karena Ialah yang melakukan serta
membuat Ialah yang menyesah dan
tangan-Nya juga yang menyembuhkan
pula.
19 Jikalau enam kali engkau dalam
kesusahan Ia akan melepaskan dikau
bahkan pada ketujuh kalinya tiada
engkau akan terkena suatu celaka.
20Pada masa bala kelaparan Ia akan
menebuskan dikau dari pada mati dan
dalam peperanganpun dari pada mata
pedang.
21Maka engkau akan terlindung kelak
dari pada cemeti lidah orang dan pada
masa datang kebinasaan tiada engkau
takut kelak.
22Bahkan kebinasaan dan kelaparanpun
akan engkau tertawakan dan akan segala
binatang buas yang di bumi tiada engkau
takut kelak.
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23Karena dengan segala batu yang di
padang engkau akan berjanji-janjian
dan segala binatang yang di padang
akan berdamai dengan dikau.
24Maka engkau akan mengetahui
akan hal kemahmu dalam sejahtera
dan tatkala engkau periksa kandangmu
satupun tiada engkau dapat kurang.
25Dan lagi engkau akan mengetahui
bahwa benihmu akan menjadi besar
dan segala keturunanmu seperti rumput
yang di padang.
26Maka engkau akan turun ke kuburmu
dengan secukup umurmu seperti
gemalan gandum yang dibawa masuk
pada musimnya.
27Bahwa sekalian ini sudah kita camkan
demikianlah adanya dengarlah olehmu
dan ketahuilah oleh dirimu."

6
1Maka jawab Ayub katanya:
2 "Biarlah kiranya geramku ditebang

dan celakaku diletakkan bersama-sama
pada daun neraca.
3Niscaya terlebih beratnya dari pada
pasir di laut itulah sebabnya segala
perkataanku tergopoh-gopoh.
4Karena segala anak panah Allah
Yang Mahakuasa itu telah masuklah
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ke dalamnya dan hatikupun meminum
racunnya maka segala ketakutan dari
pada Allah beratur-atur berlawan dengan
daku.
5Adakah keledai hutan itu menjerit
jikalau cukup rumputnya adakah lembu
itu menguak tatkala makan.
6Masakan barang yang campah
dimakan dengan tiada bergaram dan
putih telur adakah rasanya.
7Hatiku muak menjamah dia seperti
makanan yang jalak bagiku.
8Biarlah kiranya aku beroleh seperti
permintaanku dan dikaruniakan Allah
kiranya barang yang kurindukan.
9Yaitu diperkenankan Allah kiranya
menghancurkan aku sehingga
diangkatnya tangannya membinasakan
aku.
10Barulah aku beroleh penghiburan
kelak bahkan aku akan mengeraskan
diriku dalam kesakitan jikalau tiada
sayang sekalipun karena tiada pernah
aku menakar akan firman Allah Yang
Mahakudus itu.
11Apa gerangan kekuatanku sehingga
aku boleh harap lagi dan apa
kesudahanku sehingga aku sabar.
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12Adapun kekuatanku seperti
kekuatan batukah atau tubuhku seperti
tembagakah.
13Bukankah aku sunyi dari pada segala
pertolongan dan bukankah segala daya
upaya sudah ditolak dari padaku.
14Bahwa orang yang hampir pingsan
itu patut dikasihani oleh sahabatnya
jikalau orang yang meninggalkan takut
akan Allah Yang Mahakuasa sekalipun.
15Maka segala saudaraku khianatlah
seperti anak sungai seperti aliran anak
sungai yang kekeringan
16yaitu hitam dari sebab air beku dan
saljupun berlindung dalamnya
17pada masa ia itu kena panas
lenyaplah ia tatkala hangat hilanglah ia
dari pada tempatnya.
18Maka segala kafilah yang menurut
jalan itu menyimpanglah semuanya naik
ke tanah sunyi lalu binasa.
19Maka segala kafilah dari Tema
memandanglah dan segala pasukan dari
Syeba menantikanlah akan dia.
20Malulah semuanya sebab harapan
semuanya sampai ke sana lalu beroleh
malu.
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21Karena sekarang kamu ini satupun
tiada maka kamu lihat suatu perkara
yang dahsyat lalu takut.
22Sudahkah aku berkata:
Berikanlah aku barang sesuatu
atau persembahkanlah sesuatu bagiku
dari pada hartamu.
23Atau lepaskanlah aku dari pada
tangan seteruku atau tebuslah aku dari
pada tangan orang yang menganiayakan.
24Ajarlah aku tak dapat tiada aku
berdiam diriku berilah aku tahu
bagaimana kesalahanku.
25Sesungguhnya kuat perkataan yang
betul tetapi apakah yang ditegur oleh
teguranmu.
26Pada sangkamu kamu hendak
menegur perkataankah pada hal segala
petuturan orang yang putus harap itu
seperti angin.
27Bahkan kamu hendak membuang
undi atas anak piatu serta mencari
untung dari pada sahabatmu.
28Akan sekarang pandanglah kiranya
akan daku maka nyatalah tiada aku
berdusta kelak di hadapan mukamu.
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29Kembalilah kiranya jangan ada
sesuatu aniaya bahkan kembalilah pula
maka benarlah halku ini.
30Adakah sesuatu kejahatan pada
lidahku. Masakan tekukku tiada tahu
membedakan perkara yang jahat-jahat."

7
1Bukankah bagi manusia ada
peperangan di atas bumi dan

bukankah umur hidupnya seperti umur
hidup orang upahan.
2Adapun seperti seorang hamba yang
rindukan teduh dan seperti orang upahan
yang menantikan upahnya
3Demikianlah aku mempunyai perkara
yang sia-sia beberapa bulan lamanya
dan beberapa malam kepenatan telah
ditentukan bagiku.
4Apabila aku berbaring maka kataku:
Bilakah aku boleh bangun? Tetapi lanjut
malam itu maka aku berbalik-balik kiri
kanan sampai terbit fajar.
5Maka tubuhku berlumur dengan hulat
dan beberapa gempal tanah dan kulitku
bercentum kemudian pecah pula.
6Maka segala hariku terlebih laju dari
pada torak tenunan lalu lenyap dengan
putus harap.
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7 Ingatlah kiranya akan hal nyawaku
seperti angin juga adanya dan mataku
tiada akan melihat selamat lagi.
8Maka mata orang yang melihat aku
tiada akan memandang aku lagi dan
matamu akan mecari aku tetapi aku
tiada lagi.
9Seperti orang yang hilang dan lenyap
demikian juga orang yang turun ke alam
maut itu tiada akan naik lagi.
10Tiada lagi ia akan pulang ke
rumahnya dan tempat kedudukkannya
tiada akan mengenal lagi akan dia.
11Sebab itu tiada aku mau menahankan
lidahku aku hendak berkata-kata dengan
susah hatiku aku hendak bersungut
dengan sakit hatiku.
12Aku ini lautkah atau binatang isi laut
pada hal Engkau menunggui aku.
13 Jikalau kataku: Bahwa tempat tidurku
kelak menghiburkan aku dan ranjangku
akan mengurangkan sungutanku
14niscaya Engkau mengejutkan aku
dengan beberapa mimpi dan Engkau
memberi aku takut dengan beberapa
penglihatan.
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15Sehingga hatiku terlebih suka dikejut
dan kematian terlebih dari pada segala
tulangku ini.
16Bahkan aku jemu akan hidup tiada
aku mau hidup senantiasa biarkanlah
aku karena sia-sialah umur hidupku.
17Apa gerangan manusia sehingga
Engkau membiasakan dia dan sehingga
Engkau ingat akan dia
18 sehingga Engkau melawat dia pada
tiap-tiap pagi dan Engkau mencobai dia
pada tiap-tiap saat.
19Hingga berapa lamakah lagi Engkau
tiada mau berpaling dari padaku dan
tiada mau memberikan aku sehingga
dapat aku menelan air liurku.
20 Jikalau aku sudah berdosa apakah
perbuatanku akan Dikau, ya Penunggu
manusia? Mengapa Engkau sudah
menentukan aku menjadi sasaran
bagi-Mu sehingga aku mejadi suatu
keberatan bagi diriku?
21Mengapa pula tiada engkau
mengampuni kesalahanku serta
menghapuskan kejahatanku karena
sekarang aku akan berbaring dalam lebu
tanah dan Engkau akan mencari aku
dengan rajin tetapi aku tiada lagi."
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8
1Maka jawab Bildad, orang Suah itu,
katanya:

2 "Berapa lama lagi engkau hendak
bertutur demikian dan berapa lama
segala perkataan lidahmu itu seperti
ribut.
3Masakan Allah memusingkan hukum
dan masakan Yang Mahakuasa itu
memusingkan keadilan.
4 Jika sekiranya anak-anakmu sudah
berdosa kepada Allah sehingga
diserahkan-Nya ke dalam kuasa
kesalahannya itu
5 jikalau engkau hendak mencari Allah
dengan rajin dan engkau memohonkan
kepada Yang Mahakuasa
6 jikalau engkau suci dan benar niscaya
bangunlah Ia kelak akan membantu
engkau serta menyempurnakan rumah
kebenaranmu.
7 Jikalau sedikit saja permulaannmu
niscaya pada akhirnya kelak engkau
bertambah-tambah terlalu sangat.
8Karena hendaklah kiranya engkau
bertanya dari pada orang zaman dahulu
dan perhatikanlah segala perkara yang
telah diselidik oleh nenek moyangnya
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9 (karena kita ini seperti ada kemarin
juga dan satupun tiada kita tahu
karena umur kita di atas bumi seperti
bayang-bayang adanya)
10bukankah orang-orang itu mengajar
serta memberitahu kepadamu dan
mengeluarkan perkataan dari dalam
hatinya.
11Masakan kerucut bertumbuh dengan
tiada berlumpur masakan medarung
bertumbuh dengan tiada berair.
12Tatkala lagi hijau dan belum dipotong
maka layulah ia dahulu dari pada segala
hijau-hijauan
13Demikianlah hal segala orang yang
melupakan Allah dan putuslah asa orang
yang tiada beragam.
14Maka harapan akan putus kelak dan
percayanyapun seperti sarang laba-laba.
15Maka ia akan bersandar kepada
rumahnya tetapi ia itu tiada akan tetap
ia akan berpegang kepadanya tetapi ia
itu tiada akan kekal.
16Maka iapun lagi hijau tentang
matahari dan pucuknya keluar pada
seluruh kebunnya.
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17Maka akarnyapun berbelit-belit
kepada timbunan batu dan dilihatnya
tempat yang berbatu.
18 Jikalau ia itu dicabut dari pada
tempatnya niscaya disangkalinya akan
dia katanya: Belum pernah aku melihat
engkau.
19Bahwa demikianlah kesukaan
jalannya dan yang lain-lain pula akan
bertumbuh dari pada tanah.
20Bahwa orang yang tulus hati tiada
akan dibuangkan Allah dan tiada
dipegang-Nya tangan orang yang
berbuat jahat.
21Maka Iapun lagi akan memenuhi
mulutmu dengan tertawa dan bibir
mulutmu dengan sorak.
22Maka segala orang yang membenci
engkau akan diliputi dengan malu dan
kemah orang jahat tiada akan ada lagi."

9
1Maka jawab Ayub katanya:
2 "Sesungguhnya kuketahui bahwa

demikianlah adanya tetapi bagaimana
gerangan manusia boleh menjadi benar
di hadapan Allah?
3 Jikalau orang hendak berniat dengan
Allah dalam seribu satupun tiada dapat
dijawabnya.
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4Bahwa hatinya berbudi dan kuasanya
besar dari pada orang yang mengeraskan
dirinya kepadanya siapa gerangan yang
beruntung.
5Maka Ialah yang memindahkan
gunung-gunung maka ia itu tiada sadar
tatkala dibalikannya dengan murka-Nya.
6Maka Ialah yang menggerakkan bumi
dari pada tempatnya sehingga segala
tiangnya bergoncang.
7Bahkan Ialah yang berfirman kepada
matahari maka tiada ia terbit dan
dimeteraikan-Nya segala bintang.
8Maka Ialah saja yang membentangkan
langit dan Iapun berjalan pada
ombak-ombak laut.
9Maka Ialah yang menjadikan bintang
Biduk dan bintang Jabar dan bintang
Tujuh dan segala rahasia sebelah
selatan.
10Bahwa Ialah yang mengadakan
perkara yang besar-besar yang tiada
dapat diselidik bahkan ajaib-ajaib yang
tiada dapat dibilang.
11Bahwa Ia berjalan pada sisiku dan
tiada aku lihat akan Dia maka Iapun
langsung berjalan tetapi tiada aku sadar
akan dia.
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12Bahwa Ia menyambar maka
siapa gerangan yang melarangkan
bahkan siapa gerangan yang berkata
kepada-Nya: Apakah perbuatan-Mu?
13Bahwa Allah tiada akan menahankan
murka-Nya maka segala pembantu
Rahab tunduk di bawah-Nya.
14 Istimewa pula aku ini tiada dapat
memberi jawab kepada-Nya atau
memilih perkataanku hendak berbicara
dengan Dia.
15 Jikalau aku orang benar sekalipun
tiadalah aku berani memberi jawab
melainkan aku memohonkan kepada
yang menghukumkan aku.
16 Jikalau kiranya aku sudah menyeru
dan Iapun sudah memberi jawab niscaya
tiada juga akan percaya hal Ia sudah
mendengar akan suaraku.
17Karena aku dihancurkannya dengan
angin ribut diperbanyakkannya segala
lukaku dengan tiada semena-mena.
18Tiada diberinya aku bernafas
melainkan dipenuhinya aku dengan
kesakitan.
19 Jikalau kita sebutkan kekuatan orang
gagah bahwa ialah Dia dan jikalau
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perkara hukumnya siapa gerangan yang
akan menentukan masanya bagiku.
20Sungguhpun aku benar tetapi
lidahku yang menyatakan kesalahanku
sungguhpun tulus hatiku tetapi aku
dinyatakan-Nya jahat.
21Aku ini tulus hati tiada juga aku
indahkan diriku tiada aku indahkan
nyawaku.
22Maka semuanya sama sebab itu
kataku: Bahwa dibinasakan-Nya baik
orang yang tulus hati baik orang jahat.
23 Jikalau serta merta orang dibunuh
oleh bala niscaya ditertawakannya
pencobaan orang yang tiada bersalah.
24Maka bumi itu sudah diserahkan ke
tangan orang yang jahat ditudungi-Nya
muka segala hakim jikalau bukan ia
siapakah yaitu.
25Maka umurku terlebih lekas dari pada
seorang pesuruh yaitu telah lari dengan
tiada melihat sesuatu yang baik.
26Dan telah lenyap seperti segala
kepala yang laju seperti burung rajawali
menyambar mangsanya.
27 Jikalau kataku aku hendak
melupakan sungutanku dan aku hendak
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menghilangkan muka yang murung serta
menyegarkan diriku
28niscaya aku takut akan segala
kesusahanku dan aku tahu tiada Engkau
bilangkan akan tiada bersalah.
29Maka tak dapat tiada aku dihukumkan
apa guna aku berpinta dengan sia-sia.
30 Jikalau aku membasuh diriku dengan
salju dan membersihkan tanganku
dengan habu
31niscaya Engkau akan mencelupkan
aku ke dalam kirbat sehingga aku dibenci
oleh pakaianku sendiri.
32Karena bukannya Ia manusia seperti
aku ini sehingga dapat kumemberi jawab
kepada-Nya sehingga aku menghadap
bicara bersama-sama dengan dia.
33Maka tiadalah di antara kami kedua
seorang-orang tengah yang boleh
menghantarkan tangannya atas kami
kedua.
34Biarlah kiranya palu-Nya dijauhkan
dari padaku dan jangan aku dikejutkan
oleh hebat-Nya
35barulah dapat aku berkata-kata
dengan tiada takut akan dia karena
bukannya demikian hal diriku."
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10
1 "Bahwa jiwaku jiwa akan
hidup aku hendak melanjutkan

sungutanku aku hendak berkata-kata
dengan susah hatiku.
2Maka aku hendak berdatang sembah
kepada Allah: Janganlah kiranya aku
disalahkan nyatakanlah kiranya apa
sebab Engkau berbantah dengan aku.
3Baikah pada sangka-Mu Engkau
menganiayakan orang dan tiada
mengindahkan perbuatan tanganmu
serta menerangi bicara orang jahat.
4Adakah padamu mata manusia
atau adakah Engkau melihat seperti
penglihatan manusia.
5Adakah umurmu seperti umur
manusia atau banyak tahunmu seperti
manusia
6 sehingga Engkau menyelidik akan
kejahatanku serta mencari akan dosaku
7 sungguhpun Engkau mengetahui
akan hal aku bukan orang jahat dan
seorangpun tiada dapat melepaskan dari
tangan-Mu.
8Maka tangan-Mu juga yang
mengusahakan aku dan menjadikan aku
bulat-bulat tetapi Engkau juga yang
membinasakan aku.
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9 Ingatlah kiranya bahwa Engkaulah
yang menjadikan aku dari pada tanah liat
maka maukah Engkau mengembalikan
aku kepada lebu tanah.
10Bukankah Engkau sudah
mencurahkan aku seperti air susu
serta membekukan aku seperti dadih.
11Maka Engkau sudah memakaikan
kulit dan daging kepadaku dan Engkau
sudah merangka akan daku dengan
beberapa tulang dan sendi.
12Bahkan engkau sudah
mengaruniakan kepadaku hayat
dan kemurahan dan peliharaan-Mu juga
yang membela nyawaku.
13Maka segala perkara ini sudah
Engkau menyembunyikan dalam hati-Mu
kuketahui bahwa sekalian ini ada
pada-Mu.
14 Jikalau kiranya aku berbuat dosa
niscaya Engkau ingat akan daku dan
tiada Engkau melepaskan aku dari pada
kesalahanku.
15 Jikalau kiranya aku jahat niscaya
susahlah halku dan jikalau aku benar
sekalipun tiada dapat mengangkat
kepalaku sedang aku penuh dengan keji
serta memandang akan kesusahanku.
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16 Jikalau aku mengetas-ngetas niscaya
Engkau memboroh aku seperti singa dan
Engkau kembali menyatakan kodrat-Mu
atasku.
17Maka Engkau menaikkan atasku
beberapa saksi yang baru dan Engkau
menambahi murka-Mu atasku maka
beberapa pasukan mendatangi aku
bergilir-gilir.
18Mengapa Engkau sudah
mengeluarkan aku dari dalam rahim jika
tiada niscaya putus nyawaku dan tiada
aku dilihat oleh mata orang.
19Niscaya keadaanku serasa aku belum
ada niscaya aku dibawa orang dari pada
rahim terus ke kubur.
20Bukankah umurku sedikit saja
berhentilah kiranya Engkau biarkanlah
aku supaya menyegarkan diriku sedikit
21 sebelum aku pergi ke tempat yang
tiada dapat aku kembali dari sana yaitu
ke tanah yang gelap gulita dan tanah
bayang-bayang maut
22 tanah kegelapan yang kelam seperti
kegelapan tanah bayang-bayang
maut dengan tiada berperaturan dan
terangnya seperti kegelapan juga
adanya."
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11
1Maka jawab Zofar, orang Naama,
katanya:

2 "Bukankah patut memberi jawab
perkataan yang banyak-banyak dan
masakan orang peleter dibenarkan.
3Patutkah orang berdiam dirinya oleh
sebab bualmu dan tatkala mengolok-olok
masakan engkau tiada diberi malu oleh
seorang jugapun.
4Karena katamu: Bahwa sucilah
pengajaranku dan bersihlah aku pada
pemandangan-Mu.
5Tetapi kehendakku supaya Allah
yang berfirman serta membuka bibir
mulut-Nya menjawab engkau
6dan supaya diterangkannya kepadamu
segala rahasia hikmat-Nya yaitu
berbagai-bagai daya upayanya. Sebab
itu ketahuilah olehmu bahwa dilupakan
Allah separuh kesalahanku.
7Masakan engkau mencari Allah dengan
selidikmu masakan engkau mencari
Yang Mahakuasa dengan sempurnanya
8karena tingginya seperti langit apakah
dayamu maka dalamnya lebih dari pada
maut apakah pengetahuanmu.
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9Bahwa ukurannya lebih panjang dari
pada bumi dan lebarnya lebih dari pada
laut.
10 Jikalau kiranya Ia melangsungkan
dan mengurungkan dan memanggil
menghadap bicara siapa pula yang
meneguhkan.
11Karena diketahui-Nya segala orang
sia-sia dan dilihatnya juga kejahatan
sungguhpun tiada dihiraukannya.
12Tetapi orang yang sia-sia itu kurang
pengertian bahkan kejadian manusia itu
seperti anak keledai hutan.
13 Jikalau kiranya engkau membetulkan
hatimu serta menadahkan tanganmu
kepada-Nya
14 jikalau ada kejahatan pada tanganmu
hendaklah engkau jauhkan dan yang
tiada benar itu jangan ada duduk dalam
kemahmu
15niscaya pada masa itu engkau akan
mengangkat mukamu dengan tiada
berbekas orang bahkan engkau akan
tetap dan tiada takut lagi
16karena engkau akan melupakan
kesusahanmu dan engkau ingat akan dia
seperti air bah yang telah susut
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17maka umur akan menjadi cuaca
lebih dari pada tengah hari sungguhpun
kegelapan ada yaitu seperti pagi hari.
18Dan engkau akan beroleh aman
karena ada harap bahkan engkau akan
memandang keliling dan menyatakan
dirimu dengan sejahtera.
19Maka engkau akan berbaring dan
seorangpun tiada akan mengejutkan
dikau bahkan banyaklah orang yang mau
bersahabat dengan dikau.
20Tetapi mata orang jahat akan kabur
kelak dan tiada akan ada padanya
tempat lindungan dan putus nyawa
itulah pengharapan."

12
1Maka jawab Ayub katanya:
2 "Sesungguhnya kamulah

kaum itu dan budipun akan mati
bersama-sama dengan kamu.
3Tetapi akupun berakal sama seperti
kamu bukannya aku kurang dari padamu
siapa gerangan yang tiada mengetahui
perkara yang demikian.
4Maka aku ini seperti orang yang
ditertawakan oleh sahabatnya orang
yang menyeru akan Allah lalu diberi
jawab kepadanya maka orang yang
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benar dan tulus hatinya ialah yang
ditertawakan.
5Maka pada sangka orang yang dalam
sentosa celaka tiada diindahkan yaitu
sedia bagi orang yang terkecil kakinya.
6Maka beruntunglah kemah
segala penyamun dan orang yang
membangkitkan murka Allah itu beroleh
aman maka banyaklah yang didatangkan
Allah ke tangan orang-orang itu.
7Tetapi hendaklah kiranya bertanya
kepada segala binatang ialah akan
mengajar engkau dan kepada segala
burung di udara ialah akan memberitahu
kepadamu
8atau hendaklah engkau berkata-
kata dengan bumi maka itupun akan
mengajar engkau dan segala ikan di
lautpun akan menyatakan kepadamu.
9Siapa gerangan dari pada sekalian ini
yang tiada mengetahui bahwa tangan
Allah juga yang sudah menjadikan yang
demikian.
10Maka dalam tangan-Nya juga nyawa
segala yang hidup dan nafas segala
manusia.
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11Bukankah telinga juga yang menguji
perkataan sama seperti tekak merasai
makanan.
12Bahwa orang tua-tua beroleh
budi dan orang yang lanjut umur
berpengertian.
13Tetapi Allah juga yang berhikmat dan
berkuasa dan pada-Nyalah ada bicara
dan pengertian.
14Bahwa Ialah yang merubahkan maka
tiadalah boleh dibangunkan pula maka
orang dikurungkan-Nya dan tiada dapat
dilepaskan.
15Bahwa air itu ditahankan-Nya lalu
kekeringanlah maka dilepaskan-Nya pula
sehingga bumi ini dibalikkannya.
16Maka kepada-Nyalah ada kekuatan
dan beberapa daya upaya maka Ialah
yang mempunyai orang yang tertipu dan
orang penipu itupun.
17Maka beberapa mentri dibawa-Nya
pergi dengan tertawan dan beberapa
hakimpun dibodohkan-Nya.
18Diuraikan-Nya ikat pinggang
raja-raja dikenakan-Nya ikatan pada
pinggangnya.
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19Maka beberapa imampun dibawa-Nya
pergi dengan tertawan dan orang
gagah-gagahpun dibalikkan-Nya.
20Ditolakkan-Nya perkataan orang
yang kepercayaan dan dihilangkannya
pengertian orang tua-tua.
21Dicurahkan-Nya kehinaan atas orang
bangsawan dan diuraikan-Nya ikat
pinggang orang kuat.
22Maka perkara yang dalam-dalam
diterbitkan-Nya dari pada kegelapan dan
bayang-bayang maut dikeluarkan-Nya
kepada terang.
23Maka segala bangsapun dibesarkan-
Nya kemudian dibinasakan-Nya
diluaskan-Nya segala bangsa kemudian
disempitkan-Nya pula.
24Dihilangkan-Nya akal penghulu-
penghulu segala bangsa di bumi
disesatkan-Nya di tanah belantara yang
tiada jalannya.
25Maka sekaliannya meraba-raba
dalam kegelapan yang tiada terang
disesatkan-Nya seperti orang mabuk."

13
1 "Bahwa mataku sudah melihat
sekalian itu telingaku pun sudah

mendengar dan seperti akan dia.
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2Seperti pengetahuanmu demikian
juga pengetahuanku bukannya aku
kurang dari padamu.
3Tetapi aku hendak berdatang sembah
kepada Yang Mahakuasa dan aku hendak
berbicara dengan Allah.
4Tetapi kamulah orang yang
mengadakan bohong kamu sekalian
menjadi dukun yang tiada berguna.
5Baik juga kamu semata-mata berdiam
dirimu demikianlah kamu menyatakan
budimu.
6Dengarlah kiranya akan bicaraku dan
perhatikanlah segala pengaduan lidahku.
7Patutkah kamu mengatakan barang
yang tiada benar karena Allah dan
mengatakan di sana karena Dia.
8Hendaklah kamu memperkenankan
Dia hendaklah kamu berbantah karena
Allah.
9Adakah baik bagimu jikalau diperiksa-
Nya akan halmu atau maukah kamu
menipu Dia seperti orang menipu
manusia?
10Tak dapat tiada kamu akan
ditempelak-Nya kelak jikalau kamu
memandang muka orang dengan
bersembunyi.
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11Bukankah kamu akan dikejutkan
oleh kebesaran-Nya dan bukankah kamu
akan ditimpa oleh hebat-Nya.
12Maka segala peringatanmu itu
seperti impam habu dan segala
bangun-bangunanmu itu dari pada tanah
liat.
13Hendaklah kamu berdiam dirimu dan
biarkan aku berkata-kata biarlah berlaku
atasku barang apapun baik.
14Apa guna aku mengikat dagingku
sendiri dan menatang nyawaku di tapak
tangan.
15 Jikalau aku dibunuh-Nya sekalipun
mau juga aku menantikan Dia tetapi aku
hendak membenarkan kelakuanku di
hadapan-Nya.
16Bahkan yang demikian akan
mendatangkan selamat bagiku karena
orang yang tiada beragama tiada dapat
menghadap hadirat-Nya.
17Dengarlah akan kataku dengan tetap
dan biarlah kenyataanku sampai ke
telinga-Mu.
18 Ingatlah oleh-Mu bahwa aku sudah
mengaturkan halku aku tahu akan diriku
benar.
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19Siapa gerangan yang hendak
berbantah dengan aku karena sekarang
aku akan berdiam diriku dan putus
nyawaku kelak.
20Hanya dua perkara ini jangan Engkau
perbuat akan daku niscaya tiada aku
menyembunyikan diriku kelak dari pada
hadirat-Mu
21 jauhkanlah kiranya tangan-Mu dari
padaku dan jangan aku dikejutkan oleh
hebat-Mu.
22Maka panggillah oleh-Mu dan aku
akan memberi jawab atau biarlah aku
berkata dan hendaklah engkau memberi
jawab.
23Berapa banyaknya segala kejahatan
dan dosa-dosaku berilah aku tahu
kesalahan dan dosaku.
24Mengapakah Engkau melindungkan
mukamu dan Engkau membilangkan aku
akan seterumu.
25Masakan Engkau menyusahi sehelai
daun yang melayang dan masakan
Engkau mengejar jerami yang kering.
26Karena Engkau menyurat beberapa
perkara yang susah-susah atasku dan
Engkau memberi aku mempusakai
segala kejahatanku pada masa mudaku.
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27Maka Engkau memasungkan kakiku
dan Engkau perhatikan akan segala
perjalananku bahkan Engkau gariskan
keliling tapak kakiku
28 sungguhpun aku seperti barang yang
buruk yang akan hancur seperti pakaian
yang dimakan gegat."

14
1 "Adapun manusia yang
diperanakkan oleh perempuan

sedikit saja umur dan cukuplah
kesusahannya.
2Maka bertumbuhlah ia seperti
bunga lalu dipetik ia lenyap seperti
bayang-bayang dan tiada ia kekal.
3Masakan Engkau membuka matamu
akan membangun kepada orang yang
demikian masakan Engkau membawa
aku menghadap bicara serta-Mu.
4Siapa gerangan dapat menerbitkan
barang yang suci dari pada yang najis
bahkan seorangpun tiada.
5Sedang tertentu umurnya dan
Engkaulah yang mempunyai bilangan
bulannya dan Engkau sudah menentukan
sempadannya sehingga tiada dapat
dilaluinya
6Hendaklah Engkau berpaling diri-Mu
dari padanya supaya ia menyenangkan
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dirinya sehingga dicukupkannya harinya
seperti orang upahan.
7Karena jikalau pohon kayu ditebang
ada lagi harap ia akan bertumbuh pula
dan tiada ia berhenti dari pada bertunas.
8 Jikalau akarnya sudah tua di tanah
dan pangkalnya mati di bumi
9niscaya ia bertunas oleh bau air dan
carangnya dikeluarkan seperti poko
muda.
10Tetapi manusia mati lalu hancur
bahkan manusia putus nyawa maka di
manakah ia.
11Maka air hilanglah dari pada laut dan
sungaipun susutlah lalu kering
12maka manusia berbaring tiada juga
ia berbangkit sehingga langit tiada lagi
tiada juga ia sadar dan tiada ia jaga dari
tidurnya.
13Hendaklah Engkau kiranya
menyembunyikan aku dalam alam
maut serta melindungkan aku sehingga
padam murka-Mu dan hendaklah Engkau
menentukan masanya lalu teringat akan
daku.
14 Jikalau seseorang telah mati
bolehkah ia hidup pula aku hendak
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menanti seumur hidup peperanganku
sehingga datang kelepasan.
15Dan Engkau akan memanggil dan
aku akan menjawab kepada-Mu dan
Engkaupun rindu kelak akan perbuatan
tangan-Mu.
16Tetapi sekarang Engkau membilang
segala langkahku dan bukankah Engkau
ingat akan dosaku.
17Maka kesalahanku termeterailah
dalam pundi-pundi dan kejahatanku
telah Engkau ikat.
18Sungguhpun bukit yang runtuh itu
hilang dan batupun dipindahkan dari
pada tempatnya
19maka air melicinkan batu dan air bah
menghanyutkan lebu tanah demikianlah
engkau memutuskan harap manusia.
20Selama-lamanya Engkau menang
atasnya maka hilanglah ia maka
Engkau mengubahkan mukanya dan
menyuruhkan dia pergi.
21Maka anak-anaknya menjadi
mulia tetapi tiada diketahuinya maka
sekaliannya menjadi hina tiada juga
diperhatikannya akan dia.
22Tetapi sakitlah badannya dan
jiwanyapun berdukacita."
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15
1Maka jawab Elifas, orang Teman
itu, katanya:

2 "Patutkah orang yang berbudi
memberi jawab dengan pengetahuan
yang sia-sia patutkah ia memenuhi
perutnya dengan angin timur.
3Patutkah ia berbantah-bantah dengan
perkataan yang tiada berguna dan
dengan pertuturan yang tiada memberi
faedah.
4Bahkan engkau meniadakan takut
akan Allah dan engkau mengurangkan
doa kepada Allah.
5Karena mulutmu diajar oleh
kejahatanmu dan engkau membelah
lidah orang cerdik.
6Maka engkau disalahkan oleh
mulutmu sendiri bukannya oleh aku
bahkan lidahmu sendiri naik saksi
atasmu.
7Engkaukah manusia yang mula-mula
diperanakkan atau engkaukah telah jadi
dahulu dari pada segala bukit.
8Engkaukah sudah mendengar rahasia
Allah dan engkau hendak menyimpan
segala budi bagi dirimukah.
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9Apakah pengetahuanmu yang tiada
kami ketahui apakah pengertianmu yang
tiada pada kami.
10Di antara kami ada orang yang punah
rambutnya dan sangat tuanya banyak
lebih umurnya dari pada bapamu.
11Adakah penghiburan Allah terkurang
bagimu dan firman-Nya kepadamu yang
manis-manis itu.
12Mengapa hatimu mengatas-ngatas
dan mengapakah matamu terkelip-kelip.
13Sehingga hatimu melawan akan Allah
dan engkau mengeluarkan perkataan
yang demikian dari pada mulutmu.
14Apa gerangan manusia dapatkah ia
menjadi suci dan yang diperanakkan
oleh perempuan masakan ia benar.
15Bahwa akan mahluk-Nya yang
kudus tiadalah Tuhan menaruh harap
dan segala langitpun tiada suci pada
pemandangan-Nya.
16 Istimewa pula yang hina dan busuk
itu orang yang minum kejahatan seperti
minum air.
17Bahwa aku hendak menyatakan
kepadamu dengarlah akan daku maka
aku hendak memberitahu barang yang
telah aku lihat
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18 (barang yang diceritakan oleh
segala orang alim turun temurun dari
pada nenek moyangnya dan tiada
disembunyikannya
19maka kepada orang-orang itu saja
tanah itu telah dikaruniakan dan orang
dagang seorang jugapun tiada berjalan
sertanya).
20Bahwa orang jahat menyakiti dirinya
seumur hidupnya yaitu bilangan tahun
yang tersimpan bagi orang penganiaya.
21Maka dalam telinganya ada bunyi
dahsyat tatkala amanpun orang
perampas akan datang ke atasnya.
22Pada sangkanya tiada ia akan kembali
dari pada kegelapan dan pedangpun lagi
menantikan dia
23maka ia mengembara mencari
roti katanya di manakah ia maka
diketahuinya akan hal hari kegelapan
telah sedia pada tangannya
24kesusahan dan kesakitan
mengejutkan dia dan menang atasnya
seperti raja yang sedia akan berperang
25 sebab dihulurkannya tangannya
hendak melawan Allah serta melakukan
dirinya dengan congkak kepada Yang
Mahakuasa
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26maka ia berlari-lari menempuh Dia
dengan lidahnya dengan cambul-cambul
perisainya yang tebal itu
27 sebab ditudunginya mukanya dengan
gemuknya dan pada lambungnya ada
jadi lemak bergempal-gempal
28maka tempat kedudukkannya dalam
negri-negri yang sunyi dalam rumah-
rumah yang seorangpun tiada duduk
dalamnya yang sedia akan menjadi
timbunan batu.
29Tiada ia akan menjadi kaya dan
hartanyapun tiada akan kekal dan hasil
tanahnya tiada akan melapi ke bumi.
30Tiada ia akan keluar dari dalam
kegelapan maka nyala api akan
melayukan segala carangnya maka ia
akan hilang kelak oleh nafas mulutnya.
31 Janganlah ia harap akan perkara
yang sia-sia serta menipu dirinya
karena perkara yang sia-sia juga akan
balasannya.
32Maka hal itu akan selesailah
kelak dihalau dari pada masanya dan
carangnya tiada akan menjadi hijau.
33Maka buahnya akan gugur sebelum
masuk seperti poko anggur dan
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bunganya akan luruh seperti poko
Zaitun.
34Karena perhimpunan orang yang
tiada beragama akan menjadi sunyi dan
segala kemah orang yang makan suap
akan dimakan api kelak.
35Maka sekaliannya mengandung
bencian dan memperanakkan kesalahan
dan perutnya menyediakan tipu daya."

16
1Maka jawab Ayub katanya:
2 "Bahwa banyak perkataan yang

demikian sudah kudengar maka kamu
sekalian ini penghibur yang menyusahi.
3Tiadakah kesedihannya segala
perkataan yang sia-sia ini atau apakah
yang menggerakkan engkau memberi
jawab.
4Maka akupun boleh berkata-kata
sama seperti kamu jikalau kiranya
halmu seperti aku niscaya akupun boleh
mengarang perkataan melawan kamu
serta menggeleng-gelengkan kepalaku
kepadamu.
5Tetapi tak dapat tiada aku menetapkan
kamu dengan lidahku dan penghiburan
biar mulutku akan mengurangkan
dukacitamu.
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6 Jikalau aku berkata-kata sekalipun
niscaya dukacitaku tiada akan kurang
dan jikalau aku berhenti bagaimana aku
beroleh senang.
7Tetapi sekarang aku dipenatkan-Nya
segenap perhimpunanku telah Engkau
rusakkan.
8Maka Engkau sudah memegang aku
kuat-kuat itulah kesaksian atasku dan
kuruskupun naik saksi atasku memberi
jawab di hadapanku.
9Dicarik-cariknya akan daku dengan
murka-Nya dan dianiayakannya aku
dikeratkannya giginya akan daku
maka seteruku menajamkan matanya
kepadaku.
10Semuanya mengangakan mulutnya
kepadaku ditamparnya pipiku dengan
kecelaan semuanya berkerumun hendak
melawan aku.
11Bahwa Allah telah menyerahkan aku
kepada orang yang tiada beragama
dijatuhkan-Nya aku ke tangan orang
jahat.
12Bahwa aku sejahtera tetapi
dipecahkan-Nya aku bahkan ditangkap-
Nya tengkukku dihancur luluhkan-Nya
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aku maka didirikan-Nya aku akan
sasaran-Nya.
13Maka segala pemanahnya
mengelilingi aku dibelah-Nya perutku
dengan tiada sayang ditumpahkan-Nya
empeduku ke bumi.
14Dipecahkan-Nya aku berpecah-pecah
ditempuh-Nya aku seperti raksasa.
15Maka aku sudah mengenakan kain
karung pada kulit tubuhku dan aku
sudah merendahkan tandukku dalam
debu tanah.
16Maka mukaku merah sebab
menangis dan pada kelopak mataku ada
bayang-bayang maut.
17Pada hal tiada sesuatu aniaya pada
tanganku dan sucilah doaku.
18Hai bumi janganlah engkau
menudungi darahku dan janganlah ada
tempat perhentian bagi teriakku.
19Akan sekarang adalah saksiku di
surga dan yang menyaksikan aku dalam
ketinggian.
20Maka segala sahabatku mengolok-
olokkan aku tetapi air mataku bercucuran
karena Allah
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21 supaya Ia membenarkan hal manusia
dengan Allah dan hal anak adam dengan
temannya.
22Karena setelah sedikit tahun
antaranya aku akan mengikut jalan yang
tiada dapat aku kembali.

17
1Maka nyawaku rusaklah dan
umurku habislah hanya kubur lagi

menantikan aku.
2Sesungguhnya ada beberapa
pengolok-olok sertaku dan mataku
selama-lamanya dalam tengkingnya.
3Hendaklah kiranya Engkau bertaruh
dan Engkau sendiri jaminkan aku
siapakah yang hendak bertepuk tangan
dengan aku.
4Karena engkau sudah menahankan
hatinya dari pada pengertian sebab itu
tiada engkau akan mengangkat dia.
5Maka barangsiapa yang menuduh
sahabatnya tak dapat tiada mata
anak-anaknya sekalipun akan menjadi
kubur kelak.
6Maka aku dijadikannya pula suatu
perumpamaan bagi orang banyak maka
aku sudah mejadi suatu kehinaan.
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7Maka kaburlah mataku oleh dukacita
dan segala anggotakupun seperti
bayang-bayang.
8Maka segala orang yang tulus hati
tercekiklah kelak akan hal itu dan orang
yang tiada bersalah akan berbangkit
melawan orang yang tiada beragama.
9Tetapi orang yang benar itu tetaplah
pada perjalanannya dan orang yang
suci tangannya akan bertambah-tambah
kuat.
10Tetapi hendaklah kamu sekalian
berbalik datang kemari maka tiada aku
akan mendapat di antaramu seorang
yang berbudi.
11Maka umurku telah habislah dan
segala niatku telah dibatalkannya yaitu
segala kehendak hatiku.
12Maka malam dijadikannya siang
hari katanya terang itu hampir dengan
kegelapan.
13 Jikalau aku menantikan alam maut
akan tempat kediamanku jikalau aku
sudah menghamparkan tilamku dalam
kegelapan
14 jikalau aku sudah berkata kepada
kubur: Bahwa engkaulah bapaku, dan
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kepada hulat: Bahwa engkaulah ibuku
dan saudara perempuanku,
15maka di mana gerangan
pengharapanku dan akan
pengharapanku siapakah akan
melihat dia.
16Tak dapat tiada yaitu akan turun ke
dalam segala bilik alam maut jikalau
kiranya ada perhentian dalam lebu
tanah."

18
1Maka jawab Bildad, orang Suah
itu, katanya:

2 "Berapa lama lagi engkau hendak
menjerat perkataan timbanglah olehmu
maka barulah kami hendak berkata-kata.
3Mengapa kami ini dibilangkan seperti
binatang? Mengapa kami menjadi najis
pada pemandanganmu?
4Hai engkau yang mencarik-carik
dirimu dengan amarah masakan dunia
ini dilengangkan oleh sebab engkau
masakan batu gunung dipindahkan dari
pada tempatnya.
5Bahkan pelita orang jahat akan
dipadamkan dan nyala apinya tiada akan
bercahaya.
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6Maka terang dalam kemahnya akan
berubah menjadi gelap dan pelita
tentang kepalanya akan dipadamkan.
7Maka langkahnya yang kuat itu akan
dipindahkan dan ia akan dijatuhkan oleh
caranya sendiri.
8Karena kakinya sendiri sudah
memasukkan dia ke dalam jaring ia
berjalan masuk jerat.
9Apit-apit akan menangkap tumitnya
dan ia akan dikurung oleh perangkap.
10Maka sembat-sembat sudah
tersembunyi di tanah karena dia dan ada
pelubang di jalan kerena dia.
11Berapa perkara yang hebat akan
mengejutkan dia pada segala pihak dan
mengejar dia dekat tumitnya.
12Maka kekuatannya akan menghilang
oleh lapar dan kebinasaan akan
menantikan dia terantuk ia itu akan
makan segala anggota tubuhnya.
13Bahkan anak sulung maut itu akan
makan segala anggotanya maka ia
akan dicabut dari dalam kemah yang di
hadapannya
14dan ia akan dibawa menghadap raja
segala perkara yang hebat.
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15Maka orang yang tiada kena mengena
kepadanya akan tinggal dalam kemahnya
dan belerangpun dihamburkan ke atas
tempat kedudukkannya.
16Maka segala akarnya yang di bawah
akan menjadi kering dan carangnya yang
di atas akan dikerat.
17Maka peringatannya akan hilang
kelak dari atas bumi dan tiada lagi nama
baginya di jalan.
18Maka ia akan ditolak dari pada terang
ke dalam gelap dan dihalaukan dari
dalam dunia.
19Maka tiada akan ada pedang anak
atau cucu di antara kaumnya dan
seorangpun tiada akan tinggal dalam
tempat tumpangannya.
20Maka orang yang kemudian akan
heran kelak akan halnya sama seperti
segala orang yang dahulu itu telah
dikejutkan.
21Sesungguhnya demikianlah tempat
kedudukkan orang yang tiada benar
dan inilah tempat orang yang tiada
mengetahui akan Allah."
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19
1Maka jawab Ayub katanya:
2 "Berapa lama lagi kamu hendak

menyusahi hatiku dan memecahkan aku
dengan perkataanmu.
3Sudah sepuluh kali kamu menistai aku
serta mengerasi aku dengan tiada malu.
4Maka jikalau sesungguhnya aku sudah
berbuat salah niscaya kesalahanku itu
tinggal pada diriku.
5 Jikalau sesungguhnya kamu hendak
membesarkan dirimu atas aku dan
menuduh aku dengan kecelaan
6 sekarang ketahuilah olehmu bahwa
Allah sudah membalikkan halku dan
melengkungkan aku dengan jaringnya.
7Bahwa aku berseru dari hal aniaya
tetapi tiada ia mendengar akan daku
maka aku berteriak tetapi tiada ia
membenarkan halku.
8 Ia sudah menyekat jalanku sehingga
tiada dapat aku lalu dan pada segala
lorongku diadakan-Nya kegelapan.
9Maka kemuliaanku sudah dilucutkan-
Nya dari padaku dan ditanggalkan-Nya
mahkota dari pada kepalaku.
10Maka aku dipecahkan-Nya pada
segala pihak sehingga aku lenyap dan
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pengharapanku telah dibentun-Nya
seperti pohon kayu.
11Maka dinyalakan-Nya murka-Nya
atasku dan dibilangkan-Nya aku seperti
seteru-Nya.
12Maka segala pasukan-Nya datang
bersama-sama ditambaknya jalannya
hendak mendatangi aku lalu mendirikan
kemahnya keliling kemahku.
13Maka segala saudaraku sudah
dijauhkannya dari padaku dan segala
kenalanku sudah menjadi bagiku serta
orang lain.
14Maka segala kaum keluargaku
sudah undur dan segala tolanku sudah
telupakan aku.
15Maka segala yang menumpang di
rumahku dan segala dayang-dayangku
membilangkan aku orang dagang dan
pada pemandangannya aku ini orang
lain.
16Maka aku memanggil hambaku tetapi
tiada ia memberi jawab jikalau aku
pinta kepadanya dengan lidahku sendiri
sekalipun.
17Maka nafasku telah menjadi
kebencian kepada istriku demikian juga
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permintaanku kepada segala anak yang
sudah terbit dari zulbiku.
18Maka budak-budakpun menghinakan
aku apabila aku bangun berdiri
sekaliannya mengatai aku.
19Maka segala sahabat handaiku
membenci aku dan orang yang kukasihi
itu sudah berbalik melawan aku.
20Maka tulangku lekat pada kulit
tubuhku dan aku berlepas diri dengan
kulit gigiku.
21Kasihankanlah aku kasihankan hai
segala sahabatku karena tangan Allah
telah menyentuh aku.
22Mengapa kamu menganiayai aku
seperti Allah padahal dagingku tiada
mengenyangkan kamu.
23Alangkah baiknya jikalau sekarang
segala perkataanku disuratkan bahkan
alangkah baiknya semuanya dituliskan
dalam sebuah kitab
24 supaya dengan kalam besi dan timah
hitam perkataanku itu dipahatkan pada
batu sampai selama-lamanya.
25Tetapi aku tahu akan hal Penebusku
itu hidup maka iapun akan berdiri pada
akhirnya di atas bumi ini
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26dan setelah sudah kulihat tubuhku
dibinasakan demikian dari dalam
badanku juga aku akan melihat Allah
27maka akupun akan melihat dia bagi
diriku dan mataku akan memandang dia
bukan orang lain.
28Maka rindulah hatiku dalam dadaku
ini jikalau kamu berkata bagaimana kami
akan menganiayai dia sedang kebenaran
hal itu didapati padaku
29hendaklah kamu takut akan pedang
karena amarah mendatangkan siksa
pedang supaya kamu mengetahui bahwa
adalah suatu hukuman."

20
1Maka jawab Zofar, orang Naama
itu, katanya:

2 "Bahwa inilah sebabnya segala
perasaanku memaksakan aku memberi
jawab yaitu dari sebab gopoh dari dalam
diriku.
3Maka aku sudah mendengar tempelak
yang memberi aku malu dan dari dalam
pengertianku aku diberi jawab oleh
hatiku.
4Tiadakah engkau mengetahui akan hal
ini dari zaman dahulu dari pada masa
manusia ditempatkan di atas bumi
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5yaitu sorak orang jahat sebentar saja
lamanya dan kesukaan orang yang tiada
beragama itu hanya sesaat.
6 Jikalau kebesarannya naik ke langit
dan kepalanya sampai ke awan sekalipun
7niscaya ia akan binasa juga selama-
lamanya seperti tahinya dan orang yang
sudah melihat dia akan bertanya: Di
manakah ia?
8Maka ia akan hilang kelak seperti
mimpi dan tiada didapati lagi bahkan
ia akan dihalaukan kelak seperti
penglihatan pada malam hari.
9Maka mata yang sudah melihat
dia tiada akan melihat dia lagi
dan tempatnyapun tiada lagi akan
memandang kepadanya.
10Maka anak-anaknya akan meminta
kasihan dari pada orang miskin dan
dengan tangannya sendiri ia akan
memulangkan hartanya.
11Maka segala tulangnya penuh dengan
kekuatan mudanya tetapi itupun akan
berbaring sertanya di tanah.
12 Jikalau kejahatan itu sedap dalam
mulutnya jikalau disembunyikannya di
bawah lidahnya
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13 jikalau disayanginya dan tiada mau
melepaskan melainkan disimpannya di
dalam mulutnya
14niscaya makanan itu akan berubah
di dalam perutnya menjadi seperti bisa
ular tedung di dalamnya.
15Maka segala kekayaan sudah
ditelannya dan tak dapat tiada
dimuntahkannya maka semuanya akan
dikeluarkan Allah dari pada perutnya
kelak.
16Bahkan ia akan menghisap bisa ular
tedung dan lidah ular akan membunuh
dia.
17Maka tiada ia akan memandang
segala sungai dan anak sungai yang
mengalirkan air madu dan air dadih.
18Maka ia akan memulangkan segala
kelelahannya dan tiada ditelannya kelak
dan tiada ia akan bersukacita sekadar
segala harta yang diperolehnya.
19Karena orang miskin itu telah
dianiayakannya dan ditinggalkannya
maka dirampasnya rumah dan tiada ia
akan membangunkan dia pula.
20Karena tiada ia tahu puasa dalam
dirinya sebab itu tiada ia akan menaruh
barang sesuatu yang disukainya.
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21Maka satupun tiada tinggal lagi yang
tiada dimakannya sebab itu untungnya
tiada akan kekal.
22Tatkala cukup kemewahannya ia
akan sesak kelak dan segala orang yang
dalam kesusahan akan mendatangkan
tangan ke atasnya.
23Tatkala ia hendak mengenyangkan
perutnya Allah akan menjatuhkan
kehangatan murkanya ke atasnya
dan menghujani dia dengan murka
sementara ia lagi makan.
24Maka ia akan lari kelak dari hadapan
senjata besi dan ia akan dapat terus oleh
panah tembaga.
25Dicabutkannya keluar dari pada
tubuhnya bahkan matanya yang berkilat
keluar dari pada empedunya maka
beberapa perkara yang hebat berlaku
atasnya.
26Maka segala kegelapan tersimpanlah
bagi harta bendanya dan api yang tiada
dihembus akan memakan dia yaitu akan
menghanguskan segala yang lagi tinggal
dalam kemahnya.
27Maka langit akan menyatakan
kejahatannya dan bumipun akan
berbangkit melawan dia.
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28Maka segala harta rumahnya akan
hilang yaitu akan hanyut pada hari
murka-Nya.
29Demikianlah bagian yang ditentukan
Allah bagi orang jahat dan pusaka yang
ditentukan baginya oleh Allah."

21
1Maka jawab Ayub katanya:
2 "Dengarlah akan kataku

dengan tetap biarlah ia ini menjadi
penghiburanmu.
3Sabarkanlah aku maka akupun hendak
berkata-kata setelah sudah aku berkata-
kata bolehlah kamu mengolok-olokkan
lagi.
4Adapun aku ini kepada manusiakah
pengaduanku dan mengapa tiada dapat
aku kurang sabar.
5Pandanglah kepadaku hendaklah
kamu tercengang-cengang dan
tekapkanlah tangan ke mulutmu.
6 Jikalau aku teringat niscaya aku
terkejut dan tubuhku naik seram.
7Mengapa gerangan orang jahat
dihidupi dan menjadi tua bahkan
bertambah-tambah kekuatannya.
8Maka segala benihnya ditetapkan
sertanya di hadapannya dan segala
keturunannyapun di hadapan matanya.
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9Maka isi rumahnyapun di dalam aman
dengan tiada takut dan palu Allah tiada
berlaku atasnya.
10Dan lembunya berjantan dan tiada
sembang dan lembu betina beranak
tiada gugur anaknya.
11Disuruhkannya segala kanak-
kanak itu keluar sekawan dan segala
anaknyapun berlompat-lompatan.
12Semuanya menyanyi dengan bunyi
rebana dan kecapi serta bersuka-sukaan
dengan bunyi suling.
13Maka sekaliannya beruntung seumur
hidupnya dan dalam sesaat orang-orang
itu turun ke alam maut.
14Tetapi sekaliannya sudah berkata
kepada Allah: Hendaklah Engkau jauh
dari pada kami! Karena kami tiada suka
mengetahui segala jalan-Mu.
15Siapakah Yang Mahakuasa itu yang
patut kami berbuat ibadat kepadanya
dan jikalau kami berdoa kepada-Nya
apakah faedahnya kepada kami?
16Bahwa untungnya itu bukannya di
dalam tangannya sendiri maka bicara
orang jahat itu jauhlah dari padaku.
17Berapa kalikah pelita orang jahat
itu dipadamkan dan celaka datang ke
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atasnya dan Allah membahagiakan
kesusahannya dengan murka-Nya.
18Dan orang-orang itu menjadi seperti
jerami yang diterbangkan angin dan
seperti sekam yang dilayangkan oleh
ribut.
19Maka katamu bahwa Allah
menyimpan siksanya bagi anak-
anaknya biarlah kiranya dibalasnya atas
dirinya supaya diketahuinya.
20Biarlah matanya sendiri melihat
kebinasaan dan ia sendiri minum dari
pada murka Yang Mahakuasa.
21Karena bagaimanakah akan
disukainya kelak isi rumahnya yang
kemudian dari padanya itu tatkala
bilangan segala bulannya telah putus di
tengah-tengah.
22Masakan barang seorang mengajar
pengetahuan kepada Allah sedang ialah
yang menghukumkan segala orang yang
tinggi-tinggi.
23Maka ada orang yang mati tatkala
cukup kekuatannya sementara ia
semata-mata senang dan sentosa.
24Maka titiknya penuh dengan air susu
dan otak tulangnya lagi basah.
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25Maka orang lain pula matilah dalam
susah hatinya belum pernah dirasainya
barang yang baik.
26Maka keduanyapun sama berbaring
di tanah dan keduanya penuh dengan
hulat.
27Bahwasanya aku tahu segala
pikiranmu dan segala niat yang kamu
sangkakan mencercai aku.
28Karena kata kamu: Di manakah
rumah penghulu itu dan di manakah
kemah tempat kedudukkan orang jahat
itu?
29Bukankah kamu sudah bertanya
kepada orang yang lalu lalang dan
tiadakah kamu tahu segala alamatnya.
30Yaitu bagaimana orang jahat itu
ditangguhkan halnya sampai hari celaka
dan semuanya dibawa keluar pada hari
murka.
31Siapa gerangan yang menyatakan
kelakuannya tentang mukanya dan
siapakah gerangan yang membalas
kepadanya sekadar perbuatannya.
32Tetapi ia akan dihantarkan orang
ke kubur dan ia akan menunggui
pekuburannya.
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33Maka segala gempal tanah di
lembah akan menjadi sedap kepadanya
dan segala manusia akan mengikut
di belakangnya seperti orang yang
tiada tepermanai banyaknya sudah
mendahului dia.
34Bagaimana sia-sia kamu
menghiburkan aku pada hal tinggal
dengki saja dalam segala jiwamu."

22
1Maka jawab Elifas, orang Teman
itu, katanya:

2 "Masakan manusia memberi faedah
kepada Allah sesungguhnya orang yang
bijaksana itu memberi faedah kepada
dirinya.
3 Jikalau engkau benar adakah hal itu
memperkenankan Yang Mahakuasa dan
jikalau sempurna kelakuanmu adakah
memberi untung kepada-Nya.
4Adapun sebab engkau takut akan Dia
maka Ia menempelak akan dikau dan
masuk sertamu menghadap penjara.
5Bukankah besar kejahatanmu dan
dosa-dosamu tiada berkeputusan.
6Karena dari pada saudaramu engkau
sudah mengambil gadai dengan tiada
bersebab dan pakaian orang telanjang
sudah engkau tanggalkan.
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7Akan orang lelah tiada engkau
memberi minum air dan engkau sudah
menahankan roti dari pada orang yang
lapar.
8Tetapi orang yang gagah itu ialah
yang mempunyai bumi dan orang yang
terhormat ialah yang duduk dalamnya.
9Beberapa perempuan janda sudah
engkau halaukan dengan hampa
tangannya dan lengan anak piatu sudah
dipatahkan.
10Sebab itulah engkau dikelilingi oleh
beberapa jerat dan tiba-tiba engkau
dikejutkan oleh ketakutan.
11Atau oleh kegagalan sehingga tiada
dapat engkau melihat lagi dan engkau
diliputi oleh air bah.
12Berkenankah Allah di dalam langit
yang tinggi dan lihatlah ketinggian
segala bintang berapa tingginya.
13Maka katamu apakah yang diketahui
Allah masakan Ia menghukumkan dari
dalam gelap gulita itu.
14Awan-awan melindungkan Dia
sehingga tiada dilihat-Nya dan Iapun
menjalani bentangan langit.
15Maukah engkau menurut jalan yang
lama yang telah dijalani oleh orang jahat
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16yang telah direbut dahulu dari pada
masanya dan alasnya telah tercurah
seperti anak sungai
17yang telah berkata kepada Allah:
Hendaklah Engkau jauh dari pada kami!
dan lagi: Apa gerangan yang boleh
diperbuat bagi kita oleh Yang Mahakuasa
itu.
18Sungguhpun dipenuhinya segala
rumah orang-orang itu dengan barang
yang baik tetapi bicara orang jahat itu
jauhlah dari padaku.
19Maka orang benar akan melihat hal
itu dengan suka hatinya dan orang yang
tiada bersalah akan mengolok-olokkan
dia,
20katanya: Bahwa orang yang
berbangkit melawan kita sudah binasa
dan segala orangnya yang lagi tinggal
sudah dimakan api.
21Hendaklah kiranya engkau
berkenalan dengan dia dan beroleh
sejahtera demikianlah kebajikan akan
berlaku atasmu.
22Terimalah kiranya pengajaran dari
pada lidah-Nya dan taruhlah segala
firman-Nya di dalam hatimu.
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23 Jikalau engkau berbalik kepada Yang
Mahakuasa tak dapat tiada engkau
akan didirikan semula jikalau engkau
menjauhkan dari pada kemahmu segala
kejahatan.
24Hendaklah engkau meletakkan batu
emas di tanah dan emas ofir di antara
segala batu anak sungai
25dan Yang Mahakuasa akan menjadi
bagimu batu emas dan seperti perak
yang indah-indah itu bagimu.
26Karena baru engkau akan bersukacita
dalam Yang Mahakuasa dan engkaupun
akan menengadah kepada Allah
27Maka engkau akan berdoa kepada-
Nya dan Ia akan mendengar akan dikau
maka engkaupun akan mimpikan segala
niatmu.
28 Jikalau engkau menentukan barang
sesuatu niscaya perkara itu akan
ditetapkan bagimu dan segala jalanmu
akan diterangi oleh cahaya.
29Tatkala engkau direndahkan orang
kelak engkau akan berkata: Bolehlah
ditinggikan dan orang yang rendah itu
akan diselamatkannya.
30Maka Ia akan melepaskan orang
yang tiada suci dari pada salah sekalipun
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bahkan ia akan dilepaskan oleh
kesusahan tanganmu."

23
1Maka jawab Ayub katanya:
2 "Bahwa pada hari inipun

pengaduanku hendak mendurhaka maka
aku kena palu terlebih berat dari pada
raunganku.
3Alangkah baiknya jikalau aku tahu
di mana aku boleh mendapatkan Dia
supaya aku datang sampai kepada
kursi-Nya.
4Tak dapat tiada aku mengaturkan
halku di hadapan-Nya dan aku memenuhi
mulutku dengan beberapa kenyataan.
5Tak dapat tiada aku mengetahui
segala perkataan yang dijawab-Nya dan
mengerti barang yang dikatakan-Nya
kepadaku kelak.
6Maukah Ia berbantah-bantah dengan
aku dengan sangat kuasa-Nya. Bukan
melainkan tak dapat tiada Ia ingat akan
daku.
7Di sana orang yang benar akan dapat
berbicara dengan Dia maka demikianlah
dapat aku dilepaskan dari pada
hukumanku sampai selama-lamanya.
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8Bahwa aku berjalan ke hadapan tetapi
tiada Ia di situ dan ke belakang tetapi
tiada aku melihat akan Dia
9dan pada sebelah kiri tatkala Ia
bekerja tetapi tiada aku memandang
Dia maka Ia bersembunyi pada sebelah
kanan supaya jangan aku melihat Dia.
10Tetapi diketahui-Nya akan jalan yang
kuturut setelah sudah aku diuji-Nya
niscaya aku keluar seperti emas.
11Maka kakiku tetap mengikat tapak-
Nya aku sudah menurut jalan-Nya
dengan tiada menyimpang.
12Tiada pernah aku undur dari firman
lidah-Nya dan aku sudah menyimpan
segala perkataan mulut-Nya lebih dari
pada kehidupanku.
13Tetapi satu saja pikiran-Nya dan
siapa gerangan yang boleh memalingkan
Dia maka barang kehendak hati-Nya
itulah yang dilakukan-Nya.
14Karena disampaikan-Nya barang
yang ditentukan atasku dan banyak
perkara yang demikian ada sertanya.
15 Itulah sebabnya aku terkejut di
hadapan hadirat-Nya jikalau aku pikirkan
hal itu niscaya takutlah aku akan Dia.
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16Karena Allah sudah menawarkan
hatinya dan Yang Mahakudus sudah
menyusahi aku
17 sebab tiada aku dibinasakan dahulu
dari pada kegelapan itu dan kelam kabut
itu tiada dilindungkannya dari pada
mukaku."

24
1 "Mengapa Yang Mahakuasa itu
tiada menentukan beberapa masa

dan mengapa harinya tiada dilihat oleh
orang yang tiada mengetahui akan Dia.
2Maka ada orang yang memindahkan
batu sempadan dirampasnya beberapa
kawanan kambing domba lalu
digembalakannya.
3Dihalaukannya keledai anak piatu dan
lembu perempuan janda diambilnya
akan gadai.
4Maka orang papa diteguhkannya dari
pada jalan raya dan segala orang miskin
di bumi menyembunyikan dirinya.
5Maka seperti keledai hutan di
tanah belantara semuanya keluar
hendak bekerja dan mencari makanan
dengan rajinnya maka tanah belantara
itu mengeluarkan makanan akan
anak-anaknya.
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6Disabitnya makanannya di padang
dan buah anggur orang jahat yang lagi
tinggal itu dipetiknya.
7Semuanya berbaring dengan telanjang
sepanjang malam dan pada musim
dingin tiada ia berselimut.
8Semuanya basah oleh hujan di gunung
dan dipeluknya batu sebab tiada tempat
berlindung.
9Maka ada pula orang yang
menyentakkan anak yatim dari
pada susu ibunya dan yang mengambil
gadai dari pada orang miskin
10 sehingga orang-orang itu berjalan-
jalan dengan telanjangnya dan memikul
gemalan gandum dengan laparnya.
11Maka ia memasak minyak dalam
pagar halaman orang-orang itu dan
mengirik irikkan anggur dengan
dahaganya.
12Maka orang mengerang dari dalam
negri yang makmur dan hati orang luka
itu berteriaklah tetapi bukannya Allah
membilangkan perkara itu tiada patut.
13Maka yaitulah dari pada orang
yang mendurhaka kepada terang tiada
diketahuinya akan jalan-jalannya dan
tiada ia tetap pada lorong-lorongnya.



Ayub 24.14–20 77
14Maka si pembunuh itu bangunlah
tatkala terbit fajar dibunuhnya orang
miskin dan papa dan malam hari ia
seperti orang pencuri.
15Maka mata orang yang berbuat
zinah menantikan senjakala katanya:
Seorangpun tiada akan melihat aku; dan
mukanya disamarkannya.
16Maka tatkala gelap ditebuknya
rumah-rumah dan disembunyikannya
dirinya pada siang hari sehingga terang
siang itu tiada diketahuinya.
17Karena bagi sekaliannya itu pagi hari
sama seperti bayang-bayang maut sebab
diketahuinya dahsyat bayang-bayang
maut itu.
18Maka iapun ringanlah di atas muka
air terkutuklah bagiannya di atas bumi
tiadalah ia menyimpang pada jalan
kebun anggur.
19Maka kemarau dan panas
menghilangkan air salju demikian
juga alam maut menghilangkan orang
berdosa.
20Maka ia akan dilupakan oleh rahim
ibunya dan iapun mejadi kegemaran
hulat maka tiadalah orang ingat akan dia
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lagi dan yang tiada benar itu akan patah
seperti sebatang kayu.
21Maka dimakannya hak perempuan
mandul yang tiada beranak dan tiada ia
berbuat baik kepada perempuan janda.
22Maka oleh kekuatannya ditangkapnya
orang gagahpun jikalau ia berbangkit
niscaya seorangpun tiada harap akan
hidup.
23Maka sekaliannya diberi Allah sentosa
maka iapun senang dalam hal itu dan
mata Allah memandang segala jalannya.
24Maka sekaliannya itu ditinggikanlah
kemudian sebentar lagi lenyaplah ia
bahkan sekaliannya direndahkan maka
sekaliannya hilang seperti segala orang
lain maka sekaliannya dituai seperti
ujung tangkai gandum.
25Maka jikalau sekarang tiada demikian
siapa gerangan yang boleh mendustakan
aku atau meniadakan perkataanku itu."

25
1Maka jawab Bildad, orang Suah
itu, katanya:

2 "Ialah yang mempunyai perintah
dan Ialah yang ditakuti maka dalam
tempat-Nya yang tinggi diadakan-Nya
sejahtera.
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3Adapun segala bala tentaranya itu
adakah tepermanai banyaknya dan
siapakah yang tiada diterangi oleh
cahayanya.
4Maka bagaimana gerangan manusia
itu benar di hadapan Allah atau
bagaimanakan orang yang diperanakkan
oleh perempuan boleh menjadi suci.
5Sedangkan bulanpun tiada bercahaya
dan bintang-bintangpun tiada suci pada
pemandangan-Nya
6 istimewa pula manusia yang seperti
cacing dan anak adam yang seperti hulat
adanya."

26
1Maka jawab Ayub katanya:
2 "Masakan engkau menolong

orang yang tiada berkuasa dan masakan
menyelamatkan lengan yang tiada
kekuatan.
3Sungguhlah engkau sudah
menasihatkan orang yang tiada berbudi
dan menyatakan pengetahuanmu
dengan sepenuh-penuhnya.
4Maka kepada siapakah engkau sudah
mengatakan perkataanmu itu dan nafas
siapakah yang keluar dari padamu.
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5Maka segala orang yang telah mati
itu gemetarlah di bawah air dan segala
isinyapun.
6Bahwa alam maut itu tiada terlindung
di hadapan-Nya dan kebinasaanpun
tiada ditudung.
7Maka utara itu dibentangkan-Nya
di atas yang sunyi dan bumi itu
digantungkan-Nya kepada satu pun
tidak.
8Dan dikandungkan-Nya air di awan-
awan-Nya maka tiada juga awan itu
belah olehnya.
9Maka ditudungi-Nya muka Arasy-Nya
dan dihamparkan-Nya awan-Nya ke
atasnya.
10Maka di atas muka air Ia sudah
melengkungkan sempadan sampai ke
ujung terang dengan gelap.
11Maka bergoncanglah segala tiang
langit serta tercengang-cengang oleh
hardik-Nya.
12Maka dengan kuasa-Nya dikocokkan-
Nya laut dan oleh pengetahuan-Nya
dipalu-Nya Rahab.
13Maka oleh Roh-Nya langit itu dihiasi
dan tangan-Nya sudah mengeluarkan
ular yang pantas.
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14Bahwa inilah tepi segala jalan-Nya
saja maka sedikit saja besoknya yang
kedengaran kepada kita tetapi guruh
segala kodrat-Nya itu siapa gerangan
yang mengerti akan dia."

27
1Maka oleh Ayub diulanginya pula
ibaratnya serta berkata:

2 "Demi hayat Allah yang sudah
mengambil hakku dan Yang Mahakuasa
yang sudah menyusahi hatiku
3 (karena nyawaku lagi ada padaku
dengan secukupnya dan nafas yang dari
pada Allah itu di dalam lubang hidungku)
4bahwa biar mulutku tiada akan
mengatakan barang yang tiada benar
dan lidahkupun tiada akan berkata
dusta.
5Haramlah bagiku jikalau aku
membenarkan kamu dan sehingga putus
nyawa tiada aku mau menyebelahkan
tulus hatiku.
6Maka aku berpegang kepada
kebenaranku tiada aku mau melepaskan
maka hatiku tiada akan menuduh aku
seumur hidupku.
7Biarlah kiranya seteruku sama seperti
orang jahat dan orang yang berbangkit
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melawan aku seperti orang yang tiada
benar.
8Karena apa gerangan pengharapan
orang yang tiada beragama jikalau ia
beruntung sekalipun tatkala diambil
Allah akan nyawaku.
9Maukah Allah mendengar akan
serunya tatkala kesusahan berlaku
atasnya.
10Bolehkah ia menyukakan dirinya
dalam Yang Mahakuasa serta menyeru
akan Allah sediakala.
11Bahwa aku hendak mengajar kamu
dari hal tangan Allah dan tiada aku
melindungkan barang yang ada kepada
Yang Mahakuasa.
12Bahwa kamu sekalian inipun sudah
melihat hal itu mengapa pula kamu
sudah menjadi semata-mata sia-sia.
13Demikianlah bagian yang ditentukan
Allah bagi orang jahat dan pusaka orang
penganiaya yang diterimanya dari pada
Yang Mahakuasa.
14 Jikalau anak-anaknya bertambah-
tambah banyaknya yaitu akan dimakan
pedang dan keturunannya tiada akan
dikenyangkan dengan roti.
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15Maka segala orangnya yang lagi
tinggal akan dikuburkan dalam maut dan
segala jandanya tiada akan meratap
16 jikalau perak liat ditimbunkannya
seperti lebu tanah dan pakaianpun
disediakannya seperti tanah liat
17biarlah disediakannya tetapi tak
dapat tiada ia itu dipakai oleh orang
benar dan orang yang tiada bersalah
kelak akan membagikan peraknya.
18Maka rumahnya dibangunkannya
seperti hulat dan seperti pondok yang
dibuat oleh penunggu.
19Maka ia berbaring dengan kayanya
tetapi tiada ia akan dihimpunkan dan ia
membuka matanya maka tiada ada lagi.
20Maka beberapa perkara yang hebat
menimpa dia seperti air bah dan pada
malam hari ia dilayangkan oleh ribut.
21Maka air timur menerbangkan dia
sehingga ia lenyap dihapuskannya dari
pada tempatnya.
22Karena Allah akan melontar
kepalanya dengan tiada sayang dan ia
hendak lari berlepas dirinya dari pada
tangan-Nya.
23Maka orang-orang akan bertepuk
tangan sebab halnya dan menghembus-
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hembus menghalaukan dia dari pada
tempatnya."

28
1 "Sesungguhnya ada tempat
galian perak dan tempat emas

yang dicuci orang.
2Maka besi pula diambil orang dari
dalam tanah dan tembagapun dilebur
dari pada batu.
3Maka kegelapan itu disempadankan
oleh manusia dan sampai akhir sekali
diperiksanya segala batu kelam kabut
dan bayang-bayang kematian.
4Maka orang menceruk jauh dari pada
kedudukkan manusia semuanya tiada
disadari oleh kaki orang yang lalu lalang
semuanya terhulur ke bawah jauh dari
pada manusia serta berbuai-buai.
5Adapun akan bumi itu rotipun keluar
dari padanya dan di bawahnya terbalik
yaitu seperti dibalikkan oleh api.
6Maka batunya itu yaitu tempat batu
nilam dan kepadanya ada emas ori.
7Maka jalannya itu tiada diketahui oleh
sesuatu burung lang dan mata burung
rajawali belum pernah melihat dia.
8Maka segala binatang yang buas
belum pernah menjalani dia dan singa
yang garang tiada lalu di situ.
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9Bahwa orang menghulurkan
tangannya kepada batu besi dan
gunung-gunung itu dibalikkannya
dengan akar-akarnya.
10Maka dipahatkannya beberapa
saluran dalam batu gunung dan matanya
melihat segala benda yang indah-indah.
11Diikutnya anak-anak sungai supaya
jangan meleleh keluar dan segala yang
tersembunyi dikeluarkannya kepada
terang.
12Tetapi budi itu di mana gerangan
didapati orang akan dia dan di manakah
tempat pengertian?
13Maka manusia tiada tahu menilikan
harganya dan tiada didapat akan dia di
tanah orang yang hidup.
14Maka kata tempat yang dalam itu:
Bahwa bukannya di dalam aku, dan kata
lautan: Bahwa bukannya kepadaku.
15Maka tiada dapat dibeli dengan emas
dan harganya tiada dapat ditimbang
dengan perak.
16Maka harganya tiada tertilikan
dengan emas dari Ofir atau dengan
permata Unam atau batu nilam.
17Maka emas dan kaca tiada boleh
disamakan dengan dia dan tiada boleh
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ditukar dengan beberapa bekas dari
pada emas suci.
18Maka marjan atau hablur jangan
disebut lagi bahkan harga budi itu
terlebih dari pada manikam.
19Maka Yakut yang kuning dari Etiopia
tiada akan disamakan dengan dia dan
harganya tiada akan ditilikan dengan
emas tulen.
20Maka dari mana gerangan datangnya
budi itu dan di manakah tempat
pengertian.
21Pada hal yaitu terlindung dari
pada mata segala yang bernyawa dan
tersembunyi dari pada segala burung
yang di udara.
22Maka kata kebinasaan dan maut itu:
Bahwa kami sudah mendengar kabarnya
dengan telinga kami.
23Bahwa Allah juga yang mengerti
jalannya dan Ialah yang mengetahui
tempatnya.
24Karena Ialah yang memandang
hingga sampai ke ujung bumi dilihat-Nya
segala yang di bawah langit
25hendak diadakan-Nya bagi angin itu
suatu tebangan bahkan segala air itupun
disukat-Nya.
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26Tatkala diberi-Nya hukum akan hujan
dan ditentukan-Nya jalan kilat halilintar
27maka tatkala itu dilihat-Nya serta
dinyatakan-Nya ditetapkan-Nya bahkan
diselidik-Nya akan dia.
28Maka firman-Nya kepada manusia:
Bahwa takut akan Allah itulah budi dan
menjauhkan diri dari pada orang jahat
itulah pengertian."

29
1Maka oleh Ayub diulanginya pula
ibaratnya serta berkata:

2 "Alangkah baiknya jikalau halku
seperti segala bulan yang telah lalu pada
masa aku ditunggui oleh Allah
3 tatkala pelita-Nya menerangi kepalaku
dan oleh cahaya-Nya aku berjalanlah
dalam kegelapan
4yaitu seperti halku pada pertengahan
umurku tatkala dihias Allah telah duduk
di atas kemahku
5 tatkala Yang Mahakuasa lagi ada
sertaku dan segala anak-anakku
mengelilingi aku
6 tatkala melangkah tapak kakiku
dibasuh dengan air dadih dan batupun
mencucurkan bagiku beberapa sungai
dari pada minyak.
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7Tatkala aku keluar hendak ke pintu
negri tatkala meletakkan kursiku di jalan
8 serta terlihat orang muda-muda akan
daku maka disembunyikannya dirinya
dan orang tua-tuapun bangkit lalu berdiri
9dan segala penghulupun berdiam
dirinya serta menekapkan tangan ke
mulutnya
10maka bunyi suara orang besar-besar
tiada kedengaran dan lidahnya melekat
pada langit-langitnya.
11karena telinga yang mendengar
kataku itu menyebutan aku berbahagia
dan mata yang melihat aku itupun
manyaksikan aku
12 sebab aku sudah melepaskan orang
miskin yang berseru kepadaku dan
anak-anak yatim yang tiada seorangpun
akan membantunya.
13Maka berkat doa orang yang hampir
binasa itu telah berlaku atasku dan hati
perempuan bujangku beri menyanyi
sebab sukacita.
14Maka aku sudah memakai kebenaran
akan pakaianku dan keadilanku menjadi
seperti jubah dan tengkulak bagiku.
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15Maka akulah seperti mata kepada
orang buta dan seperti kaki kepada
orang timpang.
16Maka akulah bapa kepada orang
yang berkekurangan dan akan orang
yang tiada kukenalipun aku perkasa juga
halnya.
17Maka aku sudah mematahkan segala
geraham orang yang tiada benar dan
mangsanya kusentakkanlah dari pada
giginya.
18Maka kataku: Bahwa aku akan mati
kelak di dalam sarangku dan segala
hariku diperbanyakkan seperti pasir
19maka akarku melata sampai ke
air dan embunpun bermalam di atas
carangku
20maka kemuliaanku lagi muda di
dalamku dan panahku dibaharui pada
tanganku.
21Kepadaku orang memasang telinga
serta menanti-nanti dan berdiam dirinya
sehingga aku memberi bicara.
22Setelah sudah aku berkata-kata
tiada orang berkata lagi dan segala
perkataanku menitik kepadanya.
23Maka sekaliannya menantikan
aku seperti menantikan hujan
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dingangakannya mulutnya seperti
menantikan musim hujan yang
kemudian.
24 Jikalau aku tertawa di atasnya tiada
juga ia percaya dan seri mukanya tiada
dijatuhkannya.
25Maka aku sudah memilih jalannya
dan duduk menjadi penghulunya
dan kedudukkanku seperti raja di
dalam tentaranya seperti orang yang
menghiburkan orang yang berdukacita."

30
1 "Tetapi sekarang aku
ditertawakan oleh orang

yang muda dari padaku yang bapanya
itupun tiada kubilangkan layak menjadi
gembala anjing yang menunggu
domba-dombaku.
2Bahkan kekuatan tangannya itu apa
faedahnya kepadaku yaitu orang yang
telah hilang kekuatannya.
3Semuanya kurus sebab kekurangan
dan kelaparan maka dibahamnya tanah
yang kering dalam kegelapan yang sunyi
dan senyap.
4Maka dipetiknya rumput masin dekat
semak-semak dan akar tulang-tulang
menjadi makanan.
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5Maka sekaliannya ditolak dari antara
segala manusia dan orang megikut dia
dengan berteriak-teriak seperti mengikut
pencuri.
6Hendaklah orang-orang itu duduk
dalam celah batu di lembah di dalam
lobang tanah dan batu-batu.
7Maka sekaliannya menjerit di tengah-
tengah semak semuanya berkumpul di
bawah poko duri.
8Adapun sekaliannya itu anak-anak
orang bodoh dan anak-anak orang yang
tiada kenamaan yang dihalau dari tanah
itu dengan cemeti.
9Akan sekarang aku telah menjadi
permainannya bahkan aku suatu sindiran
kepadanya.
10Maka dibencinya akan daku dan
dijauhkannya dirinya dari padaku dan
tiada segan meludahi mukaku.
11Karena Allah telah melepaskan
tali panahnya dan sudah menyusahi
aku sebab itu sekaliannya sudah
membuangkan tali kang di hadapanku.
12Dan pada sebelah kananku orang
hina itu berbangkit ditolaknya kakiku
ditemboknya beberapa jalan kebinasaan
hendak melawan aku.
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13Maka jalanku dirusakkannya
ditambahinya celakaku yaitu orang yang
tiada seorang pembantunya.
14Maka datangnya itu seperti dari pada
pecahan pagar tembok yang luas di
tengah-tengah kerusakkan itu semuanya
menempuh aku.
15Beberapa perkara yang hebat
dibalikkannya kepadaku dikejarnya
kemuliaanku seperti angin dan
selamatku sudah hilang seperti
segumpal awan.
16Akan sekarang nyawaku tercurahlah
di dalamku beberapa hari kesusahan
sudah menimpa aku.
17Maka pada malam hari segala
tulangku mencucuk-cucuk di dalam
tubuhku dan bisa yang meradak-radak
tiada berhenti.
18Maka pakaianku rusak oleh sengat
kuasa penyakitku dan dicekikkinya aku
seperti leher bajuku.
19Maka aku terperosok olehnya ke
dalam lumpur dan aku sudah menjadi
seperti habuk dan habu.
20Maka aku berseru kepada-Mu tetapi
tiada Engkau memberi jawab aku
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bangun berdiri dan Engkau memandang
kepadaku.
21Maka Engkau sudah berubah menjadi
bengis kepadaku dan dengan kuasa
tangan-Mu Engkau menganiayakan aku.
22Engkau menerbangkan aku oleh
angin Engkau melayangkan aku olehnya
aku dihancurkan olehmu di dalam ribut
23karena aku Engkau hendak
membawa aku kepada maut ke tempat
yang ditentukan bagi segala orang yang
hidup.
24Sesungguhnya tiada ia akan
menaikkan tangannya atas suatu
timbunan pecah-pacahan sungguhpun
dalam kebinasaan boleh juga orang
berteriak sebab segala perkara ini.
25Bukankah aku sudah menangiskan
orang yang dalam kesusahan bukankah
hatiku berdukacita sebab orang yang
kekurangan.
26Aku sudah menantikan perkara yang
baik tetapi yang jahat telah datang dan
aku sudah harap akan terang tetapi
kegelapan yang datang.
27Maka darahku mendidih dengan tiada
berhenti beberapa hari kesusahan sudah
berlaku atasku.
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28Maka aku berjalan-jalan dengan
dukacitaku dengan tiada matahari dan
aku berdiri di tengah perhimpunan orang
serta berteriak menata tulang.
29Maka aku menjadi saudara kepada
segala serigala dan tolan segala burung
unta.
30Maka kulitku sudah menjadi hitam
dan menggelangsung dan segala
tulangku radang oleh panas.
31Maka sebab itu bunyi kecapiku
sudah berubah menjadi ratapan dan
bunyi suling menjadi suara orang yang
menangis."

31
1 "Bahwa aku sudah berjanji-
janjian dengan mataku

bagaimana pula aku akan memandang
anak perempuan.
2Karena apakah bagianku dari pada
Allah yang di atas atau pusakaku dari
pada Yang Mahakuasa dalam ketinggian.
3Bukankah yaitu celaka bagi orang
yang tiada benar dan kebinasaan bagi
orang yang berbudi jahat.
4Bukankah dilihat Allah segala jalanku
dan dibilangnya segala langkahku.
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5 Jikalau aku sudah menurut jalan yang
sia-sia dan kakiku pantas pada jalan tipu
daya
6 (biarlah kiranya aku ditimbang dalam
neraca yang betul supaya diketahui Allah
akan tulus hatiku).
7 Jikalau kiranya langkahku sudah
menyimpang dari pada jalan dan hatiku
sudah menurut mataku jikalau barang
sesuatu sudah melekat pada tapak
tanganku
8biarlah aku menanam dan lain orang
makan hasilnya dan biarlah segala
tumbuh-tumbuhanku dicabut dengan
akarnya.
9 Jikalau kiranya hatiku kena pujuk
orang perempuan jikalau aku sudah
mengintai pada pintu tamanku
10biarlah istriku mengisar bagi
orang lain dan biarlah orang lain
beramah-ramahan dengan dia.
11Karena yaitulah dosa yang besar
yaitu kesalahan yang patut dihukumkan
oleh hakim-hakim
12karena yaitu suatu api yang memakan
sampai mendatangkan kebinasaan tak
dapat tiada dicabutkannya segala hasilku
dengan akar-akarnya sekali.
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13 Jikalau kiranya aku tiada
mengindahkan hal hambaku laki-
laki atau perempuan pada masa ia
berselisih dengan aku
14apa gerangan halku tatkala Allah
berbangkit kelak dan tatkala diperiksai-
Nya apa gerangan jawabku kepada-Nya
15adapun yang menjadikan aku di
dalam rahim ibuku bukankah ia juga
yang menjadikan orang itu dan bukankah
satu juga yang mengadakan kami kedua
di dalam rahim.
16 Jikalau kiranya aku sudah
menahankan barang yang dikehendaki
oleh orang miskin jikalau aku sudah
menguburkan mata perempuan bujang
17atau jikalau aku makan rizkiku
seorang diri dan anak yatim tiada makan
dari padanya
18 (bahkan dari pada masa mudaku
aku memeliharakan dia seperti akulah
bapanya dan dari pada rahim ibuku aku
sudah memimpin dia)
19 jikalau kiranya aku sudah melihat
orang binasa sebab kurang pakaiannya
atau orang miskin tiada berselimut
20 jikalau pinggangnya tiada
memohonkan berkat atasku dan
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jikalau tiada ia dipanaskan oleh bulu
dombaku
21 jikalau kiranya aku sudah menaikkan
tanganku atas anak yatim sebab kulihat
pembantuku di pintu gerbang
22biarlah bahuku gugur dari pada
belikat dan lenganku patah tulangnya.
23Karena senantiasa aku takut akan
kebinasaan dari pada Allah dan sebab
kebinasaannya tiada kuberani berbuat
apa-apa.
24 Jikalau aku sudah menaruh harap
akan emas atau kataku kepada emas
suci: Bahwa engkaulah pengharapanku
25 jikalau kiranya aku bersukacita sebab
aku sangat kaya dan sebab tanganku
banyak perolehannya
26 jikalau kiranya aku sudah
memandang matahari tatkala ia
bercahaya atau bulan beredar dengan
terangnya
27 sehingga hatiku kena pujuk
diam-diam dan mulutku mengecupi
tanganku
28niscaya yaitupun suatu kesalahan
yang patut dihukumkan hakim-hakim
karena jikalau demikian niscaya aku
mendustakan Allah yang di atas.



Ayub 31.29–35 98
29 Jikalau kiranya aku bersukacita sebab
kebinasaan orang yang membenci aku
jikalau aku mengetas-ngetas pada masa
ia kena celaka
30 (tiada aku beri lidahku berdosa
dengan menuntut belanya dengan
kutuk)
31 jikalau kiranya orang isi kemahku
tiada berkata: Di mana gerangan
orang yang tiada dikenyangkan dengan
makanannya.
32Maka tiadalah orang dagang
bermalam di lorong melainkan pintuku
terbuka bagi orang perjalanan
33 jikalau kiranya aku menutup
kesalahanku seperti Adam serta
menyembunyikan dosaku di dalam
hatiku sebab takut akan segala orang
banyak
34dan aku dikejutkan sebab kecelaan
segala kaum sehingga aku berdiam
diriku dan tiada keluar dari pada pintuku
35alangkah baiknya jikalau ada
seseorang mau mendengar akan daku
(bahwa inilah tanda tanganku biarlah
kiranya Yang Mahakuasa itu memberi
jawab kepadaku)
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36alangkah baiknya jikalau ada padaku
suatu tuduhan seteruku niscaya aku
memikul dia di atas bahuku aku
mengenakan dia kepada kepalaku
seperti mahkota.
37Niscaya aku nyatakan kepada-Nya
bilangan segala langkahku dan aku
menghampiri Dia seperti seorang
penghulu.
38 Jikalau kiranya tanahku berteriak
atasku dan segala ular bajak menangis
bersama-sama
39 jikalau kiranya aku sudah makan
hasilnya dengan tiada membayar
upahnya dan jikalau aku sudah
menghilangkan nyawa orang yang
empunya dia
40biarkah duri bertumbuh akan ganti
gandum dan lalang akan ganti seir."
Maka habislah perkataan Ayub itu.

32
1Maka berhentilah ketiga orang
itu dari pada menjawab kepada

Ayub sebab Ayub itu membenarkan
dirinya.
2Maka bernyalalah marah Elihu bin
Barakheel, orang Bus, dari pada suku
Ram; maka marahnya itu bernyalalah
atas Ayub sebab dibenarkannya akan
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dirinya terlebih dari pada membenarkan
Allah.
3Dan lagi marahnya itu bernyalalah
pula atas ketiga sahabatnya sebab
disalahkannya akan Ayub sungguhpun
tiada orang-orang itu mendapat sesuatu
jawab.
4Maka Elihu itu ternanti-nanti hendak
memberi jawab kepada Ayub sebab
semuanya tua dari padanya.
5Tetapi setelah dilihat Elihu akan hal
lidah ketiga orang itu tiada terjawab lagi
maka bernyalalah marahnya.
6Maka jawab Elihu bin Barakheel, orang
Bus itu, katanya: "Adapun aku ini orang
muda dan kamu sudah beruban belaka
sebab itu aku menahankan diriku tiada
berani menyatakan pikiranku.
7Maka kataku: Orang yang berumur
panjang patut berkata-kata dan orang
yang lebih tahunnya patut mengajar
budi.
8Tetapi di dalam manusia adalah suatu
roh dan nafas dari pada Yang Mahakuasa
itu memberi pengertian kepadanya.
9Bukannya orang besar-besar itu yang
berbudi dan bukannya orang tua-tua
yang tahu membicarakan.
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10Sebab itu kataku: Dengarlah olehmu
akan daku pula maka akupun hendak
menyatakan pikiranku.
11Bahwa aku sudah menantikan segala
perkataanmu dan sudah mendengar
akan segala pengertianmu sementara
kamu mencari apa hendak dijawabkan.
12Maka aku sudah mengecamkan
segala perkataan tetapi seorangpun
tiada yang menempelak Ayub dan
seorangpun dari padamu tiada
menjawab akan perkataannya.
13 Janganlah kamu berkata: Bahwa
kami sudah mendapat budi maka
Allah juga yang boleh menang atasnya
bukannya manusia
14karena bukannya aku ini yang
dituju oleh perkataannya dan bukannya
dengan perkataanmu aku hendak
memberi jawab kepadanya.
15Maka sekaliannya tercengang tiada
terjawab lagi dan suatupun tiada apa
katanya.
16Patutkah aku ternanti-nanti sebab
sekaliannya tiada berkata dan sebab
sekaliannya berdiam dirinya dan tiada
memberi jawab lagi.
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17Maka akupun hendak memberi
jawab dari pihakku dan aku hendak
menyatakan pikiranku.
18Karena penuhlah aku dengan
perkataan dan aku dipaksa oleh roh
yang di dalamku.
19Bahwa hatiku seperti air anggur yang
belum dibuka seperti kirbat baru yang
hampir meletup.
20Maka aku hendak berkata-kata
supaya aku segera dan aku hendak
membuka mulutku memberi jawab.
21 Janganlah kiranya aku mengindahkan
rupa orang dan tiada mau aku
menggelar-gelar seorang jugapun.
22Karena tiada aku tahu menggelar
orang jikalau demikian niscaya segeralah
aku dihapuskan oleh yang menjadikan
aku."

33
1 "Tetapi hai Ayub dengarlah
kiranya akan kata-kataku

dan pasang telingamu akan segala
perkataanku.
2Bahwa aku sudah membuka mulutku
dan lidahku berkata-kata di dalam
mulutku.
3Maka perkataanku akan menyatakan
tulus hatiku dan lidahku akan
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mengatakan dengan terangnya segala
yang diketahuinya.
4Maka Roh Allah juga yang menjadikan
aku dan nafas dari pada Yang Mahakuasa
memberi aku hidup.
5Hendaklah engkau memberi jawab
jikalau boleh aturkanlah perkataanmu di
hadapanku lalu berdiri.
6Bahwa aku ini sama seperti engkau
di hadapan Allah maka akupun telah
dijadikan dari pada tanah liat.
7Bahwa hebatku tiada akan
mengejutkan engkau dan tindihanku
tiada akan memberatkan engkau.
8Sesungguhnya engkau sudah
berkata-kata di hadapanku dan aku
sudah mendengar bunyi suaramu
menngatakan:
9Bahwa akulah suci dengan tiada
bersalah akulah benar tiada dosa padaku
10bahwa dicari-Nya sebab atasku dan
dibilangkan-Nya aku akan seteru-Nya
11 serta dipasungkan-Nya kakiku dan
diperhatikan-Nya segala jalanku.
12Maka aku hendak memberi jawab
kepadamu bahwa tiada engkau benar
dalam hal ini karena Allah terlebih besar
dari pada manusia.
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13Mengapa engkau berbantah-
bantah dengan Dia karena tiada Ia
memberi jawab dari hal barang sesuatu
perbuatannya.
14Karena Allah berfirman sekali juga
bahkan dua kali sungguhpun tiada
diperhatikan oleh manusia.
15Tetapi dalam suatu mimpi dalam
penglihatan pada malam hari tatkala
tidur yang lelap telah berlaku atas
manusia sementara orang mengantuk di
tengah tidur
16pada masa itu dibukakan-Nya telinga
manusia serta ditetapkannya pengajaran
kepadanya
17 supaya manusia itu dipalingkanya
dari pada niat hatinya dan supaya
dijauhkannya orang dari pada congkak
18maka jiwanya ditahankannya dari
pada kebinasaan dan nyawanya jangan
hilang oleh pedang.
19Maka ia disaksikan pula dengan
penyakit di tempat tidurnya dan
senantiasa sakit-sakit di dalam
tulangnya
20 sehingga hatinya muak akan roti dan
jiwanyapun jemu akan segala makanan
yang sedap-sedap.



Ayub 33.21–27 105
21Maka dagingnyapun hilang
sehingga tiada kelihatan dan tulangnya
yang dahulu tiada kelihatan itu
menjangkinglah.
22Bahkan jiwanya telah hampir kepada
kebinasaan dan nyawanyapun kepada
maut.
23 Jikalau ada kepadanya seorang
malaikat atau juru bahasa seorang
dalam seribu supaya menyatakan
kepada manusia barang yang patut
diperbuatnya
24niscaya dikasihankan-Nya akan dia
firman-Nya: Lepaskan dia dari pada
turun kepada kebinasaan karena aku
sudah mendapat suatu tebusan.
25Maka dagingnya akan dibaharui lebih
dari pada kanak-kanak dan ia akan
kembali kepada hal mudanya
26maka ia berdoa kepada Allah lalu
dikasihani-Nya akan dia sehingga ia
menghadap hadirat-Nya dengan sukacita
maka kepada manusia dikembalikan-Nya
kebenaran-Nya.
27Maka orang itu menyanyilah di
hadapan manusia, katanya: Bahwa aku
sudah berbuat dosa dan membalikan
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yang benar dan tiada berfaedah
kepadaku.
28Tetapi jiwaku ditebus Allah supaya
jangan turun kepada kebinasaan dan
nyawaku kelak akan melihat terang.
29Bahwa segala perkara itu diperbuat
Allah dan tiga kali kepada manusia
30hendak mengembalikan jiwanya dari
pada kebinasaan supaya ia diterangkan
oleh terang kehidupan.
31Hai Ayub ingat baik-baik dan
dengarlah akan daku hendaklah engkau
berdiam dirimu maka aku hendak
berkata-kata.
32 Jikalau engkau hendak berkata-kata
bolehlah engkau memberi jawab
katakanlah olehmu karena aku hendak
membenarkan dikau.
33Tetapi jikalau tiada dengarlah olehmu
akan daku hendaklah engkau berdiam
dirimu maka aku akan mengajarkan budi
kepadamu."

34
1Dan lagi kata Elihu itu demikian:
2 "Hai orang yang berbudi

dengarlah olehmu akan kataku dan
pasang telinga kepadaku hai kamu yang
berpengetahuan.
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3Karena telinga itu menguji segala
perkataan seperti tekak merasa
makanan.
4Mari kita pilih bagi diri kita barang yang
benar dan hendaklah kita mengetahui di
antara diri kita mana yang baik.
5Karena Ayub sudah berkata: Bahwa
akulah benar dan Allah sudah megambil
hakku
6dan atas hakku itu aku dibilangkan
pembohong maka lukaku tiada dapat
disembuhkan sungguhpun aku tiada
bersalah.
7Siapa gerangan yang seperti Ayub
yang memenuhi dirinya dengan
sendirinya seperti orang meminum air.
8Dan yang berjalan dalam perhimpunan
orang yang berbuat dosa dan menyertai
orang yang jahat.
9Karena katanya: Satupun tiada
faedahnya kepada orang jikalau ia
menyukakan dirinya serta dengan Allah.
10Sebab itu dengarlah olehmu hai
kamu yang berakal bahwa jauhlah Allah
dari pada berbuat yang jahat dan Yang
Mahakuasa itu dari pada berbuat aniaya.
11Karena dibalas-Nya kelak kepada
manusia sekadar perbuatan masing-
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masing dan diberinya tiap-tiap orang
mendapat seperti kelakuannya.
12Bahwa sesungguhnya Allah tiada
akan berbuat jahat dan Yang Mahakuasa
itu tiada akan memutar hak orang.
13Siapa gerangan yang bertaruhkan
bumi kepadanya atau siapakah yang
mengamanatkan dunia ini kepadanya.
14 Jikalau ia menaruh sayang akan
manusia jikalau dihimpunkannya bagi
dirinya jiwanya dan nafas
15niscaya binasalah segala yang
bernyawa itu bersama-sama dan
manusiapun akan kembali kepada tanah
kelak.
16 Jikalau kiranya engkau berakal
dengarlah olehmu dan pasang telingamu
akan bunyi suaraku.
17Masakan seorangpun yang membenci
yang benar itu akan memegang perintah
dan masakan engkau menyalahi orang
yang adil dan berkuasa.
18Patutkah orang berkata kepada
seorang raja: Bahwa engkau orang hina,
atau pada orang mulia-mulia: Bahwa
kamu ini jahat.
19 Istimewa pula kepada yang tiada
mengindahkan penghulu-penghulu
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dan yang tiada membilangkan orang
kaya-kaya lebih dari pada orang miskin
karena sekaliannya itu perbuatan
tangan-Nya sendiri.
20Dalam sesaat juga sekaliannya mati
yaitu pada tengah malam maka kaum itu
berkocak hatinya lalu lenyap dan orang
mulia-mulia itu dihilangkan bukan oleh
tangan manusia.
21Karena mata Allah memandang
segala jalan manusia dan dilihatnya
gerak laku masing-masing.
22Maka tiadalah sesuatu kegelapan
atau bayang-bayang maut yang
dapat orang yang berbuat jahat itu
menyembunyikan dirinya di sana.
23Tak usah ia menimbang lagi hal
seseorang sehingga ia menghadap bicara
pada hadirat Allah.
24Maka dihancurkan-Nya orang mulia-
mulia dengan peri yang tiada dapat
diselidik diangkat-Nya orang lain pula
akan gantinya.
25Maka sebab itu Ia mengambil tahu
akan segala perbuatannya dibalikkannya
pada malam hari sehingga sekaliannya
binasa.
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26Maka dipalu-Nya akan dia seperti
akan orang-orang yang jahat di hadapan
mata orang lain
27 sebab sekaliannya sudah
menyimpang daripada mengikut
Dia dan tiada mau mengindahkan segala
jalan-Nya
28maka demikianlah kelakuannya
sehingga seru orang miskin itu telah
datang kepada-Nya dan didengar-Nya
akan teriak orang yang kena aniaya.
29 Jikalau Ia memberi perhetian siapa
gerangan yang menyalahkan dan jikalau
Ia menudung mukanya siapa gerangan
dapat memandang dia baik kepada suatu
bangsa baik kepada seorang manusia
sama adanya
30 supaya orang yang tiada beragama
jangan mejadi raja supaya jangan
seorangpun menjeratkan kaum itu.
31Karena adakah seorang berdatang
sembah kepada Allah demikian: Bahwa
aku sudah kena siksa tiada aku hendak
berdosa lagi
32ada barang yang belum aku melihat
hendaklah engkau ajarkan jikalau
kiranya aku sudah berbuat salah niscaya
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tiada aku akan berbuat demikian lagi
pula.
33Patutkah dibalasnya seperti
kehendakmu padahal engkau yang
mengangkatkan karena tak dapat tiada
engkau akan memilih bukannya aku
sebab itu katakanlah olehmu sekadar
pengetahuanmu.
34Maka orang yang berakal akan
berkata kepadaku bahkan segala orang
berbudi yang mendengar akan daku.
35Bahwa Ayub itu berkata-kata dengan
tiada berpengetahuan dan segala
perkataan tiada berbudi.
36Alangkah baiknya Ayub itu dicoba
sampai habis sebab segala jawabnya itu
seperti orang jahat.
37Karena ditambahinya dosanya dengan
durhaka ia bertepuk-tepuk tangannya
di antara kita diperbanyakkannya
perkataannya melawan Allah."

35
1Dan lagi kata Elihu itu demikian:
2 "Sungguhkah pada sangkamu

demikian hakmu atau adakah engkau
berkata bahwa kebenaranku terlebih dari
pada kebenaran Allah
3 sehingga katamu: Apakah faedahnya
kepadamu dan lagi apakah utungku
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terlebih dari pada yang ada jikalau aku
berdosa.
4Maka aku hendak memberi jawab
kepadamu dan kepada sahabat-
sahabatmu pun yang sertamu.
5Hendaklah engkau menengadah ke
langit dan lihatlah olehmu padanglah
olehmu akan awan-awan yang terlebih
tinggi dari padamu.
6 Jikalau engkau sudah berdosa
apakah perbuatanmu melawan Dia dan
jikalau banyak kesalahanmu apakah
perbuatanmu kepada-Nya.
7 Jikalau engkau benar apakah
persembahannmu kepada-Nya atau
apakah yang diterima-Nya dari pada
tanganmu.
8 Jikalau manusia seperti engkau
niscaya kejahatanmu membuat bencana
kepadanya dan kepada seorang anak
Adam kebenaranmu itu akan memberi
faedah.
9Dari sebab banyak aniaya semuanya
berteriak semuanya berseru dari sebab
tangan orang gagah.
10Tetapi seorangpun tiada berkata: Di
manakah Allah yang menjadikan aku
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yang memberi orang bernyanyi pada
malam hari
11yang mengajar kami lebih dari
pengajaran-Nya kepada segala binatang
yang di bumi dan dijadikan-Nya kami
berbudi lebih dari pada segala burung di
udara.
12Maka di sana orang berteriak-teriak
tetapi seorangpun tiada memberi jawab
oleh sebab congkak orang jahat.
13Sesungguhnya Allah tiada mau
mendengar perkataan yang sia-sia
dan Yang Mahakuasa itu tiada mau
mengindahkan dia.
14 Istimewa pula tatkala katamu
bahwa tiada engkau memandang Dia
maka perkara itu adalah di hadapan
hadirat-Nya dan engkau menanti akan
dia.
15Akan sekarang sebab belum
dibalasnya dengan murka-Nya dan
congkak itu belum sangat diindahkan-
Nya.
16 Itulah sebabnya Ayub itu
membuka mulutnya dengan sia-sia
diperbanyakkannya perkataan dengan
tiada berpengetahuan."
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36
1Maka oleh Elihu disambungnya
perkataan demikian:

2 "Sabarkanlah aku sediikit maka aku
hendak menyatakan kepadamu karena
ada lagi beberapa perkara yang hendak
kukatakan karena Allah.
3Maka aku hendak mengambil
pengetahuanku dari jauh dan aku
hendak membenarkan yang menjadikan
aku.
4Karena sesungguhnya bukannya dusta
perkataanku maka ada sertamu seorang
yang sempurna pengetahuannya.
5Bahwa besarlah Allah seorangpun
tiada diindahkannya dan besarlah kuasa
hukuman-Nya.
6Maka orang jahat itu tiada dihidupi-
Nya melainkan dibenarkannya hal orang
yang kena aniaya.
7Maka tiada Ia memalingkan muka-
Nya dari pada orang yang benar
melainkan dengan raja-raja di atas
tahta-Nya didudukkan-Nya sampai
selama-lamanya maka sekaliannya itu
dibesarkannya.
8 Jikalau kiranya orang-orang itu terikat
dengan rantai dan kena susah seperti
suatu ikatan
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9barulah pekerjaan orang-orang itu
dinyatakannya kepadanya dan segala
kesalahannya pada hal sekaliannya
sudah melakukan dirinya dengan
sombong.
10Maka telinga orang-orang itu
dibukakannya akan menerima
pengajaran dan disuruhnya berpaling
dari pada kejahatan.
11 Jikalau orang-orang itu mendengar
dan berbuat ibadat niscaya beruntunglah
pada segala harinya dan dalam kesukaan
pada segala tahunnya.
12Tetapi jikalau tiada didengarnya
niscaya binasalah sekaliannya dimakan
pedang lalu mati dengan tiada
berpengetahuan.
13Tetapi orang yang tiada beragama di
dalam hatinya itu menanggung murka
tiada juga ia menyeru tatkala diikat-Nya
akan dia.
14Maka nyawanya putus pada masa
mudanya dan jiwanya binasa di antara
orang yang najis.
15Maka orang yang kena susah itu
dilepaskan Allah oleh kesusahannya
dibukakan-Nya telinganya dalam
kesesakkan.
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16Bahkan engkaupun hendak dibawa-
Nya kalau dari dalam kesukaran
ke tempat yang lapang yang tiada
kesesakkan padanya dan tak dapat tiada
barang yang diatur di atas mejamu akan
menjadi cukup lemaknya.
17Tetapi ada kepadamu hukuman orang
jahat dengan secukupnya dan engkau
dipegang oleh hukuman dan keadilan.
18Oleh sebab ingat baik-baik jangan
engkau disesatkan oleh kemewahanmu
dan jangan engkau menyimpang sebab
tebusan itu terlalu besar.
19Masakan segala kekayaanmu itu
cukup sehingga engkau tiada kena susah
atau segala kuasa kekuatanmu itu.
20 Janganlah engkau rindukan
malam hari tatkala beberapa bangsa
dibinasakan pada tempatnya.
21 Ingat baik-baik janganlah engkau
mengindahkan kejahatan karena
yaitulah yang telah engkau pilih lebih
dari pada kesusahan.
22Bahwa tinggilah pekerjaan Allah
dengan kodrat-Nya siapa gerangan
menjadi pengajar sama seperti-Nya.
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23Siapa gerangan sudah menentukan
jalan-Nya atau siapakah yang berkata:
Engkau sudah berbuat kejahatan.
24Hendaklah engkau ingat pada
memuliakan perbuatan-Nya yang telah
dinyanyikan oleh manusia.
25Maka segala manusia sudah
memandang kepadanya dan orang
sudah melihat dia dari jauh.
26Bahwa Allah itu besar adanya tiada
kami mengetahui akan Dia dan bilangan
segala tahun-Nya tiada dapat diselidik
orang.
27Maka dibawa-Nya naik segala
titik-titik air yang pecah menjadi hujan
dari pada uapnya
28yang dicurahkan oleh awan-awan
sehingga bertitik-titik ke atas manusia
dengan kelimpahan.
29Bahkan masakan orang mengerti
bentangan segala awan dan bunyi
gemuruh dalam kemahnya.
30Bahwa dipancarkan-Nya cahaya-Nya
berkeliling ditudungi-Nya tanah yang di
bawah air laut.
31Karena yang demikian dihukumkan-
Nya segala bangsa dikaruniakannya
makanan dengan kemewahan.
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32Dengan kilat itu disembunyikan-Nya
tangan-Nya disuruhnya kena barang
yang ditujunya.
33Maka bunyi-Nya menyatakan dari
hal-Nya dan segala hidup-hidupan pun
menyatakan dari hal ribut yang hendak
turun."

37
1 "Dan lagi oleh bunyi itu hatiku
berdiri serta bergerak dari pada

tempatnya.
2Dengarlah olehmu akan bunyi suara-
Nya dan gema yang keluar dari pada
mulut-Nya.
3Maka dikeluarkan-Nya di bawah
segenap langit dan kilat-Nya sampai ke
ujung bumi.
4Kemudian dari pada itu ada suara
yang menderu Ia berguruh dengan suara
kebesaran-Nya tiada diperhinggakan-
Nya tatkala kedengaran suara-Nya
itu.
5Maka Allah berguruh dengan suara-
Nya dengan peri yang ajaib dan
diperbuat-Nya perkara yang besar-besar
yang tiada dapat kita mengerti.
6Karena kepada salju itu demikianlah
difirman-Nya: Hendaklah engkau gugur
ke bumi, demikian juga firman-Nya
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kepada hujan rintik-rintik dan kepada
hujan lebat yang amat kuat.
7Maka ditahankan-Nya tangan segala
manusia supaya hal itu diketahui oleh
segala orang yang telah dijadikan-Nya.
8Maka pada masa itu segala binatang
masuk ke dalam tempat perhentiannya
dan tinggal dalam lobangnya.
9Maka ribut itu keluar dari pada rahasia
sebelah selatan dan sejuk dari sebelah
utara.
10Maka oleh nafas Allah air menjadi
beku dan muka air yang luas itu
dibekukan.
11Bahkan dikandungkan-Nya hujan di
dalam awan-awan dan dibentangkan-
Nya awan yang berisi kilat
12maka ia itu beredar kesana kemari
dengan perintah-Nya supaya orang
boleh berbuat barang yang disuruh-Nya
pada seluruh muka bumi
13yaitu baik karena pengajaran
baik karena tanah-Nya baik karena
kemurahan-Nya diturunkan-Nya yang
demikian.
14Hai Ayub dengarlah olehmu akan
sekalian ini hendaklah engkau berdiri
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memperhatikan segala pekerjaan Allah
yang ajaib itu.
15Tahukah engkau bagaimana
Allah menentukan sekaliannya dan
memancarkan kilat dari pada awan-Nya.
16Tahukah engkau akan timbangan
awan-awan dan segala ajaib Tuhan yang
sempurna pengetahuan-Nya.
17Bagaimana pakaianmu memanaskan
tatkala bumi ini teduh dari pada angin
selatan.
18Bolehkan engkau menyertai Dia
pada membentangkan langit yang teguh
seperti cermin tuangan.
19Hendaklah engkau mengajar kami
barang yang patut kami berdatang
sembah kepada-Nya karena kami ini
tiada dapat mengatur perkataan dari
sebab kegelapan.
20Patutkah diberitahu kepada-Nya
akan hal aku hendak berkata-kata atau
patutkah orang suka ditelankan.
21Akan sekarang tiada orang melihat
cahaya orang yang bersinar di langit
tetapi angin bertiup dan menyucikan dia.
22Maka dari sebelah utara datang sinar
keemasan dan pada Allah ada kemuliaan
yang hebat.
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23Akan Yang Mahakuasa itu tiada
boleh kita mencari dia maka besarlah
kuasa-Nya maka dalam hukum-Nya dan
keadilan-Nya yang besar itu tiada Ia
berbuat aniaya.
24 Itulah sebabnya orang takut akan Dia
tiada diindahkan-Nya orang yang bijak
hatinya sekalipun."

38
1Maka Allahpun memberi jawab
kepada Ayub dari dalam ribut

firman-Nya:
2 "Siapakah yang menggelapkan
bicara dengan perkataan yang tiada
berpengetahuan ini.
3Hendaklah engkau mengikat
pinggangmu seperti orang laki-laki
karena Aku hendak bertanya kepadamu
dan hendaklah engkau menyatakan
kepada-Ku.
4Demikianlah engkau tatkala Aku
membubuh alas bumi nyatakanlah
olehmu jikalau engkau berakal.
5Siapakah yang menentukan akarnya
jikalau engkau mengetahuinya atau
siapakah yang merentangkan tali ukuran
di atasnya?
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6Dan di atas apakah segala alasnya
itu ditetapkan atau siapakah yang
membubuh batu penjurunya
7 tatkala segala bintang timur telah
bernyanyi bersama-sama dan segala
anak Allahpun besoraklah.
8Atau siapakah yang menutup laut itu
dengan pintu tatkala ia keluar seperti
terpancar dari pada rahim.
9Tatkala Aku menjadikan awan-awan
akan pakaiannya dan kelam kabut akan
kain bedongnya
10 serta Kutentukan bagi dia firman-Ku
dan Kububuh beberapa sekat dan pintu
11maka firman-Ku: Engkau boleh
datang sampai kemari tetapi jangan
lebih lagi di sinilah perhinggaan bagi
ombakmu yang besar itu.
12Adakah pernah engkau memberi
perintah kepada dinihari seumur
hidupmu atau memberi fajar itu
mengetahui tempatnya
13 supaya dipegangnya segala ujung
bumi sehingga segala orang jahat
dikirikkan dari dalamnya.
14Yaitu berubah seperti tanah liat
yang dimeteraikan dan segala sesuatu
berhadir seperti pakaian
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15maka terangnya itu dilindungkan dari
pada orang jahat dan lengan orang yang
terangkat itu dipatahkanlah.
16Sudahkah engkau masuk ke dalam
segala mata air lautan atau sudahkah
engkau menjalani segala rahasia air
yang dalam.
17Sudahkah segala pintu maut itu
dinyatakan kepadamu atau sudahkah
engkau melihat segala pintu bayang-
bayang maut.
18Sudahkah engkau mengerti berapa
luas bumi ini nyatakanlah olehmu jikalau
sekiranya engkau mengetahui sekalian
itu.
19Demikianlah jalan yang menuju
tempat kediaman terang itu adapun
kegelapan itu di manakah tempatnya
20 sehingga engkau mengikut dia
sampai keperhinggaan serta mengetahui
segala jalan yang membawa ke
rumahnya.
21Tak dapat tiada engkau
mengetahuinya karena pada masa
itu engkau telah jadi dan banyaklah
bilangan segala harimu.
22Sudahkah engkau masuk ke dalam
segala perbendaharaan salju atau
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sudahkah engkau melihat segala
perbendaharaan hujan batu
23yang telah Aku simpan datang
kepada hari kesusahan datang kepada
hari perkelahian dan peperangan.
24Maka jalan manakah terang itu
dibagikan atau angin timur ditiupkan ke
atas bumi.
25 siapakah yang membuka suatu
uluran bagi air bah atau suatu jalan bagi
kilat halilintar
26 sehingga dihujaninya tanah yang
tiada berorang yaitu tanah belantara
yang tiada manusia dalamnya
27 sehingga dipuaskannya tanah yang
sunyi dan rusak dan menumbuhkan
pucuk-pucuk rumput.
28Adakah hujan itu berbapa atau
siapakah yang memperanakkan segala
titik embun.
29Dari pada rahim siapakah telah
keluar air beku dan embun yang beku di
udara itu siapakah mengandung dia.
30Maka segala air itu ditutup seperti
dengan batu dan muka air yang dalam
telah menjadi beku.
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31Dapatkah engkau mengikut kelompok
bintang tujuh itu menguraikan ikatan
bintang jabar.
32Dapatkah engkau mengeluarkan
Manazel pada musuhmu atau dapatkah
engkau memimpin bintang biduk dengan
anak-anaknya.
33Tahukah engkau akan segala
peraturan langit bolehkah engkau
menetapkan perintahnya di atas bumi.
34Bolehkah engkau menyaringkan
suaramu sampai kepada awan-awan
sehingga engkau diliputi oleh segala air
yang berkelimpahan.
35Bolehkah engkau menceraikan
kilat sehingga ia datang serta berkata
kepadamu inilah kami.
36Maka siapakah yang menaruh budi di
dalam hati manusia atau siapakah yang
memberi pengertian kepada ingatannya.
37Siapakah yang dapat membilang
awan-awan dengan budinya atau
siapakah yang boleh mencurahkan
segala kirbat yang di langit
38 tatkala debu itu cair menjadi lumpur
dan tanah yang berbeku melekat
bersama-sama.
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39 (38-1) Maukah engkau menceraikan
mangsa akan singa betina atau
mengenyangkan anak-anak singa yang
lapar
40 (38-2) tatkala ia berbaring dalam
tempat perhentianya dan duduk
mengendap dalam semak.
41 (38-3) Siapakah yang membekalkan
burung gagak tatkala anak-anaknya
berseru kepada Allah dan terbang
kesana kemari sebab kurang makanan.

39
1 (39-4) Tahukah engkau ketika
mana kambing hutan yang di atas

gunung itu beranak. Bolehkah engkau
camkan tatkala rusa betina sakit beranak
2 (39-5) bolehkah engkau membilang
berapa bulan yang digenapinya atau
tahukah engkau ketika mana ia akan
beranak.
3 (39-6) Maka sekaliannya berbaring
lalu mengeluarkan anaknya dan
dikeluarkanya urainya pula.
4 (39-7) Maka anak-anaknya itu tegap
dan menjadi besar di padang semuanya
meninggalkan ibunya dan tiada kembali
lagi.
5 (39-8) Siapakah yang melepaskan
keledai hutan itu dengan bebasnya atau
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siapakah yang menguraikan tambatan
keledai hutan itu.
6 (39-9) Maka tanah belantara
itu kutentukanlah akan rumahnya dan
tanah isian akan tempat kedudukkannya.
7 (39-10) Maka keramaian negri itu
ditertawakannya dan tiada didengarnya
akan teriak orang pengerah.
8 (39-11) Barang yang didapatinya di
gunung-gunung itulah makanannya dan
dicarinya barang sesuatu yang hijau.
9 (39-12) Sukakah seladang itu menjadi
hambamu maukah ia tinggal dekat
kandangmu.
10 (39-13) Bolehkah engkau
mengenakan kuk kepada seladang
supaya membajak atau maukah ia
menyikat di lembah bagimu.
11 (39-14) Bolehkah engkau berjaya
akan dia sebab banyak kuasanya
atau maukah engkau menyerahkan
kepadanya pekerjaanmu.
12 (39-15) Bolehkah engkau harap
ia akan membawa gandum pulang ke
rumahmu atau mengumpulkan dia ke
halaman pengirikanmu.
13 (39-16) Maka sayap burung
unta mengepak-ngepak tetapi
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adakah belikatnya dan bulunya itu
berpengasihan?
14 (39-17) Karena telurnya
ditinggalkannya di tanah dipanaskannya
dalam debu
15 (39-18) tiada ia ingat akan hal
sebarang kaki dapat memecahkan dia
atau binatang hutan melacak dia
16 (39-19) maka kelakuannya bengis
kepada anak-anaknya seolah-olah bukan
diapun sungguhpun kepenatannya
sia-sia tiada ia hirau
17 (39-20) karena Allah sudah
mengurangkan budinya dan tiada
dikaruniakannya akal kepadanya.
18 (39-21) Apabila burung itu berbangkit
hendak lari maka ditertawakannya kuda
dan orang yang menunggang dia.
19 (39-22) Maka engkaukah yang
memberi kekuatan kepada kuda
engkaukah yang menumbuhkan pada
tengkuknya bulunya yang berkibas.
20 (39-23) Engkaukah yang memberi
ia melompat seperti belalang maka
hebatlah kekuatannya nafas hidungnya.
21 (39-24) Dan ia mencangkul-cangkul
di dalam lembah dan bersuka-suka
sebab kekuatannya maka keluarlah
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ia hendak menempuh orang yang
bersenjata.
22 (39-25) Maka ketakutan
ditertawakannya dan tiada ia terkejut
tiada pula ia berpaling dari pada pedang.
23 (39-26) Maka kepadanya
gemerencing bunyi tarkas serta
tombak yang berkilat dan lembingpun.
24 (39-27) Maka dengan garangnya dan
marahnya dihabiskannya bumi dan tiada
ia mau berhenti tatkala nafiri berbunyi.
25 (39-28) Seberapa kali nafiri itu
berbunyi katanya hela-hela maka bau
peperangan itu diciumnya dari jauh
gemuruhnya tampik segala hulubalang
dan bunyi sorak.
26 (39-29) Adakah burung lang
itu melayang dengan budimu serta
mengembangkan sapaya menuju
sebelah selatan.
27 (39-30) Adakah burung nasar
terbang ke atas dengan perintahmu dan
membuat sarangnya pada tempat yang
tinggi.
28 (39-31) Maka ia duduk di atas batu
dan bermalam di situ di atas kemuncak
batu dan tempat yang teguh.
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29 (39-32) Maka dari sana dicarinya
mangsanya dan matanya melihat dia
dari jauh.
30 (39-33) Maka anak-anaknyapun
mengisap darah dan di tempat ada
bangkai dustalah ia."

40
1 (39-34) Maka Allahpun
memberi jawab lagi kepada Ayub

firman-Nya:
2 (39-35) "Masakan orang yang
berbantah itu melawan Yang Mahakuasa
maka orang yang bertengkar dengan
Allah biarlah ia memberi jawab."
3 (39-36) Maka jawab Ayub kepada
Allah sembahnya:
4 (39-37) "Bahwa aku ini ringan sekali
apa gerangan jawabku kepada-Mu?
Maka aku tekakan tanganku ke mulut.
5 (39-38) Maka sekali juga aku sudah
berkata maka tiada aku mau memberi
jawab bahkan dua kali tetapi tiada aku
menambahi lagi."
6 (40-1) Maka Allahpun memberi
jawab kepada Ayub dari dalam ribut
firman-Nya:
7 (40-2) "Hendaklah engkau mengikat
pinggangmu seperti orang laki-laki
maka Aku hendak bertanya kepadamu
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dan hendaklah engkau menyatakan
kepada-Ku.
8 (40-3) Maukah engkau membatalkan
hukum-Ku maukah engkau menyalahkan
Daku supaya engkau boleh dibenarkan.
9 (40-4) Atau adakah kepadamu tangan
seperti tangan Allah bolehkah engkau
berguruh dengan suara yang seperti
Allah.
10 (40-5) Hendaklah engkau menghiasi
dirimu dengan kemuliaan dan kebesaran
dan memakai hormat dan keelokkan.
11 (40-6) Hendaklah engkau
menyuruhkan kehangatan amarahmu
pandanglah kepada tiap orang yang
sombong dan rendahkan dia.
12 (40-7) Dan pandanglah kepada
tiap-tiap orang yang sombong dan
turunkan dia maka layaklah orang yang
jahat pada tempat ia berdiri.
13 (40-8) Sembunyikanlah semuanya
bersama-sama dalam lebu tanah dan
tudungilah mukanya dalam tempat yang
tersembunyi.
14 (40-9) Barulah Aku mau mengaku
akan halmu bahwa tangan kananmu
sendiri boleh menyelamatkan dikau."
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15 (40-10) "Lihatlah olehmu akan
Behimot yang telah aku jadikan sertamu
bahwa dimakannya rumput seperti
lembu.
16 (40-11) Lihatlah olehmu bahwa
kekuatannya di dalam lambungnya dan
kuasanya di dalam segala urat perutnya.
17 (40-12) Maka digoncangkannya
ekornya seperti kayu aras dan segala
urat pahanya bersusun bersama-sama.
18 (40-13) Maka tulang-tulangnya
seperti beberapa batang tembaga dan
segala anggotanya seperti beberapa
batang besi.
19 (40-14) Maka ialah yang terutama
dari pada segala kejadian yang
dijadikan Allah hanya yang menjadikan
dialah boleh menghampirkan padanya
kepadanya.
20 (40-15) Bahwa segala gunung itu
mengeluarkan makanannya di tempat
segala binatang hutan itu bermain-main.
21 (40-16) Maka berbaringlah ia di
bawah poko-poko seroja dalam semak
mendarung dan dalam paya.
22 (40-17) Maka poko seroja itu
menaungi dia dan ia dikelilingi oleh
dalau-dalau di tepi sungai.
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23 (40-18) Jikalau sungai sebak
sekalipun tiada ia gemetar dan hatinya
tetap jikalau sungai Yordan naik airnya
sampai ke mulut sekalipun.
24 (40-19) Masakan orang dapat
menangkap dia tatkala ia juga atau
mencucuk hidungnya dengan pengait."

41
1 (40-20) "Maka dapatkah engkau
menghilangkan buaya dengan

mata kail atau mengikat lidahnya dengan
tali?
2 (40-21) Apakah engkau mencucuk
hidungnya dengan rotan atau menindik
bibirnya dengan mata kail?
3 (40-22) Maukah ia memperbanyakkan
bujuknya kepadamu atau maukah
ia berkata-kata kepadamu dengan
perkataan yang manis?
4 (40-23) Maukah ia berjanji-
janjian dengan dikau supaya engkau
mempersembahkan dia sampai
selama-lamanya?
5 (40-24) Maukah engkau bermain-main
dengan dia seperti dengan burung atau
maukah ia mengikat dia akan permainan
dayang-dayangmu?
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6 (40-25) Bolehkah persekutuan
nelayan itu berniagakan dia dapatkah ia
dibagi-bagi di antara segala saudagar?
7 (40-26) Dapatkah engkau memenuhi
kulitnya dengan tempoling atau
kepalanya dengan serampang?
8 (40-27) Naikkanlah tanganmu ke
atasnya! Ingatlah akan peperangan itu
dan jangan lagi berbuat demikian!
9 (40-28) Bahwa putuslah harap akan
dia bukankah orang akan rebah pingsan
jika menentang akan dia sekalipun.
10 (41-1) seorangpun tiada yang
demikian gagahnya sehingga berani ia
membangkitkan dia jikalau demikian
siapa gerangan yang dapat menghadap
hadirat-Ku.
11 (41-2) Siapakah yang dahulu
mempersembahkan sesuatu kepada-
Ku sehingga patut Aku membalas
kepadanya? Maka segala sesuatu yang
di bawah langit itulah milik-Ku.
12 (41-3) Maka tiadalah Aku mau
berdiam diri-Ku dari hal anggotanya dan
kekuatannya yang besar dan keelokkan
sikapnya.
13 (41-4) Siapa gerangan dapat
menanggalkan pakaiannya? Siapakah
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mau masuk ke dalam kangnya yang dua
lapis itu?
14 (41-5) Siapakah boleh membuka
pintu mukanya? Maka hebatlah keliling
giginya.
15 (41-6) Bahwa ia memegahkan dirinya
dari hal sisiknya yang kuat dan yang
rapat bersama-sama dimeteraikan.
16 (41-7) Maka satu bertemu dengan
satunya sehingga angin tiada boleh
masuk.
17 (41-8) Semuanya berhubung satu
kepada satunya semuanya melekat
bersama-sama sehingga tiada boleh
diceraikan.
18 (41-9) Maka nafas hidungnya
memancarkan cahaya dan matanyapun
seperti kelopak fajar.
19 (41-10) Maka dari pada mulutnya
keluar beberapa suluh yang menyala dan
bunga apipun beterbangan.
20 (41-11) Maka dari pada lubang
hidungnya keluar asap seperti dari
pada periuk yang mendidih dengan api
mendarung.
21 (41-12) Maka nafasnya menyalakan
bara api dan nyala api keluar dari pada
mulutnya.
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22 (41-13) Maka kekuatan ada dalam
tengkuknya dan hebat berkenjar di
hadapannya.
23 (41-14) Maka segala urat dagingnya
berhubung sama-sama semuanya jati
kepadanya tiada boleh bergerak.
24 (41-15) Maka hatinyapun tetap
seperti batu bahkan tetap seperti batu
kisaran yang di bawah.
25 (41-16) Apabila ia berbangkit maka
takutlah orang gagahpun dari sebab
terperanjat sekaliannya hilanglah
semangat.
26 (41-17) Jikalau orang memarang
akan dia dengan pedangpun tiada
berguna demikian juga tombak atau
lembing atau pandahan.
27 (41-18) Maka besi dibilangkannya
seperti sekam dan tembaga seperti kayu
buruk.
28 (41-19) Maka anak panah tiada dapat
melarikan dia dan segala batu ali-ali
berubah baginya menjadi jerami.
29 (41-20) Maka gadapun
dibilangkannya seperti jerami
ditertawakannya bunyi lembing
yang berdengung.
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30 (41-21) Maka perutnya seperti
tembikar yang tajam dihamparkannya
dirinya diatas lumpur seakan-akan
sebuah kereta pengirik gandum.
31 (41-22) Maka dibualkannya air yang
dalam itu seperti gelagak periuk maka
lautpun dijadikannya seperti minyak
urapan.
32 (41-23) Maka diberinya suatu jalan
bercahaya dari belakangnya pada sangka
orang air yang dalam itu sudah menjadi
putih.
33 (41-24) Maka di atas bumi ini tiada
bandingnya yang dijadikan dengan tiada
takut.
34 (41-25) Maka dipandangnya kepada
segala yang tinggi-tinggi dan ia menjadi
raja atas segala anak-anak congkak."

42
1Maka Ayubpun memberi jawab
kepada Allah sembahnya:

2 "Bahwa aku tahu satupun tiada
mustahil kepada-Mu dan dari pada
segala kehendak-Mu satupun tiada dapat
ditahankan.
3Siapakah yang menyembunyikan
bicara dengan tiada berpengetahuan
ini sebab itu aku sudah mengatakan
barang yang tiada aku mengerti dan
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perkara-perkara yang terlalu ajaib
bagiku yang tiada kuketahui akan dia.
4Dengarlah kiranya, maka Aku hendak
berkata-kata Aku hendak bertanya
kepadamu dan biarlah kiranya engkau
menyatakan kepada-Ku.
5Bahwa aku sudah mendengar akan
Dikau dengan pendengaran telingaku
tetapi sekarang aku melihat Engkau
dengan mataku
6 sebab itu aku benci akan diriku serta
menyesal dengan memakai debu dan
habu."
7Adapun kemudian dari pada Allah
telah berfirman demikian kepada Ayub
maka firman Allah kepada Elifas,
orang Teman itu: "Bahwa bernyalalah
murka-Ku kepadamu dan kepada kedua
sahabatmu itu karena bukannya kamu
mengatakan perkara yang benar dari
hal-Ku seperti yang dikatakan oleh
hamba-Ku Ayub.
8Akan sekarang ambilkanlah akan
dirimu lembu tujuh ekor dan domba
jantan tujuh ekor pergilah kamu
mendapatkan hamba-Ku Ayub itu
persembahkanlah karena dirimu suatu
kurban bakaran maka hamba-Ku Ayub



Ayub 42.9–11 139

itu akan berdoa kelak karena kamu
sebab ialah yang akan Kuterima supaya
jangan Aku melakukan kamu sekadar
kebodohan karena tiadalah kamu
mengatakan perkara yang benar dari
hal-Ku seperti yang dikatakan oleh
hamba-Ku Ayub."
9Lalu pergilah Elifas, orang Teman, dan
Bildad, orang Suah, dan Zofar, orang
Naama, diperbuatnya menurut firman
Allah kepadanya maka diperkenankan
Allah akan Ayub itu.
10Maka dikembalikan Allah segala
ni'mat Ayub itu tatkala ia berdoa karena
sahabat-sahabatnya dan dikaruniakan
Allah kepada Ayub dua kali ganda dari
pada yang ada kepadanya terdahulu.
11Barulah datang kepadanya segala
saudaranya laki-laki dan perempuan dan
segala kenal-kenalannya yang dahulu
itu lalu memakan roti sertanya dalam
rumahnya serta membaikki hatinya
dan menghiburkan dia dari hal segala
bala yang telah didatangkan Allah
ke atasnya maka masing-masingnya
memberi kepadanya sekeping uang dan
masing-masingnya memberi sebentuk
cincin emas.



Ayub 42.12–17 140
12Maka demikianlah diberkati Allah
akan Ayub pada akhirnya terlebih dari
pada awalnya maka ada padanya domba
selaksa empat ribu ekor dan unta enam
ribu ekor dan lembu seribu pasang dan
keledai betina seribu ekor.
13Maka ada pula kepadanya tujuh
orang anaknya laki-laki dan tiga orang
anaknya yang perempuan.
14Maka yang pertama itu dinamainya
Yemima dan yang kedua bernama Kezia
dan yang ketiga Keren-hapukh.
15Maka pada seluruh tanah itu tiada
didapati seorang perempuan yang sama
elok dengan ketiga anak perempuan
Ayub itu maka oleh bapanya diberinya
pusaka kepadanya di antara segala
saudaranya laki-laki.
16Maka kemudian dari pada itu Ayub
hidup lagi seratus empat puluh tahun
lamanya maka dilihatnya segala anak
cucunya sampai empat kali tapis
keturunannya.
17 [KOSONG]
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