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Mazmur

BUKU PERTAMA Kebahagiaan Sejati

1
1Berbahagialah orang yang tidak
mengikut nasihat orang jahat,

tidak mengikut contoh orang yang
berdosa, atau bergaul dengan orang
yang menghina Allah,
2 tetapi suka mentaati Taurat TUHAN
dan merenungkannya siang malam.
3Mereka berjaya dalam segala usaha;
mereka seperti pokok yang ditanam
di tepi sungai yang berbuah pada
musimnya, dan tidak pernah layu
daunnya.
4Tetapi orang yang jahat tidak begitu;
mereka seperti sekam yang ditiup angin.
5Orang yang jahat akan dihukum
oleh Allah, dan dipisahkan daripada
umat-Nya.
6Orang yang taat dipimpin dan
dilindungi TUHAN tetapi orang yang
jahat menuju kebinasaan.



Mazmur 2.1–8 2

Raja Pilihan Allah

2
1Mengapakah bangsa-bangsa
membuat huru-hara dan rakyat

merancangkan yang sia-sia?
2Raja-raja dunia memberontak, para
pemerintah berkomplot menentang
TUHAN dan raja pilihan-Nya.
3Mereka berkata, "Marilah kita
bebaskan diri daripada kekuasaan
mereka, marilah kita gulingkan
pemerintahan mereka."
4Dari takhta-Nya di syurga TUHAN
tertawa dan mencemuh rancangan
mereka.
5Dia menegur mereka dengan marah,
dan menakutkan mereka dengan
kemurkaan-Nya.
6Dia berfirman, "Di Sion, bukit-Ku yang
suci, Aku telah menabalkan raja-Ku."
7Raja bertitah, "Aku akan
mengumumkan apa yang dinyatakan
oleh TUHAN. Dia berfirman kepadaku,
Engkaulah anak-Ku; pada hari ini Aku
menjadi Bapamu.
8Mintalah, maka semua bangsa akan
Kuberi kepadamu, dan seluruh bumi
akan Kujadikan milikmu.
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9Engkau akan menghancurkan mereka
dengan pemerintahan tangan besi;
engkau akan menghancurkan mereka
seperti periuk tanah."
10Bertindaklah dengan bijak, hai
raja-raja; dengarlah amaran ini, hai
pemerintah dunia!
11Berbaktilah kepada TUHAN dengan
hormat;
12bersujudlah di hadapan-Nya dengan
gementar; jangan sampai TUHAN murka
lalu kamu dibinasakan dengan tiba-tiba
kerana cepat sekali kemurkaan-Nya
menyala. Berbahagialah semua orang
yang berlindung kepada-Nya!

Doa Pagi untuk Minta Tolong

3
1Mazmur Raja Daud ketika baginda
lari daripada Absalom, puteranya.

(3-2) Ya TUHAN, betapa banyaknya
musuhku, sangat banyak orang yang
menentang aku!
2 (3-3) Mereka mengumpat dan
berkata, "Allah tidak akan menolong
dia!"
3 (3-4) Tetapi Engkau, ya TUHAN,
adalah perisai yang melindungi aku.
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Engkau memberi aku kemenangan dan
memulihkan semangatku.
4 (3-5) Aku berseru kepada TUHAN
meminta pertolongan, dan dari bukit-Nya
yang suci, Dia menjawab aku.
5 (3-6) Aku berbaring, lalu tidur, dan
sepanjang malam TUHAN melindungi
aku.
6 (3-7) Aku tidak takut terhadap
beribu-ribu lawan yang mengepung aku
dari segala jurusan.
7 (3-8) Selamatkanlah aku, ya TUHAN,
Allahku, hukumlah dan lumpuhkanlah
semua musuhku.
8 (3-9) TUHANlah yang memberikan
kemenangan, semoga Dia memberkati
umat-Nya.

Doa Petang untuk Minta Tolong

4
1Untuk pemimpin koir. Dengan
iringan kecapi. Mazmur Daud. (4-2)

Jawablah apabila aku berseru, ya Allah,
Pembelaku! Ketika aku susah dahulu,
Engkau datang menolong aku. Sekarang
kasihanilah aku, dan dengarlah doaku!
2 (4-3) Hai manusia, berapa lamakah
kamu akan menghina aku? Berapa lama
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lagi kamu akan mencintai yang tidak
berguna itu, dan mengejar yang palsu?
3 (4-4) Ingatlah bahawa TUHAN telah
memilih orang yang taat kepada-Nya
sebagai milik-Nya, dan Dia mendengar
ketika aku berseru kepada-Nya.
4 (4-5) Ketika kamu marah, jangan
berdosa. Renungkanlah hal itu sambil
berdiam diri, sewaktu kamu berbaring di
tempat tidur.
5 (4-6) Persembahkanlah korban yang
benar dan percayalah kepada TUHAN.
6 (4-7) Banyak orang berdoa, "Berilah
kami berkat yang lebih, ya TUHAN.
Semoga Engkau berkenan kepada kami."
7 (4-8) Engkau membuat hatiku lebih
girang daripada orang yang kelimpahan
makanan dan minuman.
8 (4-9) Maka aku berbaring dan tidur
dengan tenteram; Engkau sahaja, ya
TUHAN, yang memelihara aku dengan
aman.

Doa Minta Perlindungan

5
1Untuk pemimpin koir. Dengan
iringan suling. Mazmur Daud. (5-2)

Ya TUHAN, dengarkanlah kata-kataku,
dengarkanlah keluhanku.
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2 (5-3) Ya Allahku, Rajaku, dengarlah
rintihanku dan tolonglah aku. Aku
berdoa kepada-Mu, ya TUHAN;
3 (5-4) pada waktu pagi Engkau
mendengar suaraku; ketika matahari
terbit aku mempersembahkan doaku,
dan menanti-nantikan jawapan-Mu.
4 (5-5) Ya Allah, Engkau tidak suka
akan perbuatan jahat; Engkau tidak
membenarkan orang jahat berada di
hadirat-Mu.
5 (5-6) Engkau tidak tahan melihat
orang sombong; Engkau membenci
semua orang jahat.
6 (5-7) Engkau memusnahkan semua
pembohong, dan menghina pengganas
dan penipu.
7 (5-8) Tetapi demi kasih-Mu yang
besar, aku dapat masuk ke Rumah-Mu.
Aku boleh menyembah Engkau di dalam
Rumah-Mu yang suci, dan bersujud di
hadapan-Mu dengan hormat.
8 (5-9) Ya TUHAN, amat banyak
musuhku; pimpinlah aku melakukan
kehendak-Mu, dan tunjukkanlah
jalan-Mu yang harus aku tempuh.
9 (5-10) Kata-kata musuhku tidak
boleh dipercayai; rancangan mereka
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jahat sekali; kata-kata mereka manis
memikat, tetapi penuh dengan niat
jahat.
10 (5-11) Hukumlah mereka, ya Allah;
biarlah mereka celaka kerana rancangan
mereka sendiri. Usirlah mereka kerana
dosa mereka yang banyak itu serta
pemberontakan mereka terhadap-Mu.
11 (5-12) Semoga semua orang yang
berlindung kepada-Mu gembira; dan
bernyanyi dengan sukacita selama-
lamanya. Lindungilah mereka yang
mengasihi Engkau, supaya mereka
sungguh berbahagia kerana Engkau.
12 (5-13) Engkau memberkati mereka
yang taat kepada-Mu, ya TUHAN;
kasih-Mu melindungi mereka seperti
perisai.

Doa Minta Tolong

6
1Untuk pemimpin koir. Dengan
iringan kecapi. Menurut lagu yang

kelapan. Mazmur Daud. (6-2) Ya TUHAN,
janganlah marah aku ketika Engkau
murka! Janganlah hukum aku ketika
Engkau marah!
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2 (6-3) Kasihanilah aku, ya TUHAN,
kerana aku penat; pulihkanlah aku
kerana aku sungguh letih.
3 (6-4) Hatiku resah gelisah. Sampai
bilakah Engkau tinggalkan aku, ya
TUHAN?
4 (6-5) TUHAN, datanglah dan
selamatkanlah aku, selamatkanlah aku
daripada maut demi kasih-Mu.
5 (6-6) Di alam maut Engkau tidak
diingat lagi; tiada sesiapa pun memuji
Engkau di dunia orang mati.
6 (6-7) Aku tidak bermaya kerana
dilanda kesedihan; setiap malam tempat
tidurku dibasahi tangisan; bantalku
dibasahi air mata.
7 (6-8) Mataku rabun dan bengkak
kerana terlalu banyak menangis, semua
itu disebabkan oleh musuh-musuhku.
8 (6-9) Nyahlah, hai orang jahat! TUHAN
mendengar tangisanku;
9 (6-10) Dia mendengar permohonanku,
dan mengabulkan doaku.
10 (6-11) Semua musuhku akan cemas
dan malu dan segera mundur dengan
tersipu-sipu.
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Doa Minta Keadilan

7
1Ratapan Daud, yang dinyanyikan
kepada TUHAN kerana Kus, orang

Benyamin itu. (7-2) Ya TUHAN,
Allahku, aku berlindung kepada-Mu;
selamatkanlah dan lepaskanlah aku
daripada semua orang yang memburu
aku.
2 (7-3) Jangan biarkan mereka seperti
singa yang menerkam dan menyeret aku
ke tempat yang tiada seorang pun dapat
menyelamatkan aku.
3 (7-4) Ya TUHAN, Allahku, jika
aku pernah berbuat jahat, jika aku
mengkhianati sahabat, atau melakukan
keganasan terhadap musuh tanpa sebab,
4 (7-5) (#7:3)
5 (7-6) biarlah musuhku memburu dan
menangkap aku, lalu membunuh dan
meninggalkan aku dalam debu!
6 (7-7) Bangkitlah dengan kemurkaan-
Mu, ya TUHAN, dan tentanglah
keganasan musuh-musuhku! Bangkitlah
dan tolonglah aku, kerana keadilanlah
yang Engkau tuntut.



Mazmur 7.7–14 10
7 (7-8) Himpunkanlah bangsa-bangsa
di sekeliling-Mu, dan perintahlah mereka
dari takhta-Mu di syurga.
8 (7-9) Engkaulah yang menghakimi
semua manusia. Berilah aku keadilan, ya
TUHAN, kerana aku tidak bersalah.
9 (7-10) Hentikanlah kejahatan orang
durjana, dan berikanlah pahala kepada
orang yang baik, kerana Engkau Allah
yang adil, Engkau menyelami hati dan
fikiran.
10 (7-11) Pelindungku ialah Allah;
Dia menyelamatkan mereka yang
mentaati-Nya.
11 (7-12) Allah ialah hakim yang adil,
yang sentiasa menghukum mereka yang
jahat.
12 (7-13) Jika kelakuan mereka
tidak berubah, Allah akan mengasah
pedang-Nya. Dia menyiapkan dan
melengkungkan busur-Nya;
13 (7-14) Dia mengambil senjata-Nya
yang berbahaya dan melancarkan anak
panah-Nya yang bernyala.
14 (7-15) Lihatlah cara orang jahat
memikirkan kejahatan; mereka
merancangkan kekacauan dan
melakukan penipuan.
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15 (7-16) Mereka memasang perangkap
untuk orang lain, tetapi mereka sendiri
jatuh ke dalamnya.
16 (7-17) Demikianlah mereka terhukum
oleh kejahatan sendiri, dan tercedera
oleh keganasan mereka sendiri.
17 (7-18) Aku mengucap syukur
kepada TUHAN kerana Dia adil, aku
menyanyikan pujian kepada TUHAN,
Yang Maha Tinggi.

Kemuliaan Allah dan
Maruah Manusia

8
1Untuk pemimpin koir. Menurut lagu
Gitit. Mazmur Daud. (8-2) Ya TUHAN,

Allah kami, keagungan-Mu terlihat di
seluruh bumi! Sampai ke atas langit
keagungan-Mu dipuji,
2 (8-3) dinyanyikan oleh kanak-kanak
dan bayi. Engkau membina kubu
untuk menentang musuh-Mu, untuk
membinasakan seteru dan lawan-Mu.
3 (8-4) Apabila aku melihat langit
yang telah Engkau ciptakan, bulan dan
bintang yang Engkau tempatkan,
4 (8-5) apakah manusia itu sehingga
Engkau ingat akan mereka? Mereka
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insan belaka, namun Engkau peliharakan
mereka.
5 (8-6) Engkau menjadikan mereka
hampir setara dengan diri-Mu sendiri;
Engkau memahkotai mereka dengan
kemuliaan dan kehormatan.
6 (8-7) Engkau menjadikan mereka
pemerintah seluruh ciptaan-Mu; segala
ciptaan-Mu Kautundukkan kepada
mereka:
7 (8-8) domba, lembu, dan semua
ternakan, serta binatang buas di hutan,
8 (8-9) burung di udara dan ikan di laut,
serta segala makhluk di dalam lautan.
9 (8-10) Ya TUHAN, Tuhan kami,
keagungan-Mu terlihat di seluruh bumi.

Doa Kesyukuran kerana Allah Adil

9
1Untuk pemimpin koir. Menurut lagu
Mut-Laben. Mazmur Daud. (9-2) Aku

akan memuji Engkau dengan segenap
hatiku, TUHAN, dan menceritakan segala
keajaiban yang telah Engkau lakukan.
2 (9-3) Aku akan menyanyi dengan
riang kerana Engkau, dan menyanyikan
pujian kepada-Mu, Yang Maha Tinggi.
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3 (9-4) Ketika Engkau muncul, musuhku
berpatah balik; mereka jatuh tersandung
lalu mati.
4 (9-5) Engkau memerintah sebagai
hakim yang adil, dan Engkau telah
membela perkaraku.
5 (9-6) Engkau telah menghukum
bangsa-bangsa yang tidak mengenal-
Mu, dan membinasakan orang jahat;
mereka tidak akan dikenang lagi.
6 (9-7) Musuh kami lenyap selama-
lamanya; Engkau telah memusnahkan
kota-kota mereka, dan mereka dilupakan
sama sekali.
7 (9-8) Tetapi TUHAN memerintah
selama-lamanya; Dia mendirikan
takhta-Nya untuk menghakimi dunia.
8 (9-9) Dia memerintah dunia dengan
adil, dan menghakimi rakyat dengan
saksama.
9 (9-10) TUHAN adalah pernaungan
bagi orang yang ditindas, tempat
perlindungan pada masa kesusahan.
10 (9-11) Mereka yang mengenal
Engkau yakin kepada-Mu, ya TUHAN;
sesiapa pun yang datang kepada-Mu
tidak Kautinggalkan.
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11 (9-12) Pujilah TUHAN yang
memerintah di Sion! Beritakanlah
perbuatan-Nya kepada setiap bangsa!
12 (9-13) Allah ingat akan mereka
yang menderita; Dia tidak melupakan
tangisan mereka, Dia menghukum orang
yang berlaku kejam terhadap mereka.
13 (9-14) Kasihanilah aku, ya TUHAN!
Lihatlah, musuhku menyengsarakan
aku. Selamatkanlah aku daripada maut,
ya TUHAN,
14 (9-15) supaya aku dapat memuji
Engkau di hadapan penduduk Yerusalem.
Aku akan bersorak gembira kerana
Engkau menyelamatkan aku.
15 (9-16) Bangsa-bangsa yang tidak
mengenal Engkau jatuh ke dalam lubang
yang digali mereka sendiri; mereka
memasang perangkap, tetapi mereka
sendiri terperangkap.
16 (9-17) TUHAN menyatakan diri-Nya
dengan keputusan yang adil; orang jahat
terperangkap oleh perbuatan mereka
sendiri.
17 (9-18) Maut ialah kesudahan semua
orang jahat, semua orang yang menolak
Allah.
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18 (9-19) Orang miskin tidak selamanya
dilupakan; orang papa tidak selamanya
kehilangan harapan.
19 (9-20) Bangkitlah, ya TUHAN,
hakimilah bangsa-bangsa, jangan
biarkan manusia terlepas daripada
hukuman.
20 (9-21) Buatlah mereka takut, ya
TUHAN; sedarkanlah mereka bahawa
mereka itu hanya insan.

Doa Minta Keadilan

10
1Mengapakah Engkau begitu
jauh, ya TUHAN, dan bersembunyi

pada masa kami dalam kesusahan?
2Dengan sombong orang jahat
menindas orang miskin; biarlah mereka
dijerat oleh perangkap mereka sendiri.
3Orang jahat membangga-banggakan
niat jahat mereka; orang tamak
mengutuki dan menolak TUHAN.
4Orang jahat tidak mempedulikan
TUHAN; kerana mereka sombong,
mereka berfikir Allah tidak ada.
5Orang jahat berjaya dalam segala
perbuatan mereka. Mereka tidak dapat
memahami pengadilan Allah; mereka
mentertawakan musuh-musuh mereka.
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6Mereka berkata dalam hati, "Kami
tidak akan gagal; kami tidak akan
ditimpa kesusahan."
7Percakapan mereka penuh dengan
sumpahan, dusta, dan ancaman; mereka
cepat menista dan menjahati orang.
8Mereka bersembunyi di kampung-
kampung, dan menunggu untuk
membunuh orang yang tidak bersalah.
Mereka mengintip mangsa yang tidak
berdaya;
9mereka menunggu di tempat
persembunyian seperti singa. Mereka
menantikan orang yang tidak berupaya,
lalu menangkap dan menyeret mereka
dari situ.
10Mangsa yang tidak berdaya
remuk tergelimpang, ditewaskan oleh
keganasan.
11Orang jahat berfikir, "Allah tidak
peduli! Allah telah memejamkan
mata-Nya dan tidak melihat kami!"
12Ya TUHAN, hukumlah orang yang
jahat! Jangan lupakan orang yang
sengsara!
13Mengapakah orang jahat menghina
Allah, dan berfikir mereka tidak akan
dihukum Allah?
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14Tetapi Engkau nampak; Engkau
perhatikan kesusahan dan penderitaan
orang, dan sentiasa sedia untuk
menolong mereka. Orang yang tidak
berdaya menyerahkan dirinya kepada-
Mu, kerana Engkau selalu menolong
orang yang susah.
15Patahkanlah kekuasaan orang yang
jahat dan durjana; hukumlah mereka
kerana kekejaman mereka sehingga
mereka berhenti melakukannya.
16TUHAN raja selama-lamanya, dan
orang yang tidak mengenal Dia akan
lenyap dari negeri-Nya.
17TUHAN, kabulkanlah doa orang hina;
berikanlah semangat kepada mereka.
18Engkau mendengar tangisan anak
yatim dan orang yang ditindas; Engkau
membela mereka supaya orang tidak
lagi menakutkan mereka.

Keyakinan terhadap TUHAN

11
1Untuk pemimpin koir. Mazmur
Daud. Aku yakin bahawa TUHAN

akan melindungi aku. Tidak ada gunanya
berkata kepadaku, "Terbanglah seperti
burung ke gunung,
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2kerana di tempat yang gelap, orang
jahat telah melengkungkan busur, dan
memasang anak panah untuk memanah
orang baik.
3Tiada apa-apa lagi yang dapat
dilakukan orang baik apabila tata tertib
masyarakat musnah."
4TUHAN berada di Rumah-Nya yang
suci; Dia mempunyai takhta di syurga.
Dia memperhatikan semua manusia dan
mengetahui segala perbuatan mereka.
5Dia menguji orang baik dan orang
jahat; Dia sangat membenci orang yang
mencintai keganasan.
6Orang jahat dihukum-Nya
dengan malapetaka, dengan arang
berapi, belerang, dan angin yang
menghanguskan.
7TUHAN adil dan mengasihi orang yang
berbuat baik; orang jujur akan melihat
dan mengenal Dia.

Doa Minta Tolong

12
1Untuk pemimpin koir. Menurut
lagu yang kelapan. Mazmur Daud.

(12-2) Tolonglah kami, ya TUHAN,
kerana tidak ada lagi orang yang baik;
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orang yang jujur tidak dapat dijumpai
lagi.
2 (12-3) Semua manusia saling
membohongi, dan saling menipu dengan
kata-kata manis.
3 (12-4) Hentikanlah kata-kata manis
itu, ya TUHAN, dan bungkamkan mulut
yang bercakap besar,
4 (12-5) "Kami berkuasa dengan mulut
kami. Kami akan bercakap sesuka hati;
tidak sesiapa dapat menghalang kami."
5 (12-6) TUHAN berfirman, "Orang
miskin ditindas, dan orang yang dianiaya
mengerang. Maka sekarang juga Aku
datang memberikan ketenteraman yang
diingini mereka."
6 (12-7) Janji TUHAN teguh dan
dapat dipercayai; seperti perak yang
dimurnikan berkali-kali di dalam api.
7 (12-8) Orang jahat terdapat di
merata-rata tempat, dan setiap orang
menyanjung kejahatan. Selamatkanlah
kami, ya TUHAN, peliharakanlah kami
daripada orang seperti itu.
8 (12-9) (#12:7)
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Doa Minta Tolong

13
1Untuk pemimpin koir. Mazmur
Daud. (13-2) Berapa lamakah

Engkau akan melupakan aku, ya
TUHAN? Berapa lamakah Engkau akan
bersembunyi daripadaku?
2 (13-3) Berapa lamakah aku mesti
menanggung kesusahan dan berdukacita
siang malam? Berapa lamakah musuhku
akan menguasai aku?
3 (13-4) Pandanglah aku, ya TUHAN,
Allahku, dan jawablah doaku. Pulihkanlah
tenagaku; jangan biarkan aku mati.
4 (13-5) Jangan biarkan musuhku
berkata bahawa mereka telah
mengalahkan aku. Jangan biarkan
mereka bergembira kerana kejatuhanku.
5 (13-6a) Tetapi aku bergantung
kepada kasih-Mu yang abadi; aku
akan bergembira kerana Engkau
menyelamatkan aku.
6 (13-6b) Aku akan menyanyi untuk
TUHAN, kerana Dia telah berbuat baik
kepadaku.
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Kejahatan Manusia

14
1Untuk pemimpin koir. Mazmur
Daud. Orang bodoh berkata

dalam hati, "Tidak ada Allah." Mereka
semua jahat dan perbuatan mereka keji;
tidak seorang pun melakukan yang baik.
2Dari syurga TUHAN memandang umat
manusia untuk mencari orang yang
bijak, orang yang menyembah Dia.
3Tetapi semua orang sudah
menyimpang dan sesat, tiada seorang
pun melakukan yang baik.
4TUHAN bertanya, "Tidakkah semua
orang jahat ini tahu? Mereka hidup
dengan merompak umat-Ku, dan tidak
pernah berdoa kepada-Ku."
5Orang jahat akan ketakutan, kerana
Allah menolong orang yang taat
kepada-Nya.
6Orang jahat merintangi hasrat orang
miskin, tetapi orang miskin dilindungi
TUHAN.
7Semoga penyelamatan bagi Israel
datang dari Sion! Apabila TUHAN
menjadikan umat-Nya makmur semula,
semua orang Israel akan bersukacita.
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Orang yang Layak bagi TUHAN

15
1Mazmur Daud. Ya TUHAN,
siapakah yang boleh menumpang

di Rumah-Mu? Siapakah yang boleh
tinggal di Sion, bukit-Mu yang suci itu?
2Orang yang hidup tanpa cela dan
yang berbuat baik, dan dengan jujur
mengatakan yang benar;
3yang tidak memfitnah orang lain, tidak
berbuat salah terhadap sahabat, dan
tidak memburuk-burukkan nama jiran;
4yang menghina orang yang ditolak
Allah, tetapi menghormati orang yang
taat kepada TUHAN; yang sentiasa
menepati janji mereka, tanpa mengira
kerugian;
5yang memberi pinjaman tanpa
memungut bunga dan tidak dapat disuap
untuk menyalahkan orang yang tidak
bersalah. Orang yang melakukan segala
itu sentiasa tenteram.

Doa Keyakinan

16
1Mazmur Daud. Jagalah aku,
ya Allah, kerana aku berlindung

kepada-Mu.
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2Aku berkata kepada TUHAN,
"Engkaulah Tuhanku; tiada yang baik
bagiku selain Engkau."
3Betapa baiknya umat yang setia
kepada Allah! Aku sangat ingin
bersama-sama mereka.
4Mereka yang menyembah dewa-
dewa bertambah-tambah kesusahan
mereka. Aku tidak mahu turut serta
mempersembahkan korban; aku tidak
mahu menyembah dewa mereka.
5Ya TUHAN, hanya Engkau yang aku
miliki, Engkau memberi aku segala
keperluanku; nyawaku ada di dalam
tangan-Mu.
6Sungguh indah pemberian-Mu
kepadaku; betapa baiknya semua itu!
7Aku memuji TUHAN kerana Engkau
membimbing aku, pada waktu malam
suara hatiku mengajar aku.
8Aku sentiasa sedar akan hadirat
TUHAN; Engkau ada di sampingku, tiada
suatu pun dapat menggoncang aku.
9Demikianlah hatiku bersyukur dan
gembira, dan aku selamat,
10kerana Engkau tidak akan
membiarkan aku mati; orang yang
Engkau kasihi tidak Kaubiarkan binasa.
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11 Jalan yang menuju kehidupan
Engkau tunjukkan kepadaku; hadirat-Mu
menggembirakan aku, dan sentiasa
membahagiakan aku.

Doa Orang yang Tidak Bersalah

17
1Doa Daud. Dengarlah rayuanku,
ya TUHAN, permintaanku untuk

keadilan. Perhatikanlah tangisanku,
dengarkanlah doaku yang tulus.
2Engkau akan membela aku, kerana
Engkau tahu apa yang benar.
3Engkau mengenal hatiku. Apabila
Engkau datang kepadaku pada waktu
malam, dan memeriksa aku dengan
teliti, tidak akan Kaudapati niat yang
jahat pada diriku.
4Aku tidak mengatakan yang jahat,
seperti orang lain; aku mentaati
perintah-Mu dan tidak melakukan
keganasan.
5Aku selalu hidup menurut petunjuk-Mu
dan tidak pernah menyeleweng.
6Aku berdoa kepada-Mu, ya Allah,
kerana Engkau menjawab aku; oleh itu
berpalinglah kepadaku dan dengarkanlah
kata-kataku.
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7Tunjukkanlah kasih-Mu yang
mengagumkan, dan selamatkanlah
orang yang berlindung kepada-Mu; di
sisi-Mu, aku selamat daripada segala
musuh.
8Lindungilah aku, seperti biji mata-Mu
sendiri; sembunyikanlah aku di bawah
naungan sayap-Mu,
9 lindungilah aku daripada orang jahat
yang menyerang aku. Musuh yang
mengancam nyawaku mengelilingi aku;
10mereka bercakap sombong dan tidak
berbelas kasihan.
11Mereka mengejar dan mengepung
aku, mencari peluang untuk
menjatuhkan aku.
12Mereka bagaikan singa yang
menunggu hendak menyiat aku,
seperti anak singa yang bersembunyi
menantikan aku.
13Bangkitlah, ya TUHAN, lawanlah dan
kalahkanlah musuhku! Selamatkanlah
aku daripada orang jahat dengan
pedang-Mu.
14Selamatkanlah aku daripada orang
yang menimbun harta di dunia.
Hukumlah mereka dengan penderitaan
yang telah Engkau sediakan untuk
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mereka; biarlah anak cucu mereka
dihukum juga.
15Aku akan melihat Engkau kerana aku
tidak bersalah; dan apabila aku terjaga,
hadirat-Mu membuat hatiku gembira.

Lagu Kemenangan Daud

18
1Untuk pemimpin koir. Mazmur
Daud, hamba TUHAN.

Dinyanyikan kepada TUHAN pada
waktu TUHAN menyelamatkan Daud
daripada Raja Saul dan daripada
semua musuhnya. (18-2) Aku sangat
mengasihi Engkau, ya TUHAN! Engkaulah
pembelaku.
2 (18-3) TUHAN ialah pelindungku; Dia
bagaikan kubu yang kuat bagiku. Allahku
tempat perlindunganku, aku selamat
bersama dengan Dia. Dia melindungi
aku seperti perisai; Dia membela dan
menjaga aku supaya aku selamat.
3 (18-4) Aku berseru kepada
TUHAN yang patut dipuji, dan Dia
menyelamatkan aku daripada musuhku.
4 (18-5) Bahaya maut mengelilingi aku,
banjir kebinasaan menggenangi aku.
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5 (18-6) Bahaya maut mengelilingi
aku, dan kubur memasang perangkap
untukku.
6 (18-7) Dalam kesusahan aku berseru
kepada TUHAN; aku berseru kepada
Allahku minta pertolongan. Di dalam
Rumah-Nya Dia mendengar suaraku;
Dia memperhatikan seruanku.
7 (18-8) Kemudian bumi bergempa dan
bergoncang; tapak gunung bergoyang
dan bergegar, kerana Allah murka.
8 (18-9) Asap berhembus dari
hidung-Nya, api dan bara keluar dari
mulut-Nya.
9 (18-10) Dia membelah langit lalu
turun dengan awan gelap di bawah
kaki-Nya.
10 (18-11) Dia terbang laju dengan
mengenderai kerub; Dia melayang di
atas sayap angin.
11 (18-12) Dia menutup diri-Nya dengan
kegelapan; awan mendung yang tebal
mengelilingi Dia.
12 (18-13) Hujan batu dan api datang
dari kilat yang di hadapan-Nya,
menembusi awan yang tebal itu.
13 (18-14) Kemudian TUHAN
mengguntur dari angkasa; dan
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Yang Maha Tinggi memperdengar
suara-Nya.
14 (18-15) Dia melepaskan anak
panah-Nya dan mencerai-beraikan
musuh-Nya; Dia memancarkan kilat
sehingga menyebabkan mereka lari.
15 (18-16) Dasar lautan tersingkap,
dan asas bumi terdedah, ketika Engkau
menegur musuh-Mu, ya TUHAN, dan
bertempik dengan murka terhadap
mereka.
16 (18-17) Dari atas TUHAN
menghulurkan tangan-Nya, Dia
memegang aku, lalu menarik aku keluar
dari air yang dalam.
17 (18-18) Dia menyelamatkan aku
daripada musuhku yang kuat, dan
daripada mereka yang membenci aku,
kerana mereka terlalu kuat bagiku.
18 (18-19) Ketika aku dalam kesusahan,
mereka menyerang aku, tetapi TUHAN
melindungi aku.
19 (18-20) Dia melepaskan aku daripada
bahaya; Dia menyelamatkan aku kerana
Dia berkenan kepadaku.
20 (18-21) TUHAN mengganjar aku
kerana aku melakukan yang benar;
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Dia memberkati aku kerana aku tidak
bersalah.
21 (18-22) Aku mematuhi Taurat
TUHAN; aku tidak meninggalkan Allahku.
22 (18-23) Aku telah mentaati
segala hukum-Nya; aku tidak pernah
mengingkari perintah-Nya.
23 (18-24) Dia tahu bahawa aku tidak
bercela, dan aku menjauhkan diri
daripada kesalahan.
24 (18-25) Oleh itu Dia mengganjar
aku kerana aku melakukan yang benar,
kerana Dia tahu bahawa aku tidak
bersalah.
25 (18-26) Ya TUHAN, Engkau setia
kepada orang yang setia kepada-Mu,
dan Engkau sangat baik kepada orang
yang baik.
26 (18-27) Engkau menyatakan diri-Mu
suci kepada orang yang suci, tetapi
Engkau memusuhi orang yang jahat.
27 (18-28) Engkau menyelamatkan
orang yang rendah hati, tetapi Engkau
merendahkan orang yang sombong.
28 (18-29) Engkau memberikan cahaya
kepadaku; TUHAN Allahku menerangi
kegelapanku.
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29 (18-30) Engkau memberi aku
kekuatan untuk menyerang musuhku,
dan kuasa untuk menembusi pertahanan
mereka.
30 (18-31) Betapa sempurnanya
perbuatan Allah ini, firman TUHAN
dapat dipercayai. Dia umpama perisai
bagi semua orang yang berlindung
kepada-Nya.
31 (18-32) TUHAN satu-satunya Allah;
hanya Allah pembela kita.
32 (18-33) Dialah Allah yang
menguatkan aku, dan menjadikan
jalanku aman.
33 (18-34) Dia menguatkan kakiku
seperti kaki rusa; Dia menjaga
keselamatanku di pergunungan.
34 (18-35) Dia melatih aku untuk
berperang, supaya aku dapat
melengkungkan busur yang terkuat.
35 (18-36) Ya TUHAN, Engkau
melindungi dan menyelamatkan aku;
pertolongan-Mu telah menjadikan
aku agung dan kuasa-Mu memelihara
keselamatanku.
36 (18-37) Engkau menjaga aku supaya
aku tidak ditawan, dan aku tidak pernah
jatuh.
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37 (18-38) Aku mengejar musuhku dan
menangkap mereka; aku tidak berhenti
sehingga aku mengalahkan mereka.
38 (18-39) Aku memukul mereka
sehingga mereka tidak dapat bangun;
mereka rebah kerana kalah di
hadapanku.
39 (18-40) Engkau memberi aku tenaga
untuk bertempur, dan kemenangan atas
musuhku.
40 (18-41) Engkau menyebabkan
musuhku lari daripadaku; aku
membinasakan orang yang membenci
aku.
41 (18-42) Mereka berteriak minta
tolong, tetapi tiada sesiapa pun
menyelamatkan mereka; mereka
berseru kepada TUHAN, tetapi Dia tidak
menjawab.
42 (18-43) Aku menghancurkan mereka
sehingga mereka menjadi seperti debu
yang ditiup angin; aku memijak-mijak
mereka seperti lumpur di jalan.
43 (18-44) Engkau menyelamatkan aku
daripada umat yang memberontak, dan
menjadikan aku pemerintah bangsa-
bangsa; bangsa yang tidak aku kenal
menjadi rakyatku.
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44 (18-45) Bangsa asing meromok
ketakutan di hadapanku, dan taat
apabila mendengar perintahku.
45 (18-46) Mereka hilang keberanian;
mereka gementar dan keluar dari kubu
pertahanan.
46 (18-47) TUHAN hidup! Pujilah
pembelaku! Isytiharkanlah keagungan
Allah penyelamatku!
47 (18-48) Dia memberi aku
kemenangan atas musuhku; Dia
menaklukkan bangsa-bangsa di
hadapanku
48 (18-49) dan menyelamatkan aku
daripada lawanku. Ya TUHAN, Engkau
memberi aku kemenangan atas musuhku
dan melindungi aku daripada orang
ganas.
49 (18-50) Oleh itu aku memuji Engkau
di kalangan bangsa-bangsa; aku
menyanyikan pujian untuk-Mu.
50 (18-51) Allah memberikan
kemenangan besar kepada raja
pilihan-Nya; Dia tetap mengasihi orang
yang dilantik-Nya, iaitu Daud dan
keturunannya, untuk selama-lamanya.
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Kemuliaan Allah dalam Ciptaan-Nya

19
1Untuk pemimpin koir. Mazmur
Daud. (19-2) Betapa terangnya

langit menyatakan kemuliaan
Allah! Betapa jelasnya cakerawala
menunjukkan perbuatan-Nya!
2 (19-3) Hari yang satu
menyampaikannya kepada hari
yang berikut, dan malam yang satu
mengulanginya kepada malam yang
kemudian.
3 (19-4) Ucapan atau perkataan tidak
digunakan; suara tidak kedengaran;
4 (19-5) namun berita itu sampai ke
seluruh dunia, dan dikhabarkan ke
hujung bumi. Allah mendirikan khemah
di langit untuk sang suria;
5 (19-6) yang muncul pada pagi hari
seperti pengantin lelaki yang keluar dari
rumahnya, seperti olahragawan yang
ingin berlumba.
6 (19-7) Sang suria mengedari langit
dari hujung ke hujung. Tiada sesuatu
pun dapat berlindung daripada teriknya.
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Taurat TUHAN
7 (19-8) Taurat TUHAN itu sempurna,
menyegarkan jiwa. Perintah TUHAN
dapat dipercayai, memberikan
kebijaksanaan kepada orang yang
memerlukannya.
8 (19-9) Hukum TUHAN itu benar,
menggembirakan hati. Perintah TUHAN
itu adil, memberi orang pengertian.
9 (19-10) Berbakti kepada TUHAN
itu baik, berlanjutan selama-lamanya.
Ketetapan TUHAN itu adil, tidak berat
sebelah.
10 (19-11) Ketetapan TUHAN lebih
berharga daripada emas murni, lebih
manis daripada madu.
11 (19-12) Hamba-Mu diperingatkan
oleh semua itu; pahala tersedia untuk
orang yang mentaatinya.
12 (19-13) Tidak seorang pun dapat
melihat kesalahannya sendiri; ya TUHAN,
bebaskanlah aku daripada kesalahan
yang tersembunyi.
13 (19-14) Selamatkanlah aku juga
daripada dosa yang disengajakan;
jangan biarkan aku dikuasai olehnya.
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Maka aku akan menjadi tidak bercela,
serta bebas daripada pelanggaran berat.
14 (19-15) Semoga kata-kata dan
renunganku diterima oleh-Mu, ya
TUHAN, pelindung dan penebusku!

Doa Minta Kemenangan

20
1Untuk pemimpin koir. Mazmur
Daud. (20-2) Semoga TUHAN

mengabulkan doamu pada waktu
kesusahan. Semoga kuasa Allah Yakub
melindungi kamu.
2 (20-3) Semoga Dia menghantar
pertolongan dari Rumah-Nya dan
memberi kamu bantuan dari Bukit Sion.
3 (20-4) Semoga Dia menerima segala
persembahanmu dan berkenan pada
segala korbanmu.
4 (20-5) Semoga Dia memberi kamu
keinginanmu dan menjayakan segala
rancanganmu.
5 (20-6) Lalu kami akan bersorak-sorak
kerana kemenanganmu, dan merayakan
kemenanganmu dengan memuji Allah
kita. Semoga TUHAN mengabulkan
segala permintaanmu.
6 (20-7) Sekarang aku tahu bahawa
TUHAN memberikan kemenangan
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kepada raja pilihan-Nya; dari syurga-
Nya yang suci TUHAN mengabulkan
permintaannya. Oleh kuasa TUHAN, raja
mendapat kemenangan yang besar.
7 (20-8) Ada orang bergantung kepada
kereta kuda mereka, yang lain kepada
kuda mereka, tetapi kita yakin akan
kuasa TUHAN, Allah kita.
8 (20-9) Mereka akan tersandung dan
jatuh, tetapi kita akan bangkit dan
berdiri teguh.
9 (20-10) Berikanlah kemenangan
kepada raja, ya TUHAN; jawablah kami
apabila kami berseru.

Pujian kerana Kemenangan

21
1Untuk pemimpin koir.
Mazmur Daud. (21-2) Raja

bergembira, ya TUHAN, kerana Engkau
menguatkan raja; raja bersukacita
kerana kemenangan yang Engkau
berikan kepadanya.
2 (21-3) Engkau telah memenuhi
segala hasrat hatinya; Engkau telah
mengabulkan permintaannya.
3 (21-4) Engkau datang kepadanya
dengan berkat yang berlimpah, dan
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mengenakan mahkota emas di atas
kepalanya.
4 (21-5) Raja meminta hidup, maka
Engkau pun memberikan hidup
kepadanya, bahkan umur panjang untuk
selama-lamanya.
5 (21-6) Kemuliaannya besar kerana
pertolongan-Mu; Engkau telah memberi
raja kemasyhuran dan keagungan.
6 (21-7) Berkat-Mu kepadanya
berlanjutan, dan hadirat-Mu membuat
raja sangat girang.
7 (21-8) Raja yakin kepada TUHAN Yang
Maha Tinggi; baginda selalu selamat
kerana sentiasa dikasihi TUHAN.
8 (21-9) Raja akan menangkap semua
musuhnya; raja akan menawan semua
orang yang membenci baginda.
9 (21-10) Raja datang seperti api yang
menyala-nyala untuk memusnahkan
mereka. TUHAN akan membinasakan
mereka oleh kemurkaan-Nya, dan api
akan menghanguskan mereka.
10 (21-11) Raja akan membunuh semua
anak mereka, dan menghapuskan semua
keturunan mereka.
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11 (21-12) Mereka membuat rancangan,
dan berkomplot menentang raja, tetapi
mereka tidak akan berjaya.
12 (21-13) Raja akan melepaskan anak
panah ke arah mereka, dan membuat
mereka berpatah balik dan lari.
13 (21-14) Kami memuji Engkau, ya
TUHAN, kerana besarlah kuasa-Mu!
Kami akan menyanyi dan memuji
keperkasaan-Mu.

Doa pada Waktu Kesusahan
dan Lagu Pujian

22
1Untuk pemimpin koir. Menurut
lagu: Rusa di Kala Fajar. Mazmur

Daud. (22-2) Allahku, ya Allahku,
mengapakah Engkau meninggalkan aku?
Aku berseru tetapi Engkau tetap jauh,
dan tidak menolong aku.
2 (22-3) Pada siang hari aku berseru
kepada-Mu, ya Allah, tetapi Engkau tidak
menyahut; aku berseru pada waktu
malam, namun tidak juga mendapat
ketenteraman.
3 (22-4) Tetapi Engkau Raja Yang Maha
Suci, yang dipuji oleh Israel.
4 (22-5) Kepada-Mu nenek moyang
kami percaya; mereka percaya kepada-
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Mu dan Engkau menyelamatkan
mereka.
5 (22-6) Mereka berseru kepada-Mu dan
Engkau menjauhkan mereka daripada
bahaya; mereka percaya kepada-Mu dan
tidak dikecewakan.
6 (22-7) Tetapi aku ini ulat, bukan
manusia, yang dihina dan dicaci semua
orang.
7 (22-8) Semua orang yang melihat
aku mempermainkan aku; mereka
menjelirkan lidah dan menggelengkan
kepala.
8 (22-9) Mereka berkata, "Kamu percaya
kepada TUHAN, tetapi mengapakah Dia
tidak menyelamatkan kamu? Jika TUHAN
mengasihi kamu, mengapakah Dia tidak
menolong kamu?"
9 (22-10) Engkaulah, ya TUHAN, yang
mengeluarkan aku dari kandungan
ibuku, dan ketika aku masih bayi,
Engkaulah yang memelihara aku.
10 (22-11) Sejak lahir, aku bergantung
kepada-Mu; sejak dalam kandungan,
Engkaulah Allahku.
11 (22-12) Janganlah jauhkan diri
daripadaku. Kesusahan sudah dekat,
dan tiada sesiapa pun yang membantu.
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12 (22-13) Banyak musuh yang
mengepung aku; mereka semua
mengelilingi aku, seperti kerbau hutan
dari negeri Basan.
13 (22-14) Mereka mengangakan mulut
seperti singa, hendak mengaum dan
menerkam aku.
14 (22-15) Tenagaku hilang, hilang
seperti air yang tumpah. Semua tulangku
terkehel; hatiku meleleh seperti lilin.
15 (22-16) Kerongkongku kering seperti
debu, dan lidahku melekat di lelangit.
Engkau tinggalkan aku di atas debu,
seperti orang yang sudah mati.
16 (22-17) Sekumpulan orang jahat
mengelilingi aku; seperti sekumpulan
anjing, mereka mengepung aku; mereka
menyiat tangan serta kakiku.
17 (22-18) Semua tulangku kelihatan.
Musuh memandang aku sebagai
tontonan;
18 (22-19) mereka membahagi-
bahagikan pakaianku dan membuang
undi untuk jubahku.
19 (22-20) Ya TUHAN, janganlah
jauhkan diri daripadaku, cepatlah datang
untuk menolong aku.
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20 (22-21) Selamatkanlah aku daripada
pedang; selamatkanlah aku daripada
cengkaman anjing.
21 (22-22) Aku tidak berdaya,
lepaskanlah aku dari tanduk kerbau dan
dari mulut singa.
22 (22-23) Aku akan memberitahu
rakyatku tentang perbuatan-Mu;
dalam perhimpunan mereka aku akan
memuji-Mu.
23 (22-24) Pujilah Dia, hai hamba-
hamba TUHAN! Hormatilah Dia, hai
keturunan Yakub; sembahlah Dia, hai
umat Israel!
24 (22-25) Dia tidak memandang
hina kepada orang tertindas ataupun
mengabaikan penderitaan mereka; Dia
tidak menjauhkan diri-Nya daripada
mereka, tetapi mendengar apabila
mereka meminta pertolongan-Nya.
25 (22-26) Dalam perhimpunan besar
umat-Mu, aku akan memuji Engkau
kerana segala yang telah Engkau
lakukan; di hadapan semua orang
yang menyembah Engkau aku akan
mempersembahkan korban yang aku
janjikan.



Mazmur 22.26–23.1 42
26 (22-27) Orang miskin akan
makan dengan puas hati; mereka
yang datang kepada TUHAN akan
memuji Dia. Semoga mereka makmur
selama-lamanya!
27 (22-28) Semua bangsa akan
mengingat TUHAN dan kembali
kepada-Nya; semua suku bangsa akan
menyembah Dia.
28 (22-29) TUHAN itulah raja dan Dia
memerintah semua bangsa.
29 (22-30) Semua orang yang sombong
akan sujud kepada-Nya; semua insan
akan berlutut di hadapan-Nya.
30 (22-31) Keturunan yang akan
datang juga akan berbakti kepada-Nya;
manusia akan menceritakan Tuhan
kepada keturunan mereka.
31 (22-32) Generasi yang akan datang
akan diberitahu bahawa TUHAN telah
menyelamatkan umat-Nya.

TUHAN Gembalaku

23
1Mazmur Daud. TUHAN ialah
gembalaku; aku tidak kekurangan

apa-apa.
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2Dia membaringkan aku di padang
rumput yang hijau dan membimbing aku
ke air yang tenang.
3Dia memberi aku kekuatan baru. Dia
membimbing aku di jalan yang benar,
sebagaimana yang dijanjikan-Nya.
4Walaupun aku melalui tempat yang
gelap gelita, aku tidak akan takut, ya
TUHAN, kerana Engkau menyertai aku.
Engkau melindungi aku dengan tongkat
dan gada-Mu.
5Engkau menyediakan jamuan
untukku, di hadapan semua musuhku;
Engkau menyambut aku sebagai tetamu
yang dihormati dan mengisi cawanku
hingga penuh.
6Aku tahu Engkau baik kepadaku
dan mengasihi aku seumur hidupku;
rumah-Mu akan menjadi rumahku
sepanjang hidupku.

Raja yang Mulia

24
1Mazmur Daud. Bumi dan
segala isinya milik TUHAN;

dunia dan semua yang mendiaminya
kepunyaan-Nya.
2Dia membina dunia di atas air, dan
meletakkan asasnya di samudera.
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3Siapakah yang boleh naik ke bukit
TUHAN dan masuk ke dalam Rumah-Nya
yang suci?
4Orang yang tulus tindakan dan fikiran,
yang tidak menyembah berhala, atau
membuat janji palsu.
5Merekalah yang akan diberkati dan
diselamatkan TUHAN, dan dinyatakan
tidak bersalah oleh Allah.
6Orang seperti itulah yang datang
menghadap Allah, merekalah yang
datang menyembah Allah Yakub.
7Bukalah pintu zaman purba seluas-
luasnya, Raja yang mulia akan masuk!
8Siapakah Raja yang mulia itu? Dialah
TUHAN yang perkasa, TUHAN yang
penuh kuasa, yang berjaya dalam
pertempuran.
9Bukalah pintu zaman purba seluas-
luasnya, Raja yang mulia akan masuk!
10Siapakah Raja yang mulia itu? TUHAN
Yang Maha Kuasa, Dialah Raja yang
mulia!

Doa Minta Bimbingan
dan Perlindungan

25
1Mazmur Daud. Kepada-Mu, ya
TUHAN, aku naikkan doaku;
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2ya Allahku, aku percaya kepada-Mu.
Janganlah biarkan aku dipermalukan;
janganlah biarkan musuhku
mentertawakan aku.
3Kekalahan tidak akan dialami orang
yang percaya kepada-Mu, tetapi hanya
dialami orang yang cepat memberontak
terhadap-Mu.
4Ajarlah aku kehendak-Mu, ya TUHAN,
nyatakanlah apa yang harus aku
lakukan.
5Ajarlah aku supaya aku hidup
menurut kehendak-Mu, kerana Engkau
penyelamatku. Aku selalu berharap
kepada-Mu.
6Ya TUHAN, ingatlah akan kebaikan dan
kasih-Mu, yang telah Engkau tunjukkan
sejak dahulu.
7Ampunkan segala dosa dan kesalahan
masa mudaku. Ya TUHAN, demi kasih
dan kebaikan-Mu ingatlah akan aku.
8Kerana TUHAN baik dan adil, Dia
menunjukkan jalan kepada orang yang
sesat.
9Dia memimpin orang yang rendah
hati ke jalan yang benar, dan mengajar
mereka kehendak-Nya.
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10Orang yang mentaati perjanjian dan
perintah-Nya, dipimpin-Nya dengan
kasih dan setia.
11Ya TUHAN, ampunilah aku sesuai
dengan janji-Mu, kerana besarlah
dosaku.
12Orang yang taat kepada TUHAN
akan ditunjukkan-Nya jalan yang harus
ditempuh.
13Mereka akan sentiasa hidup makmur,
dan anak cucu mereka akan mewarisi
negeri itu.
14TUHAN ialah sahabat orang yang
mentaati-Nya, dan Dia menyatakan
perjanjian-Nya kepada mereka.
15Aku sentiasa mengharapkan
pertolongan daripada TUHAN, dan Dia
menyelamatkan aku daripada bahaya.
16Berpalinglah kepadaku, ya TUHAN,
dan kasihanilah aku, kerana aku
keseorangan dan lemah.
17Lapangkanlah hatiku daripada segala
kekhuatiran, dan selamatkanlah aku
daripada segala kesusahan.
18Perhatikanlah segala kedukaan dan
penderitaanku dan ampunkanlah segala
dosaku.
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19Lihatlah betapa banyaknya musuhku;
mereka sangat membenci aku.
20Lindungilah dan selamatkanlah aku;
supaya aku tidak mendapat malu,
kerana aku datang kepada-Mu meminta
perlindungan.
21Semoga kebaikan dan kejujuranku
mengawal aku, kerana aku percaya
kepada-Mu.
22Ya Allah, selamatkanlah umat-Mu,
Israel, daripada segala kesusahan
mereka.

Doa Orang yang Tidak Bersalah

26
1Mazmur Daud. Berilah aku
keadilan, ya TUHAN, kerana aku

melakukan yang benar, dan aku percaya
kepada-Mu dengan sepenuhnya.
2Periksalah aku, ya TUHAN, dan
ujilah aku, selidiklah keinginanku dan
fikiranku.
3Kasih-Mu membimbing aku;
kesetiaan-Mu sentiasa memimpin aku.
4Aku tidak bergaul dengan orang yang
tidak berguna; aku tidak berhubungan
dengan orang yang berpura-pura.
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5Aku membenci pergaulan dengan
orang jahat, dan aku menjauhkan diri
daripada penjahat.
6Ya TUHAN, aku membasuh tanganku
tanda tidak bersalah, dan aku
mengelilingi mazbah-Mu untuk
menyembah Engkau.
7Aku menyanyikan sebuah mazmur
dan memberitakan segala perbuatan-Mu
yang ajaib itu.
8Ya TUHAN, aku mengasihi Rumah
kediaman-Mu, tempat yang penuh
dengan kemuliaan-Mu.
9 Janganlah musnahkan aku bersama-
sama orang berdosa; lindungilah aku
daripada nasib pembunuh,
10 iaitu orang yang sentiasa melakukan
kejahatan dan selalu sedia menerima
rasuah.
11Tetapi aku hidup dengan tulus hati;
kasihanilah dan selamatkanlah aku.
12Aku selamat daripada segala
bahaya; aku akan memuji TUHAN dalam
perhimpunan umat-Nya.

Doa Pujian

27
1Mazmur Daud. TUHAN adalah
cahayaku dan penyelamatku; aku
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tidak akan takut kepada sesiapa pun.
TUHAN melindungi aku daripada segala
bahaya; aku tidak akan gentar.
2Apabila orang jahat menyerang aku
dan cuba membunuh aku, mereka akan
tersandung lalu jatuh.
3Walaupun semua tentera mengepung
aku, aku tidak akan takut; walaupun
musuhku menyerang aku, aku akan
tetap percaya kepada Allah.
4Aku telah memohon satu perkara
kepada TUHAN; hanya satu sahaja
yang aku minta; untuk tinggal di dalam
Rumah TUHAN sepanjang hidupku, untuk
menyaksikan segala kebaikan-Nya, dan
meminta bimbingan-Nya.
5Pada masa kesusahan Dia akan
melindungi aku; Dia akan menjaga aku
supaya selamat di dalam Rumah-Nya,
dan menempatkan aku di atas gunung
batu.
6Maka aku akan mengalahkan semua
musuh di sekelilingku. Dengan sorakan
gembira aku akan mempersembahkan
korban di dalam Rumah-Nya; aku akan
menyanyi dan memuji TUHAN.
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7Dengarlah aku, ya TUHAN, apabila
aku berseru kepada-Mu. Kasihanilah aku
dan jawablah aku!
8Hatiku berkata, "Marilah menyembah
Dia." Aku segera datang, ya TUHAN;
9 janganlah sembunyikan diri-Mu
daripadaku. Janganlah marah dan
tolak hamba-Mu. Engkaulah yang
telah menjadi penolongku. Janganlah
tinggalkan atau buang aku, ya Allah,
penyelamatku!
10Sekalipun ibu dan bapaku
meninggalkan aku, tetapi TUHAN
akan memelihara aku.
11Ajarilah aku kehendak-Mu, ya
TUHAN, dan pimpinlah aku pada jalan
yang selamat, kerana musuhku amat
banyak.
12 Janganlah serahkan aku kepada
musuhku, yang menyerang aku dengan
fitnah dan ancaman.
13Aku yakin bahawa aku akan
mengalami kebaikan TUHAN dalam
hidupku di dunia ini.
14Berharaplah kepada TUHAN!
Percayalah kepada-Nya dan jangan
putus asa. Ya, berharaplah kepada
TUHAN!
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Doa Minta Tolong

28
1Mazmur Daud. Ya TUHAN,
pembelaku, aku berseru kepada-

Mu. Dengarlah teriakanku! Jika Engkau
tidak mengabulkan doaku, aku seperti
orang yang masuk ke lubang kubur.
2Dengarkanlah aku ketika aku berseru
meminta pertolongan, aku mengangkat
tanganku ke arah Rumah-Mu yang suci.
3 Janganlah hukum aku bersama
dengan orang durjana, bersama-sama
orang yang melakukan kejahatan --
orang yang bermulut manis, tetapi hati
diliputi kebencian.
4Hukumlah mereka kerana perbuatan
mereka, kerana segala kejahatan yang
telah dilakukan mereka. Hukumlah
mereka kerana segala perbuatan
mereka; balaslah mereka dengan
sepatutnya.
5Mereka tidak mempedulikan
perbuatan TUHAN, mahupun segala
ciptaan-Nya; oleh itu TUHAN akan
menghukum mereka dan memusnahkan
mereka selama-lamanya.
6Pujilah TUHAN; Dia telah mendengar
permohonanku.
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7TUHAN melindungi dan membela aku;
aku percaya kepada-Nya. Dia menolong
aku dan menggirangkan hatiku; aku
memuji Dia dengan lagu kesyukuran.
8TUHAN melindungi umat-Nya; Dia
membela dan menyelamatkan raja
pilihan-Nya.
9Ya TUHAN, selamatkanlah umat-Mu,
dan berkatilah mereka yang menjadi
milik-Mu. Jadilah seperti gembala
bagi mereka, dan jagalah mereka
selama-lamanya.

Suara TUHAN dalam Angin Ribut

29
1Mazmur Daud. Pujilah TUHAN,
hai makhluk-makhluk syurga;

pujilah kemuliaan dan kuasa-Nya.
2Pujilah nama TUHAN yang mulia,
bersujudlah di hadapan Yang Maha Suci
apabila Dia muncul.
3Allah yang mulia mengguntur di atas
laut; suara TUHAN bergema di seluruh
lautan.
4Suara TUHAN kedengaran dengan
penuh kuasa dan kemuliaan.
5Suara TUHAN mematahkan pokok-
pokok sedar, bahkan pokok-pokok sedar
di Lebanon.
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6Dia menyebabkan gunung-gunung
di Lebanon berlompatan seperti anak
lembu ketakutan, dan Gunung Hermon
berloncatan seperti lembu jantan muda
kegentaran.
7Suara TUHAN membuat kilat
memancar.
8Suara-Nya membuat gurun bergegar;
Dia menggoncang gurun Kades.
9Suara TUHAN menggoncangkan
pokok-pokok berangan, serta
menggugurkan daun-daun di hutan;
sementara di Rumah TUHAN umat
bersorak, "Muliakanlah Allah!"
10TUHAN memerintah lautan yang
dalam; Dia memerintah sebagai Raja
selama-lamanya.
11TUHAN menguatkan umat-Nya,
dan memberkati mereka dengan
kesejahteraan.

Doa Kesyukuran

30
1Mazmur Daud. Lagu untuk
pentahbisan Rumah TUHAN.

(30-2) Aku memuji Engkau, ya TUHAN,
kerana Engkau telah menyelamatkan
aku dan tidak membiarkan musuhku
mentertawakan aku.
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2 (30-3) Aku berseru kepada-Mu
meminta pertolongan, ya TUHAN,
Allahku, dan Engkau menyembuhkan
aku.
3 (30-4) Engkau menghalang aku turun
ke alam maut, dan menyelamatkan aku
dari dunia orang mati.
4 (30-5) Nyanyikanlah pujian kepada
TUHAN, hai umat-Nya yang setia!
Ingatlah perkara yang telah dilakukan
Yang Maha Suci dan bersyukurlah
kepada-Nya!
5 (30-6) Kemurkaan-Nya hanya sekejap
sahaja, tetapi kebaikan-Nya berlangsung
sepanjang umur. Air mata mungkin
mengalir pada waktu malam, tetapi fajar
membawa kegembiraan.
6 (30-7) Ketika aku berasa selamat, aku
berkata, "Aku tidak akan dikalahkan."
7 (30-8) Engkau sungguh baik
kepadaku, ya TUHAN; seperti gunung
yang kuat Engkau melindungi aku. Tetapi
apabila Engkau menyembunyikan diri
daripadaku, aku berasa takut.
8 (30-9) Aku berseru kepada-Mu, ya
TUHAN; aku memohon pertolongan,
9 (30-10) "Faedah apakah yang
Kauperoleh daripada kematianku?
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Keuntungan apakah yang Kaudapat jika
aku masuk ke lubang kubur? Adakah
orang mati memuji-Mu? Dapatkah
mereka memberitakan kesetiaan-Mu?
10 (30-11) Dengarlah aku, ya TUHAN,
dan kasihanilah aku. TUHAN tolonglah
aku!"
11 (30-12) Engkau telah mengubah
kedukaanku menjadi tarian gembira;
Engkau telah mengambil kesedihanku
dan meliputi aku dengan kegembiraan.
12 (30-13) Maka aku tidak akan berdiam
diri; aku akan menyanyikan pujian
kepada-Mu. Ya TUHAN, Engkaulah
Allahku, aku akan bersyukur kepada-Mu
selama-lamanya.

Berharap kepada Allah

31
1Mazmur Daud. (31-2) Aku
berlindung pada-Mu, ya TUHAN,

jangan biarkan aku dipermalukan.
Engkau Allah yang adil; selamatkanlah
aku.
2 (31-3) Dengarlah aku! Selamatkanlah
aku dengan segera! Jadilah penaungku
untuk melindungi aku, dan pembelaku
untuk menyelamatkan aku.
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3 (31-4) Engkaulah penaungku dan
pembelaku; bimbinglah aku menurut
janji-Mu.
4 (31-5) Selamatkanlah aku daripada
perangkap yang dipasang untukku;
Engkaulah tempat perlindunganku.
5 (31-6) Aku serahkan diriku
kepada jagaan-Mu. Engkau akan
menyelamatkan aku, ya TUHAN, Allah
yang setia.
6 (31-7) Engkau membenci orang yang
menyembah berhala, tetapi aku percaya
kepada TUHAN.
7 (31-8) Aku akan bergembira
dan bergirang, kerana Engkau
tetap mengasihi aku. Engkau
nampak penderitaanku; Engkau
tahu kesusahanku.
8 (31-9) Engkau tidak membenarkan
aku ditawan musuh; Engkau
membolehkan aku berjalan dengan
bebas.
9 (31-10) Kasihanilah aku, ya TUHAN,
kerana aku dalam kesusahan; mataku
pedih kerana menangis; jiwa ragaku
merana.
10 (31-11) Kedukaan telah
menyingkatkan hidupku, dan
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tangisan telah memendekkan
umurku. Kesihatanku merosot kerana
kesusahanku, bahkan tulangku menjadi
rapuh.
11 (31-12) Semua musuhku
mentertawakan aku; jiran-jiranku
menghina aku; mereka yang mengenal
aku takut akan aku; mereka lari apabila
nampak aku di jalan.
12 (31-13) Aku dilupakan seolah-olah
aku sudah mati; aku umpama barang
terbuang.
13 (31-14) Aku mendengar bisikan
musuhku; perkara dahsyat terdapat
di sekelilingku. Mereka berkomplot
menentang aku, dan merancang hendak
membunuh aku.
14 (31-15) Tetapi aku berharap
kepada-Mu, ya TUHAN; Engkaulah
Allahku.
15 (31-16) Aku sentiasa berada dalam
jagaan-Mu; selamatkanlah aku daripada
musuhku dan daripada mereka yang
menganiaya aku.
16 (31-17) Semoga Engkau berkenan
kepada hamba-Mu; selamatkanlah aku
demi kasih-Mu.
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17 (31-18) Aku berseru kepada-
Mu, ya TUHAN; jangan biarkan aku
dipermalukan. Biarlah orang jahat
dipermalukan, dan turun ke alam maut
dengan senyap.
18 (31-19) Biarlah pembohong menjadi
kelu, kerana mereka sombong dan
menghina orang jujur.
19 (31-20) Betapa limpahnya kebaikan-
Mu yang Engkau sediakan untuk orang
yang menghormati Engkau. Setiap
orang melihat kebaikan yang Engkau
lakukan bagi mereka yang berlindung
kepada-Mu.
20 (31-21) Engkau menyembunyikan
mereka di tempat hadirat-Mu, yang
selamat daripada komplot manusia;
Engkau menyembunyikan mereka di
tempat perlindungan yang selamat
daripada hinaan musuh mereka.
21 (31-22) Terpujilah TUHAN! Sangat
mengagumkan kasih-Nya bagiku, ketika
aku dikepung dan diserang oleh musuh.
22 (31-23) Aku takut dan menyangka
bahawa TUHAN telah mengusir aku
dari hadirat-Nya. Tetapi Dia telah
mendengar seruanku, ketika aku minta
pertolongan-Nya.
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23 (31-24) Kasihilah TUHAN, hai semua
umat-Nya yang setia. TUHAN melindungi
orang yang setia, tetapi menghukum
orang yang sombong.
24 (31-25) Kuatkanlah dan teguhkanlah
hati kamu, kamu semua yang berharap
kepada TUHAN.

Pengakuan dan Pengampunan

32
1Mazmur Daud. Sajak.
Berbahagialah orang yang

dosa mereka telah diampunkan, yang
kesalahan mereka telah dimaafkan.
2Berbahagialah orang yang tidak
dituduh oleh TUHAN kerana kejahatan
mereka, dan yang tidak suka menipu.
3Ketika aku tidak mengakui dosaku,
aku letih kerana menangis sepanjang
hari.
4Siang malam Engkau menghukum
aku, ya TUHAN; tenagaku habis seperti
embun diserap terik matahari.
5Kemudian aku mengakui dosaku
kepada-Mu; aku tidak menyembunyikan
perbuatanku yang salah. Aku mengambil
keputusan untuk mengakui dosaku
kepada-Mu, dan Engkau mengampunkan
segala kesalahanku.
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6Oleh itu semua umat-Mu yang setia
haruslah berdoa kepada-Mu pada masa
kesusahan; apabila banjir kesusahan
melanda, mereka tidak ditimpanya.
7Engkaulah tempat persembunyianku,
Engkau akan menyelamatkan
aku daripada kesusahanku. Aku
bersorak memuji-Mu, kerana Engkau
menyelamatkan dan melindungi aku.
8TUHAN berfirman, "Aku akan
menunjukkan jalan yang harus kauikuti.
Engkau akan Kubimbing dan Kunasihati.
9 Janganlah bodoh seperti kuda atau
baghal, yang mesti dikawal dengan tali
dan kekang supaya menurut."
10Orang jahat pasti menderita, tetapi
orang yang berharap kepada TUHAN
dilindungi oleh kasih-Nya.
11Bergembiralah dan bersukacitalah,
hai orang yang salih, kerana segala
perbuatan TUHAN. Bersoraklah dan
bersukacitalah, hai semua orang yang
tulus hati.

Lagu Pujian

33
1Hai orang salih, bersoraklah
dengan gembira kerana segala
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yang dilakukan TUHAN; pujilah Dia, hai
semua orang yang taat kepada-Nya!
2Bersyukurlah kepada TUHAN dengan
kecapi, bernyanyilah dengan iringan alat
muzik bertali.
3Nyanyikanlah lagu yang baru untuk
TUHAN, mainkanlah kecapi dengan
mahir, dan nyanyilah dengan suara yang
kuat!
4Firman TUHAN itu benar, dan segala
perbuatan-Nya boleh dipercayai.
5TUHAN mengasihi kejujuran dan
keadilan; seluruh bumi penuh dengan
kasih-Nya.
6TUHAN mencipta langit dengan
perintah-Nya, matahari, bulan, dan
bintang dijadikan oleh firman-Nya.
7Dia mengumpulkan laut di suatu
tempat; Dia menahan lautan di dalam
bendungan.
8Takutlah akan TUHAN, hai seluruh
bumi! Hormatilah Dia, hai semua
penduduk dunia!
9Apabila Dia berfirman, dunia tercipta;
oleh firman-Nya, segala-galanya
dijadikan.
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10TUHAN menggagalkan rancangan
bangsa-bangsa; Dia meniadakan niat
mereka.
11Tetapi rancangan TUHAN tahan
selama-lamanya, dan tujuan-Nya tidak
berkesudahan.
12Berbahagialah bangsa yang mengakui
TUHAN sebagai Allahnya; berbahagialah
bangsa yang dipilih sebagai milik-Nya!
13TUHAN memandang ke bawah dari
syurga, dan melihat semua manusia.
14Dari takhta-Nya Dia mengamati
semua yang tinggal di bumi.
15Dialah yang membentuk hati mereka,
dan mengetahui segala perbuatan
mereka.
16Raja menang bukan kerana
tenteranya besar, askar menang bukan
kerana kuat.
17Kuda tidak dapat diharap untuk
memenangi perang; kekuatan kuda
tidak dapat menyelamatkan.
18TUHAN memerhatikan mereka
yang mentaati-Nya, mereka yang
mengharapkan kasih-Nya.
19Dia menyelamatkan mereka daripada
kematian; Dia memelihara nyawa
mereka pada masa kelaparan.
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20Kita berharap kepada TUHAN; Dialah
penolong dan pelindung kita.
21Kita bersukacita kerana Dia; kita
percaya kepada nama-Nya yang suci.
22Semoga kasih-Mu menyertai kami,
ya TUHAN, kerana kami berharap
kepada-Mu.

Pujian bagi Kebaikan TUHAN

34
1Mazmur Daud, ketika dia
berpura-pura tidak waras fikiran

di hadapan Abimelekh. Kemudian Daud
pergi setelah diusir oleh Abimelekh.
(34-2) Aku akan sentiasa bersyukur
kepada TUHAN; aku tidak akan berhenti
memuji Dia.
2 (34-3) Aku akan memuji Dia kerana
segala perbuatan-Nya; semoga semua
orang yang tertindas mendengar dan
bergembira.
3 (34-4) Agungkanlah TUHAN bersama
dengan aku, marilah bersama-sama
memuji nama-Nya.
4 (34-5) Aku berdoa kepada TUHAN
dan Dia mengabulkan doaku, Dia
membebaskan aku daripada segala
ketakutan.
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5 (34-6) Orang yang tertindas
memandang Dia lalu bergembira;
mereka tidak sekali-kali akan kecewa.
6 (34-7) Orang malang berseru dan
TUHAN menjawab, Dia membebaskan
mereka daripada segala kesusahan.
7 (34-8) Malaikat TUHAN mengawal
orang yang menghormati-Nya, dan
menyelamatkan mereka daripada
bahaya.
8 (34-9) Rasakanlah sendiri betapa
baiknya TUHAN! Berbahagialah orang
yang berlindung kepada-Nya!
9 (34-10) Hormatilah TUHAN, hai
semua umat-Nya, kerana orang yang
mentaati-Nya tidak akan berkekurangan.
10 (34-11) Singa juga lapar kerana
kekurangan makanan, tetapi orang
yang mentaati TUHAN tidak kekurangan
apa-apa yang baik.
11 (34-12) Marilah, hai anak-anak
semua dan dengarlah nasihatku, aku
akan mengajar kamu menghormati
TUHAN.
12 (34-13) Mahukah kamu menikmati
hidup? Mahukah kamu berumur panjang
dan berbahagia?
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13 (34-14) Jangan keluarkan kata-kata
jahat, dan jangan suka berdusta.
14 (34-15) Tinggalkanlah yang jahat
dan lakukanlah yang baik; usahakanlah
kedamaian dengan tekun.
15 (34-16) TUHAN memperhatikan
orang salih, dan mendengar tangisan
mereka;
16 (34-17) tetapi Dia menentang orang
yang berbuat jahat; apabila mereka
mati, mereka cepat dilupakan.
17 (34-18) Apabila orang salih berseru,
TUHAN mendengar dan menyelamatkan
mereka daripada segala kesusahan.
18 (34-19) TUHAN dekat kepada orang
yang tawar hati; Dia menyelamatkan
mereka yang putus asa.
19 (34-20) Orang baik mengalami
banyak kesusahan, tetapi TUHAN
menyelamatkan mereka daripada
semuanya;
20 (34-21) TUHAN memelihara mereka
dengan sempurna, tulang mereka tidak
satu pun patah.
21 (34-22) Orang jahat akan mati
kerana kejahatan mereka; mereka yang
membenci orang salih akan dihukum.
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22 (34-23) TUHAN akan menyelamatkan
umat-Nya, mereka yang berlindung
kepada-Nya akan diselamatkan.

Doa Minta Tolong

35
1Mazmur Daud. TUHAN, lawanlah
orang yang menentang aku, dan

tentanglah orang yang memerangi aku.
2Gunakanlah perisai dan baju zirah-Mu,
bangkitlah dan tolonglah aku.
3Angkatlah tombak dan lembing-
Mu untuk menentang mereka yang
mengejar aku. Katakanlah bahawa
Engkau penyelamatku.
4Biarlah mereka yang cuba membunuh
aku dikalahkan dan dipermalukan.
Biarlah mereka yang berkomplot
menentang aku dipukul mundur dan
dibingungkan.
5Biarlah mereka menjadi seperti sekam
yang ditiup angin, ketika dikejar oleh
malaikat TUHAN.
6Biarlah jalan mereka gelap dan licin,
ketika mereka diburu oleh malaikat
TUHAN.
7Tanpa sebarang sebab mereka
memasang perangkap untukku dan
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menggali lubang yang dalam untuk
menangkap aku.
8Biarlah mereka ditimpa kebinasaan
dengan tidak disangka-sangka, dan
dijerat oleh perangkap mereka sendiri
lalu jatuh dan binasa.
9Maka aku akan bergembira kerana
TUHAN; aku akan bersukacita kerana
Dia menyelamatkan aku.
10Dengan sepenuh hati aku akan
berkata kepada TUHAN, "Engkau tiada
bandingnya. Engkau melindungi orang
lemah daripada orang kuat, orang
miskin dan sengsara daripada penindas
mereka."
11Saksi-saksi jahat menuduh aku,
kerana perkara yang tidak aku ketahui.
12Mereka membalas kebaikan dengan
kejahatan, dan aku putus harapan.
13Semasa mereka sakit, aku berkabung
dan berpuasa; aku berdoa dengan
menundukkan kepala,
14 seperti mendoakan seorang sahabat
atau saudara. Aku tunduk kepala
kerana berdukacita, seperti orang yang
menangisi kematian ibunya.
15Tetapi waktu aku dalam kesusahan,
mereka semua bergembira dan
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mengerumuni sambil mengejek-ejek
aku; orang yang tidak aku kenal
terus-menerus memukul aku.
16Seperti orang yang memperolokkan
orang lumpuh, mereka memandang aku
dengan kebencian.
17Berapa lama lagi, ya Tuhan, Engkau
akan membiarkan perkara ini berlaku?
Selamatkanlah aku daripada serangan
mereka; selamatkanlah nyawaku
daripada singa-singa itu!
18Lalu aku akan bersyukur kepada-Mu
dalam perhimpunan umat-Mu, aku
akan memuji Engkau dalam pertemuan
mereka itu.
19 Jangan biarkan musuhku, pendusta
itu, mentertawakan kekalahanku!
Jangan biarkan orang yang membenci
aku tanpa sebab, bergembira kerana
kedukaanku!
20Mereka tidak bercakap dengan
ramah; sebaliknya, mereka memfitnah
orang yang mencintai kedamaian.
21Mereka menjerit-jerit menuduh aku,
"Kami nampak perbuatanmu!"
22Tetapi Engkau, ya TUHAN, tahu
akan perkara ini. Kerana itu, janganlah
berdiam diri, janganlah jauhkan diri!
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23Bangunlah, ya Tuhan, dan belalah
aku; bangkitlah, ya Allahku, dan
tolonglah aku.
24Belalah aku kerana Engkau adil,
ya TUHAN, jangan biarkan musuhku
mentertawakan aku.
25 Jangan biarkan mereka berkata
sesama sendiri, "Itulah yang kami ingini
selama ini!" Jangan biarkan mereka
berkata, "Kami telah mengalahkan dia!"
26Biarlah orang yang menghina
penderitaanku dikalahkan sama sekali
dan dibingungkan; biarlah orang yang
mengaku diri lebih baik daripada aku
diliputi perasaan kesal dan malu.
27Semoga orang yang ingin melihat aku
dinyatakan benar, bersorak gembira dan
berulang kali berkata, "TUHAN sungguh
agung; Dia gembira kerana kemakmuran
hamba-Nya!"
28Maka aku akan memberitakan
keadilan-Mu, dan aku akan memuji
Engkau sepanjang hari.
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Kejahatan Manusia dan Kebaikan
Allah Untuk pemimpin koir. Mazmur

Daud, hamba TUHAN. (36-2)

Kejahatan Manusia

36
1Dosa bertutur dalam lubuk hati
orang jahat, mereka menyangkal

Allah dan tidak takut kepada-Nya,
2 (36-3) kerana mereka membanggakan
diri, dan berfikir dosa mereka tidak akan
diketahui dan tidak dibenci.
3 (36-4) Kata-kata mereka penuh
dengan kejahatan dan dusta, mereka
tidak lagi melakukan yang baik dan
bijaksana.
4 (36-5) Mereka merancang kejahatan
ketika berbaring di katil; tiada perbuatan
mereka yang baik, dan mereka tidak
pernah menolak apa-apa yang jahat.

Kebaikan Allah
5 (36-6) Ya TUHAN, kasih-Mu
membumbung setinggi langit, kesetiaan-
Mu sampai ke awan yang tinggi.
6 (36-7) Kebaikan-Mu teguh seperti
gunung yang besar, dan keadilan-Mu
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sedalam laut. Engkau menjaga manusia
dan haiwan.
7 (36-8) Ya Allah, betapa berharganya
kasih-Mu, manusia mendapat
perlindungan di bawah naungan
sayap-Mu.
8 (36-9) Mereka mengenyangkan
diri dengan makanan berlimpah dari
rumah-Mu; Engkau memberi mereka
minuman dari sungai kebaikan-Mu.
9 (36-10) Engkaulah sumber segala
kehidupan, dan kerana cahaya-Mu, kami
dapat melihat cahaya.
10 (36-11) Tetaplah mengasihi orang
yang mengenal Engkau, dan berbuat
baik kepada orang yang tulus hati.
11 (36-12) Jangan biarkan orang
sombong menyerang aku ataupun orang
jahat menyebabkan aku lari.
12 (36-13) Lihatlah, orang jahat sudah
jatuh, mereka rebah, tidak dapat bangun
lagi.

Kesudahan Orang Jahat
dan Orang Baik

37
1Mazmur Daud. Jangan geram
kerana orang jahat; jangan
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cemburu akan mereka yang berbuat
salah.
2Mereka segera lenyap seperti rumput,
dan layu seperti tumbuh-tumbuhan
hijau.
3Percayalah kepada TUHAN dan buatlah
perkara yang baik; tinggallah di negeri
ini dan kamu akan selamat.
4Carilah kebahagiaan yang datang
daripada TUHAN, dan Dia akan
memuaskan keinginan hatimu.
5Serahkanlah hidupmu kepada TUHAN,
berharaplah kepada-Nya dan Dia akan
menolong engkau;
6Dia akan menyebabkan kebaikanmu
bersinar seperti matahari pada waktu
tengah hari.
7Nantikanlah TUHAN dengan hati yang
tenang, tunggulah dengan sabar sampai
Dia bertindak. Jangan geram kerana
orang yang hidup makmur, atau kerana
orang yang melakukan tipu muslihat.
8 Jangan marah atau panas hati; hal itu
hanya mendatangkan kecelakaan.
9Orang yang berharap kepada TUHAN
akan mewarisi negeri ini, tetapi orang
yang jahat akan diusir.
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10Orang yang jahat akan lenyap dengan
segera; walaupun dicari, mereka tidak
akan dijumpai.
11Orang yang rendah hati akan
mewarisi negeri ini, dan menikmati
kemakmuran yang berlimpah-limpah.
12Orang jahat berkomplot menentang
orang baik dan memandang mereka
dengan benci.
13Tetapi Tuhan mentertawakan orang
jahat, kerana Dia tahu kesudahan
mereka sudah dekat.
14Orang jahat menghunus pedang dan
melengkungkan busur untuk membunuh
orang yang miskin dan susah, untuk
membantai orang yang baik;
15 tetapi mereka akan ditikam oleh
pedang mereka sendiri, dan busur
mereka akan dipatahkan.
16Sedikit barang yang dimiliki orang
baik lebih berharga daripada kekayaan
semua orang jahat,
17kerana TUHAN akan mematahkan
kuasa orang jahat dan melindungi orang
baik.
18TUHAN memelihara mereka yang
mentaati-Nya, dan negeri ini menjadi
pusaka mereka selama-lamanya.
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19Mereka tidak akan menderita
pada masa kesusahan; mereka akan
berkecukupan pada masa kelaparan.
20Tetapi orang jahat akan mati; musuh
TUHAN akan hilang seperti bunga di
padang; mereka akan lenyap seperti
asap.
21Orang jahat meminjam dan tidak
membayar balik, tetapi orang baik
memberi dengan murah hati.
22Mereka yang diberkati TUHAN akan
mewarisi negeri ini, tetapi mereka yang
dikutuk oleh-Nya akan diusir.
23TUHAN memimpin orang ke jalan
yang harus ditempuhnya dan melindungi
orang yang diperkenankan-Nya.
24 Jika orang itu jatuh, dia tidak akan
cedera, kerana TUHAN memegang
tangannya.
25Kini aku sudah tua dan sudah hidup
lama, tetapi aku tidak pernah melihat
orang baik ditinggalkan TUHAN, ataupun
anak mereka meminta-minta makanan.
26Mereka sentiasa memberi dan
meminjamkan dengan murah hati, dan
anak-anak mereka menjadi berkat bagi
mereka.
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27Tinggalkanlah yang jahat dan
lakukanlah yang baik, supaya
keturunanmu hidup di negeri ini
selama-lamanya;
28kerana TUHAN suka akan kebenaran,
dan tidak meninggalkan umat-Nya
yang setia. Dia melindungi mereka
selama-lamanya, tetapi keturunan orang
jahat akan diusir.
29Orang yang salih akan memiliki negeri
ini, dan tinggal di sini selama-lamanya.
30Kata-kata orang yang baik itu bijak,
dan mereka sendiri pun adil.
31Mereka menyimpan Taurat Allah
dalam hati dan tidak menyimpang
daripadanya.
32Orang jahat mengawasi orang
baik serta mencari kesempatan untuk
membunuh mereka;
33 tetapi TUHAN tidak menyerahkan
mereka ke dalam tangan musuh ataupun
membiarkan mereka dihukum ketika
diadili.
34Berharaplah kepada TUHAN dan
taatilah perintah-Nya; Dia akan memberi
kamu negeri ini untuk menghormatimu,
dan kamu akan melihat orang jahat
dihalau.
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35Aku pernah melihat orang jahat yang
suka menindas orang lain; mereka tinggi
seperti pokok sedar di Lebanon;
36kemudian aku lalu, tetapi mereka
tiada lagi; aku mencari tetapi tidak
menjumpai mereka.
37Perhatikanlah orang yang baik dan
orang yang salih; orang yang suka akan
perdamaian mempunyai keturunan;
38 tetapi orang yang berdosa akan
dibinasakan, dan keturunan mereka pun
dihapuskan.
39Orang yang salih diselamatkan oleh
TUHAN; Dia melindungi mereka pada
masa kesusahan.
40Dia menolong dan menyelamatkan
mereka; serta membebaskan mereka
daripada orang jahat, kerana mereka
minta perlindungan daripada-Nya.

Doa Orang yang Menderita

38
1Mazmur Daud, ketika
mempersembahkan korban

peringatan. (38-2) Ya TUHAN, jangan
hukum aku walaupun Engkau murka.
2 (38-3) Panah-Mu melukai tubuhku;
tangan-Mu memukul aku.
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3 (38-4) Aku sakit parah kerana
kemarahan-Mu; seluruh badanku sakit
kerana dosaku.
4 (38-5) Aku lemas dalam banjir
dosaku; dosaku terlalu berat bagiku.
5 (38-6) Kerana perbuatanku yang
bodoh, luka-lukaku bernanah dan busuk.
6 (38-7) Aku menjadi bongkok, aku
tersungkur; aku berdukacita sepanjang
hari.
7 (38-8) Demam membakar badanku,
dan aku sakit tenat.
8 (38-9) Aku remuk-redam dan
kehabisan tenaga; aku mengeluh kerana
hatiku susah.
9 (38-10) Ya Tuhan, Engkau tahu
keinginanku; Engkau mendengar segala
keluhanku.
10 (38-11) Jantungku berdebar-debar,
tenagaku hilang, dan mataku sudah
menjadi suram.
11 (38-12) Sahabat dan jiranku tidak
mahu menghampiri aku kerana kudisku;
bahkan keluargaku pun turut menjauhi
aku.
12 (38-13) Orang yang hendak
membunuh aku memasang perangkap
untukku, dan mereka yang ingin
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menyakiti aku mengancam hendak
membinasakan aku; sepanjang hari
mereka berkomplot menentang aku.
13 (38-14) Aku umpama orang pekak
yang tidak dapat mendengar, umpama
orang bisu yang tidak dapat bercakap.
14 (38-15) Aku umpama orang yang
tidak menjawab, kerana tidak dapat
mendengar.
15 (38-16) Tetapi aku berharap kepada-
Mu, ya TUHAN; dan Engkau, ya Tuhan,
Allahku, akan mengabulkan doaku.
16 (38-17) Jangan biarkan musuhku
mentertawakan penderitaanku; jangan
biarkan mereka berasa megah kerana
kejatuhanku!
17 (38-18) Aku hampir jatuh, dan
sentiasa kesakitan.
18 (38-19) Aku mengakui dosaku;
hatiku cemas memikirkan kesalahanku.
19 (38-20) Musuh-musuhku sihat dan
kuat; banyak orang yang membenci aku
tanpa sebab.
20 (38-21) Mereka yang membalas
kebaikan dengan kejahatan, menentang
aku kerana aku berusaha melakukan
yang benar.
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21 (38-22) Jangan tinggalkan aku, ya
TUHAN, jangan jauhi aku, ya Allahku!
22 (38-23) Tolonglah aku sekarang, ya
Tuhan penyelamatku!

Pengakuan Orang yang Menderita

39
1Untuk pemimpin koir. Mazmur
Daud. Untuk Yedutun. (39-2) Aku

berkata, "Aku akan berhati-hati dengan
perbuatanku, dan tidak akan berdosa
dengan lidahku. Aku tidak akan berkata
apa-apa selama orang jahat berada di
sisiku."
2 (39-3) Aku diam membatu, tidak
berkata sepatah pun, walaupun tentang
perkara yang baik. Tetapi penderitaanku
bertambah berat,
3 (39-4) dan hatiku penuh kecemasan.
Semakin aku berfikir, semakin susah
hatiku; lalu aku bertanya,
4 (39-5) "Ya TUHAN, beritahulah aku
masa kematianku supaya aku tahu
betapa singkatnya hidupku."
5 (39-6) Betapa pendeknya umurku
Engkau tentukan! Bagi Engkau,
seumur hidupku tidak bererti apa-apa.
Sesungguhnya hidup setiap orang
seperti hembusan nafas,
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6 (39-7) hidup mereka berlalu seperti
bayangan. Segala perbuatan mereka sia-
sia; mereka mengumpulkan harta, tetapi
tidak tahu siapa akan mewarisinya.
7 (39-8) Apakah yang boleh aku
harapkan, ya Tuhan? Aku berharap
kepada-Mu.
8 (39-9) Selamatkanlah aku daripada
segala dosaku, dan jangan biarkan aku
menjadi ejekan orang dungu.
9 (39-10) Aku diam dan tidak membuka
mulutku, kerana inilah perbuatan-Mu.
10 (39-11) Janganlah hukum aku lagi,
aku hampir mati kerana pukulan-Mu.
11 (39-12) Engkau menghukum dosa
manusia dengan teguran-Mu, dan seperti
gegat, Engkau memusnahkan kesukaan
mereka. Sesungguhnya hidup setiap
orang seperti hembusan nafas sahaja.
12 (39-13) Dengarlah doaku, ya TUHAN,
dan sambutlah rayuanku; janganlah
diam ketika aku menangis. Aku menjadi
tetamu-Mu hanya untuk sementara,
seperti nenek moyangku.
13 (39-14) Janganlah ganggu aku
supaya aku dapat sedikit kebahagiaan,
sebelum aku meninggal dan tiada lagi.



Mazmur 40.1–5 81

Doa Kesyukuran

40
1Untuk pemimpin koir. Mazmur
Daud. (40-2) Aku menanti

pertolongan TUHAN dengan sabar, lalu
Dia memperhatikan aku dan mendengar
seruanku.
2 (40-3) Dia menarik aku dari lubang
yang berbahaya, dari paya yang
berlumpur. Dia meletakkan aku di atas
batu sehingga langkahku kukuh.
3 (40-4) Dia mengajar aku menyanyi
lagu yang baru, lagu pujian untuk Allah
kita. Banyak orang yang melihat perkara
ini akan menjadi takut lalu percaya
kepada TUHAN.
4 (40-5) Berbahagialah orang yang
percaya kepada TUHAN, orang yang
tidak menyembah berhala atau mengikut
mereka yang menyembah dewa.
5 (40-6) Engkau telah melakukan
banyak perkara untuk kami, ya
TUHAN, Allahku, Engkau tidak ada
bandingnya! Engkau telah membuat
banyak rancangan yang baik untuk kami,
tidak mungkin aku dapat menceritakan
segalanya.
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6 (40-7) Engkau tidak mahu korban
dan persembahan; Engkau tidak minta
korban untuk menyenangkan hati-Mu,
dan korban untuk menghapuskan dosa.
Tetapi Engkau telah memberi aku telinga
yang dapat mendengar firman-Mu.
7 (40-8) Oleh itu aku menyahut, "Inilah
aku; arahan-Mu untukku tercatat di
dalam kitab Taurat.
8 (40-9) Aku suka melakukan kehendak-
Mu, ya Allahku! Aku menyimpan segala
ajaran-Mu dalam hatiku."
9 (40-10) Dalam perhimpunan umat-
Mu aku menceritakan berita baik
bahawa Engkau telah menyelamatkan
kami. Dengan tidak hentinya, aku
menceritakannya. Ya TUHAN, Engkau
mengetahui semuanya.
10 (40-11) Aku tidak menyimpan berita
penyelamatan itu dalam hati; aku
selalu menceritakan pertolongan dan
kesetiaan-Mu. Dalam perhimpunan
umat-Mu, aku tidak pernah berdiam diri
tentang kesetiaan dan kasih-Mu.
11 (40-12) Ya TUHAN, janganlah
berhenti mengasihani aku; peliharalah
aku dengan kasih dan kesetiaan-Mu.
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Doa Minta Tolong
12 (40-13) Aku dikelilingi banyak
kesusahan, jumlahnya tidak terkira.
Dosa-dosaku telah mengejar aku,
sehingga aku tidak dapat melihat.
Jumlahnya melebihi rambut di kepalaku,
dan aku kehilangan semangat.
13 (40-14) Ya TUHAN, selamatkanlah
aku! Ya TUHAN, cepatlah tolong aku!
14 (40-15) Biarlah mereka yang
cuba membunuh aku dikalahkan dan
dibingungkan. Biarlah mereka yang
gembira kerana kesusahanku, dipukul
mundur dan dipermalukan.
15 (40-16) Biarlah mereka yang
mengejek aku terkejut dan malu kerana
dikalahkan.
16 (40-17) Semoga semua orang yang
datang kepada-Mu bergembira dan
bersukacita! Semoga mereka yang
bersyukur bagi penyelamatan-Mu
sentiasa berkata, "Sungguh agungnya
TUHAN!"
17 (40-18) Aku lemah dan tidak
berdaya; tetapi Engkau, ya Tuhan,
mengingati aku. Engkaulah penolong
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dan penyelamatku; cepatlah datang
menolong aku, ya Allahku!

Doa Minta Penyembuhan

41
1Untuk pemimpin koir. Mazmur
Daud. (41-2) Berbahagialah

orang yang mengambil berat terhadap
orang yang tidak berdaya; TUHAN akan
menolong mereka ketika mereka dalam
kesusahan.
2 (41-3) TUHAN akan melindungi dan
memelihara mereka, TUHAN akan
membahagiakan mereka di negeri ini;
TUHAN tidak akan menyerahkan mereka
kepada musuh.
3 (41-4) TUHAN akan menolong mereka
ketika mereka sakit dan memulihkan
kesihatan mereka.
4 (41-5) Aku berkata, "Ya TUHAN, aku
telah berdosa terhadap-Mu; kasihanilah
aku dan sembuhkanlah aku!"
5 (41-6) Musuhku mengumpat aku.
Mereka mahu aku mati dan dilupakan.
6 (41-7) Mereka yang mengunjungi aku
tidak ikhlas; mereka mengumpulkan
segala berita yang buruk tentang aku,
lalu keluar dan menyebarkannya ke
mana-mana.



Mazmur 41.7–42.1 85
7 (41-8) Semua orang yang membenci
aku berbisik-bisik tentang diriku, mereka
memikirkan yang paling buruk tentang
aku.
8 (41-9) Mereka berkata, "Dia sakit
teruk sekali dan tidak akan bangun dari
katilnya lagi."
9 (41-10) Bahkan sahabat karibku yang
paling aku percayai, orang yang makan
bersama-samaku, telah menentang aku.
10 (41-11) Kasihanilah aku, ya TUHAN,
dan pulihkanlah kesihatanku, agar aku
dapat membalas musuh-musuhku.
11 (41-12) Maka tahulah aku bahawa
Engkau berkenan kepadaku, kerana
musuhku tidak akan mengalahkan aku.
12 (41-13) Engkau akan menolong
aku, kerana ketulusanku; Engkau
membolehkan aku berada di hadirat-Mu
selama-lamanya.
13 (41-14) Marilah kita memuji TUHAN,
Allah umat Israel; pujilah Dia sekarang
dan selama-lamanya. Amin! Amin!

BUKU KEDUA Doa Semasa di
Tempat Pembuangan

42
1Untuk pemimpin koir. Sajak
puak Korah. (42-2) Seperti rusa
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merindukan air sungai, demikianlah
jiwaku merindukan Engkau, ya Allah.
2 (42-3) Aku merindukan Engkau, Allah
yang hidup; bilakah aku dapat beribadat
di hadirat-Mu?
3 (42-4) Siang malam aku menangis,
hanya air mata makananku; sepanjang
masa musuhku bertanya kepadaku, "Di
manakah Allahmu?"
4 (42-5) Hatiku hancur apabila
mengenangkan masa lalu, semasa aku
pergi bersama-sama orang ramai ke
Rumah TUHAN, dan aku berjalan di
depan perarakan, dengan sorak-sorai
dan lagu pujian.
5 (42-6) Mengapakah aku sedih?
Mengapakah aku gelisah? Aku akan
berharap kepada Allah dan sekali lagi
aku akan memuji Dia, Allahku dan
penyelamatku.
6 (42-7) Di tempat pembuangan
ini hatiku hancur, oleh itu aku ingat
kepada TUHAN. Jiwaku hanyut dalam
arus kesedihan; aku dilanda banjir
kekacauan, seperti deru air terjun
Sungai Yordan dari Gunung Hermon dan
Gunung Mizar.
7 (42-8) (#42:6)
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8 (42-9) Semoga TUHAN menunjukkan
kasih-Nya pada waktu siang; agar aku
dapat memuji Dia pada waktu malam,
dan berdoa kepada Allah, sumber
hidupku.
9 (42-10) Kepada Allah, pembelaku,
aku berkata, "Mengapakah Engkau
melupakan aku? Mengapakah aku harus
terus-menerus menanggung derita,
akibat kekejaman musuhku?"
10 (42-11) Aku sangat sedih kerana
hinaan mereka. Mereka terus bertanya,
"Di manakah Allahmu?"
11 (42-12) Mengapakah aku sedih?
Mengapakah aku gelisah? Aku akan
berharap kepada Allah, dan sekali lagi
aku akan memuji Dia, Allahku dan
penyelamatku.

Doa Semasa di Tempat Pembuangan

43
1Ya Allah, buktikanlah bahawa
aku tidak bersalah, dan belalah

aku terhadap bangsa yang durjana;
jauhkanlah aku daripada penjahat dan
pendusta.
2Engkaulah pelindungku; mengapakah
Engkau meninggalkan aku? Mengapakah
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aku harus terus-menerus menanggung
derita akibat kekejaman musuhku?
3Berikanlah cahaya-Mu dan firman-Mu
yang benar untuk menyinari dan
membimbing aku, agar aku kembali ke
Sion, bukit-Mu yang suci, dan ke tempat
kediaman-Mu.
4Maka aku akan pergi ke mazbah-Mu,
ya Allah, kerana Engkaulah sumber
kebahagiaanku; aku akan menyanyi
serta memainkan kecapi, untuk memuji
Engkau, ya Allah, Allahku!
5Mengapakah aku sedih? Mengapakah
aku gelisah? Aku akan berharap kepada
Allah, dan sekali lagi aku akan memuji
Dia, Allahku dan penyelamatku.

Doa Minta Perlindungan

44
1Mazmur puak Korah. Sajak.
Untuk pemimpin koir. (44-2) Ya

Allah, kami sendiri telah mendengar
kisah yang diceritakan oleh nenek
moyang kami, tentang perbuatan besar
yang Engkau lakukan pada zaman
dahulu kala.
2 (44-3) Engkau sendiri mengusir
bangsa-bangsa supaya umat-Mu
menetap di negeri mereka; Engkau
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mencelakakan bangsa-bangsa lain,
tetapi menjadikan umat-Mu makmur.
3 (44-4) Mereka tidak menakluki
negeri ini dengan pedang; mereka tidak
menang dengan kuasa mereka sendiri,
tetapi dengan kuasa dan kekuatan serta
hadirat-Mu, kerana Engkau berkenan
kepada umat-Mu.
4 (44-5) Engkaulah Rajaku dan Allahku;
Engkau memberikan kemenangan
kepada umat-Mu.
5 (44-6) Dengan kuasa-Mu kami
mengalahkan musuh kami, dan
menakluki orang yang menyerang kami.
6 (44-7) Aku tidak bergantung
kepada busur, atau pedang untuk
menyelamatkan diri,
7 (44-8) kerana Engkaulah yang
menyelamatkan kami, dan mengalahkan
mereka yang membenci kami.
8 (44-9) Kami akan sentiasa memuji
Engkau dan bersyukur kepada-Mu
selama-lamanya.
9 (44-10) Tetapi sekarang, ya Allah,
Engkau meninggalkan kami dan
membiarkan kami dikalahkan; Engkau
tidak lagi maju bersama dengan tentera
kami.
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10 (44-11) Engkau membuat kami lari
daripada musuh, dan mereka merampas
segala harta kami.
11 (44-12) Engkau membiarkan kami
disembelih seperti domba, Engkau
mencerai-beraikan kami ke negeri asing.
12 (44-13) Engkau menjual umat-Mu
dengan harga yang murah, tanpa
mendapat keuntungan apa-apa.
13 (44-14) Engkau menjadikan kami
ejekan jiran kami; mereka mengolok-
olokkan dan mentertawakan kami.
14 (44-15) Engkau menjadikan kami
ejekan bangsa-bangsa; mereka
menggelengkan kepala dan mengumpat
kami.
15 (44-16) Sepanjang hari aku dihina,
dan diliputi perasaan malu,
16 (44-17) kerana mendengar sindiran
dan hinaan yang dilemparkan oleh
musuh dan pendendam.
17 (44-18) Semuanya menimpa kami
walaupun kami tidak melupakan Engkau,
ataupun memungkiri perjanjian-Mu
dengan kami.
18 (44-19) Kami tidak pernah melawan
Engkau; kami tidak pernah melanggar
perintah-Mu.
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19 (44-20) Tetapi Engkau meninggalkan
kami yang lemah dengan binatang
liar; Engkau meninggalkan kami dalam
kegelapan yang gelita.
20 (44-21) Jika kami berhenti
menyembah Allah kami, lalu menyembah
tuhan lain,
21 (44-22) tentu Engkau akan
mengetahuinya, kerana Engkau
mengetahui rahsia hati manusia.
22 (44-23) Tetapi kerana Engkau,
kami diancam maut setiap masa, kami
diperlakukan seperti domba sembelihan.
23 (44-24) Bangunlah, ya Tuhan!
Mengapakah Engkau tidur? Bangkitlah!
Jangan tolak kami selama-lamanya!
24 (44-25) Mengapakah Engkau
menyembunyikan diri? Jangan lupakan
penderitaan dan kesusahan kami!
25 (44-26) Kami jatuh hancur di tanah,
dan terbaring di atas debu kerana kalah.
26 (44-27) Bangkitlah dan tolonglah
kami! Kerana kasih-Mu itu,
selamatkanlah kami!

Lagu Perkahwinan Diraja

45
1Mazmur puak Korah. Lagu kasih.
Untuk pemimpin koir. Menurut
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lagu: Bunga Bakung. (45-2) Hati hamba
penuh dengan kata-kata yang indah
semasa hamba menggubah lagu ini
untuk raja; lidah hamba umpama batang
pena seorang pujangga.
2 (45-3) Tuanku yang paling kacak
antara manusia, titah tuanku penuh
kebaikan, sebab itu, tuanku diberkati
Allah selama-lamanya.
3 (45-4) Ikatkan pedang pada pinggang,
hai raja perkasa, tuanku sungguh agung
dan mulia!
4 (45-5) Majulah dengan kemuliaan
menuju kemenangan, untuk membela
kebenaran dan keadilan, dengan
kekuatan tuanku, rebutlah kemenangan
yang besar.
5 (45-6) Anak panah tuanku yang
tajam akan menembusi jantung musuh;
bangsa-bangsa akan rebah ke bawah
kaki tuanku.
6 (45-7) Takhta yang dikurniakan Allah
kepada tuanku akan kekal selama-
lamanya. Tuanku memerintah rakyat
dengan adil;
7 (45-8) tuanku mencintai perkara
yang benar dan membenci perkara yang
jahat. Oleh itu, Allah, Allah tuanku telah
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memilih tuanku, dan membahagiakan
tuanku lebih daripada raja lain.
8 (45-9) Pakaian tuanku berbau mur,
gaharu, dan cendana; pemuzik di istana
gading membuat tuanku gembira.
9 (45-10) Antara wanita yang disayangi
tuanku terdapat puteri-puteri, dan di
sebelah kanan takhta tuanku berdiri
permaisuri yang memakai perhiasan
emas murni.
10 (45-11) Dengarlah kata-kata hamba,
hai permaisuri, lupakanlah bangsa serta
kerabat tuanku.
11 (45-12) Kecantikan tuanku memikat
hati raja, tuanku milik baginda, taatlah
kepada baginda.
12 (45-13) Rakyat Tirus akan membawa
hadiah untuk tuanku, orang kaya akan
mencuba mengambil hati tuanku.
13 (45-14) Puteri masuk dengan penuh
seri, pakaiannya bersulam benang emas.
14 (45-15) Dengan pakaian berwarna-
warni puteri dibawa menghadap raja,
diiringi oleh anak-anak dara, yang juga
dibawa menghadap raja.
15 (45-16) Dengan sorakan yang
gembira, mereka masuk ke istana raja.
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16 (45-17) Tuanku, raja hamba akan
mempunyai banyak putera, untuk
meneruskan kerajaan nenek moyang
tuanku, dan tuanku akan menjadikan
mereka pemerintah di seluruh dunia.
17 (45-18) Lagu hamba akan
mengekalkan kemasyhuran tuanku
turun-temurun, dan bangsa-bangsa
akan memuji tuanku selama-lamanya.

Allah Menyertai Kita

46
1Mazmur puak Korah. Untuk
pemimpin koir. Dengan lagu

Alamot. (46-2) Allah perlindungan
dan kekuatan kita; Dia selalu bersedia
menolong kita pada masa kesusahan.
2 (46-3) Oleh itu, kita tidak akan
takut, walaupun bumi gempa dan
gunung-gunung jatuh ke dasar laut;
3 (46-4) walaupun laut mengamuk
dan bergelora, dan gunung bergoncang
dengan kuatnya.
4 (46-5) Ada sebatang sungai yang
menggembirakan kota Allah, tempat
kediaman Allah Yang Maha Tinggi.
5 (46-6) Allah tinggal di situ, kota yang
tidak akan dimusnahkan; ketika masih
subuh, Dia akan datang menolongnya.
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6 (46-7) Bangsa-bangsa ketakutan,
kerajaan-kerajaan gentar; ketika Allah
mengguntur, bumi pun lebur.
7 (46-8) TUHAN Yang Maha Kuasa
menyertai kita; Allah Yakub melindungi
kita.
8 (46-9) Mari, lihatlah apa yang telah
dilakukan TUHAN. Lihatlah, perbuatan
Allah di bumi sangat menakjubkan.
9 (46-10) Dia menghentikan perang di
seluruh dunia; Dia mematahkan busur,
memusnahkan lembing, dan membakar
perisai.
10 (46-11) Dia berfirman, "Berhentilah
berperang, ketahuilah bahawa Aku ini
Allah, yang agung antara bangsa-bangsa
dan di seluruh bumi."
11 (46-12) TUHAN Yang Maha Kuasa
menyertai kita; Allah Yakub melindungi
kita.

Pemerintah yang Agung

47
1Mazmur puak Korah. Untuk
pemimpin koir. (47-2) Tepuklah

tangan, hai semua bangsa! Pujilah
Allah dengan nyanyian yang kuat dan
gembira!
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2 (47-3) TUHAN Yang Maha Tinggi
hendaklah ditakuti; Dia raja yang agung
di seluruh dunia.
3 (47-4) Dia menolong kita
mengalahkan bangsa-bangsa, dan
menjadikan kita pemerintah suku-suku
bangsa.
4 (47-5) Dia memilih negeri kediaman
bagi kita, untuk menjadi pusaka kita,
umat yang dikasihi-Nya.
5 (47-6) Allah naik ke takhta-Nya,
diiringi sorak-sorai dan bunyi trompet.
6 (47-7) Nyanyikanlah pujian bagi Allah;
nyanyikanlah pujian bagi Raja kita!
7 (47-8) Allah raja di seluruh bumi;
pujilah Dia dengan nyanyian!
8 (47-9) Allah bersemayam di atas
takhta-Nya yang suci; Dia memerintah
semua bangsa.
9 (47-10) Para pemimpin bangsa-
bangsa datang berkumpul dengan umat
Allah Abraham. Allah lebih perkasa
daripada semua penguasa; Dia sangat
agung dan mulia.

Sion, Kota Allah

48
1Mazmur puak Korah. (48-2)
TUHAN sungguh agung dan
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terpuji di kota Allah kita, di atas
bukit-Nya yang suci.
2 (48-3) Sion, bukit Allah, tinggi
dan indah; kota Raja yang agung
menggirangkan seluruh dunia!
3 (48-4) Di dalam kota-Nya yang
berkubu ada keselamatan, kerana Allah
berada di sana.
4 (48-5) Raja-raja berkumpul dan
datang hendak menyerang Bukit Sion.
5 (48-6) Apabila mereka melihat bukit
itu, mereka terperanjat; mereka takut
dan lari kebingungan.
6 (48-7) Mereka gementar ketakutan,
mereka kesakitan seperti wanita yang
hampir bersalin,
7 (48-8) mereka seperti kapal yang
dilanda angin ribut.
8 (48-9) Apa yang sudah kita dengar,
kini sudah kita lihat, di kota Allah kita,
TUHAN Yang Maha Kuasa. Kota itu
kota Allah kita; Dia membela kota itu
selama-lamanya.
9 (48-10) Ya Allah, di dalam Rumah-Mu,
kami merenungkan kasih-Mu.
10 (48-11) Nama-Mu termasyhur
dan dipuji di seluruh dunia, Engkau
memerintah dengan adil.
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11 (48-12) Biarlah penduduk Sion dan
Yehuda bergembira, kerana Engkau
menghakimi orang dengan adil.
12 (48-13) Hai umat Allah, kelilingilah
Sion dan hitunglah menara di situ,
13 (48-14) perhatikanlah tembok dan
periksalah kubu kota itu, supaya kamu
dapat memberitahu keturunan yang
akan datang
14 (48-15) bahawa Dialah Allah,
Allah kita selama-lamanya; Dia akan
memimpin kita selama-lamanya.

Sia-Sia Bergantung
kepada Kekayaan

49
1Mazmur puak Korah. Untuk
pemimpin koir. (49-2) Dengarlah

ini, hai semua orang. Dengarlah, hai
semua penduduk dunia,
2 (49-3) baik orang biasa mahupun
orang terkemuka, baik orang miskin
mahupun orang kaya.
3 (49-4) Aku akan mengucapkan
kata-kata yang bijak, buah fikiranku
penuh pengertian.
4 (49-5) Aku akan mengalihkan
perhatian kepada peribahasa, dan



Mazmur 49.5–11 99

menerangkan maknanya sambil
memetik kecapi.
5 (49-6) Aku tidak takut akan masa
kesusahan, ketika aku dikelilingi oleh
musuh,
6 (49-7) orang yang bergantung kepada
kekayaan mereka, dan membanggakan
harta mereka yang banyak.
7 (49-8) Tidak seorang pun dapat
menebus dirinya; dia tidak dapat
membayar harga tebusannya kepada
Allah,
8 (49-9) kerana harga tebusan manusia
itu terlalu mahal; apa yang dapat
dibayarnya tidak sekali-kali cukup
9 (49-10) untuk mengelakkan diri
dari kubur, supaya dia dapat hidup
selama-lamanya.
10 (49-11) Sesiapa pun tahu bahawa
orang bijak akan meninggal; orang
bodoh dan orang tolol pun akan mati.
Mereka semua meninggalkan harta
kepada orang lain.
11 (49-12) Kubur menjadi tempat
kediaman kekal bagi mereka; di sana
mereka tinggal selama-lamanya,
walaupun mereka pernah mempunyai
tanah.
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12 (49-13) Walaupun manusia itu kaya,
seperti haiwan, mereka akan mati juga.
13 (49-14) Begitulah nasib orang yang
percaya kepada diri sendiri, dan nasib
orang yang puas hati dengan kekayaan
mereka.
14 (49-15) Seperti domba, mereka
ditentukan untuk mati, dan
digembalakan oleh maut. Orang
jujur akan mengalahkan mereka, mayat
mereka cepat mereput; dunia orang
mati menjadi kediaman mereka.
15 (49-16) Tetapi Allah akan
menyelamatkan aku; Dia akan
melepaskan aku daripada kuasa maut.
16 (49-17) Jangan iri hati apabila
sesetengah orang menjadi kaya, apabila
harta mereka bertambah-tambah;
17 (49-18) apabila mereka mati, mereka
tidak dapat membawa apa-apa; harta
mereka tidak dapat turun ke kubur
bersama-sama mereka.
18 (49-19) Sungguhpun mereka berpuas
hati dengan kehidupan mereka, dan
dipuji kerana kejayaan mereka,
19 (49-20) mereka akan menyusul
nenek moyang mereka juga, ke tempat
yang gelap selama-lamanya.
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20 (49-21) Walaupun manusia menjadi
kaya, seperti haiwan, mereka akan mati
juga.

Ibadat yang Sejati

50
1Mazmur Asaf. TUHAN, Allah
Yang Maha Kuasa berfirman; Dia

berseru kepada seluruh bumi dari timur
sampai ke barat.
2Dari Sion, kota yang terindah, Allah
bersinar seperti matahari.
3Apabila Allah kita datang, Dia
tidak diam; api yang bernyala-nyala
mendahului Dia, ribut yang sangat
kencang mengelilingi-Nya.
4Dia menyuruh syurga dan bumi
menjadi saksi, untuk melihat Dia
menghakimi umat-Nya.
5Dia berfirman, "Himpunkanlah
umat-Ku yang setia, yang telah
mengikat perjanjian dengan Aku
dan mengukuhkannya dengan
mempersembahkan korban."
6Langit mengisytiharkan keadilan Allah,
kerana Allah itu hakim.
7 "Dengarlah, hai umat-Ku, Aku akan
berfirman; Aku akan menyalahkan
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kamu, hai Israel. Akulah Allah, Allah
kamu.
8Aku tidak menyalahkan kamu kerana
persembahan kamu, dan korban untuk
menyenangkan hati-Ku yang selalu
kamu persembahkan.
9Aku tidak memerlukan lembu jantan
dari ladang kamu, ataupun kambing
daripada ternakan kamu,
10kerana haiwan di hutan milik-Ku, dan
juga lembu di atas ribuan bukit.
11Semua burung liar kepunyaan-Ku,
juga semua makhluk hidup di padang.
12 Jika Aku lapar, Aku tidak minta
makanan daripada kamu, kerana dunia
serta segala isinya milik-Ku.
13Adakah Aku makan daging lembu
jantan, ataupun minum darah kambing?
14Persembahkanlah ucapan syukur
sebagai korban kepada Allah, berikanlah
segala persembahan yang kamu janjikan
kepada Yang Maha Kuasa.
15Berserulah kepada-Ku pada masa
kesusahan; Aku akan menyelamatkan
kamu, dan kamu akan memuji Aku."
16Tetapi Allah berfirman kepada orang
jahat, "Kamu tidak berhak menghafaz
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hukum-Ku dan membincangkan
perjanjian-Ku,
17kerana kamu tidak mahu menerima
tegur ajar-Ku; kamu menolak perintah-
Ku.
18Apabila kamu melihat pencuri, kamu
berkawan dengan mereka, kamu bergaul
dengan orang yang berzina.
19Kamu sentiasa mengatakan yang
jahat; dengan tidak ragu-ragu kamu
berdusta.
20Kamu sedia menuduh saudara kamu,
dan memfitnah saudara sekandung.
21 Itulah yang kamu lakukan, tetapi Aku
diam sahaja, maka kamu berfikir Aku
seperti kamu juga. Tetapi sekarang Aku
mencela kamu, dan menjadikan perkara
itu nyata bagi kamu.
22Dengarlah, hai kamu yang melupakan
Aku, jika tidak, Aku akan membinasakan
kamu; dan tidak seorang pun dapat
menyelamatkan kamu.
23Orang yang mempersembahkan
ucapan syukur sebagai korban untuk
menghormati Aku, dan orang yang taat
kepada-Ku akan Kuselamatkan."
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Doa Minta Ampun

51
1Untuk pemimpin koir. Mazmur
Raja Daud (51-2) setelah baginda

ditegur oleh Nabi Natan kerana berzina
dengan Batsyeba. (51-3) Kasihanilah
aku, ya Allah, kerana kasih-Mu;
hapuskanlah dosa-dosaku, kerana belas
kasihan-Mu sungguh besar.
2 (51-4) Basuhlah aku daripada segala
kejahatanku, dan bersihkanlah aku
daripada dosaku.
3 (51-5) Aku mengakui kesalahanku;
aku sentiasa sedar akan dosaku.
4 (51-6) Aku telah berdosa terhadap-
Mu -- terhadap-Mu sahaja, dan aku
melakukan perkara yang Engkau
anggap jahat. Maka patutlah Engkau
menghakimi aku; adillah Engkau ketika
menghukum aku.
5 (51-7) Aku jahat sejak aku dilahirkan;
aku berdosa sejak aku dalam kandungan.
6 (51-8) Engkau menghendaki
ketulusan hati; penuhkanlah batinku
dengan kebijaksanaan-Mu.
7 (51-9) Sucikanlah aku, maka aku
akan menjadi bersih; basuhlah aku, lalu
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aku akan menjadi lebih putih daripada
salji.
8 (51-10) Biarlah aku mendengar suara
kesukaan dan kegembiraan, agar aku
yang Engkau hancurkan dan remukkan,
akan menjadi gembira semula.
9 (51-11) Palingkanlah wajah-Mu
daripada dosaku, dan hapuskanlah
segala kejahatanku.
10 (51-12) Ya Allah, ciptalah hati yang
murni bagiku, baharuilah batinku agar
menjadi teguh.
11 (51-13) Janganlah buang aku
daripada hadirat-Mu; janganlah ambil
Roh-Mu yang suci daripadaku.
12 (51-14) Buatlah aku gembira lagi
kerana penyelamatan daripada-Mu, dan
berilah aku hati yang rela mentaati-Mu.
13 (51-15) Maka aku akan mengajarkan
perintah-Mu kepada orang berdosa, dan
mereka akan kembali kepada-Mu.
14 (51-16) Ya Allah, lepaskanlah aku
daripada maut, dan selamatkanlah
aku, lalu dengan sukacita aku akan
memberitakan keadilan-Mu.
15 (51-17) Tolonglah aku berkata-kata,
ya Tuhan, lalu aku akan memberi Engkau
pujian.
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16 (51-18) Engkau tidak mahu korban
yang dipersembahkan; jika aku
mempersembahkan korban untuk
menyenangkan hati-Mu, Engkau pun
tidak berkenan.
17 (51-19) Persembahanku adalah hati
yang hancur, ya Allah; hati yang remuk
dan sesal, akan Engkau terima.
18 (51-20) Tunjukkanlah kebaikan-
Mu kepada Sion, ya Allah, binalah
tembok-tembok Yerusalem semula.
19 (51-21) Maka Engkau akan berkenan
dengan persembahan yang layak, serta
korban-korban yang kami bakar; di
atas mazbah-Mu, lembu jantan akan
dipersembahkan.

Hukuman terhadap Orang Jahat

52
1Untuk pemimpin koir. Sajak
Daud, (52-2) pada masa Doeg,

orang Edom itu menghadap Raja Saul
dan memberitahu baginda bahawa Daud
sudah pergi ke rumah Abimelekh. (52-3)
Hai orang gagah, mengapa engkau
membanggakan kejahatanmu terhadap
orang yang dikasihi Allah?
2 (52-4) Sepanjang hari engkau
merancang kehancuran orang; mulutmu
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setajam pisau cukur, dan dusta sentiasa
engkau karang.
3 (52-5) Engkau lebih mencintai
kejahatan daripada kebaikan, dan lebih
menyukai fitnah daripada kebenaran.
4 (52-6) Engkau suka menyakiti hati
orang dengan kata-kata. Engkau
pendusta!
5 (52-7) Oleh itu, Allah akan
memusnahkan engkau selama-
lamanya; Dia akan menangkap dan
menarik engkau dari rumah; Dia akan
melenyapkan engkau dari dunia orang
hidup.
6 (52-8) Orang salih akan melihat
perbuatan ini dan berasa takut; mereka
akan mentertawakan engkau, dan
berkata,
7 (52-9) "Lihat, inilah orang yang tidak
berlindung kepada Allah, tetapi yakin
akan kekayaannya yang berlimpah, dan
mencari perlindungan dalam jenayah."
8 (52-10) Tetapi aku umpama pokok
zaitun yang tumbuh di Rumah Allah;
aku bergantung kepada kasih-Nya
selama-lamanya.
9 (52-11) Ya Allah, aku akan sentiasa
bersyukur kepada-Mu, kerana segala
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perbuatan-Mu; di tengah-tengah
umat-Mu, aku akan memberitakan
kebaikan-Mu.

Kejahatan Manusia

53
1Untuk pemimpin koir. Menurut
lagu: Mahalat. Sajak Daud. (53-2)

Orang bodoh berkata dalam hati, "Tidak
ada Allah!" Mereka semua jahat dan
perbuatan mereka keji; tidak seorang
pun melakukan yang baik.
2 (53-3) Dari syurga Allah memandang
umat manusia untuk mencari orang yang
bijak, orang yang menyembah Dia.
3 (53-4) Tetapi semua orang sudah
menyeleweng dan sesat, tidak seorang
pun melakukan yang baik.
4 (53-5) Allah bertanya, "Tidakkah
orang jahat ini tahu? Mereka hidup
dengan merompak umat-Ku, dan tidak
pernah berdoa kepada-Ku."
5 (53-6) Tetapi kemudian ketakutan
meliputi mereka, seperti yang belum
pernah dialami mereka, kerana Allah
akan menyerakkan tulang musuh
umat-Nya. Allah sudah menolak
musuh umat-Nya, maka Israel akan
mengalahkan musuh mereka.
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6 (53-7) Semoga penyelamatan bagi
Israel datang dari Sion! Apabila Allah
menjadikan umat-Nya makmur semula,
semua orang Israel akan bersukacita.

Doa Minta Perlindungan

54
1Untuk pemimpin koir. Dengan
iringan kecapi. Sajak Daud,

(54-2) pada masa orang Zif pergi kepada
Raja Saul dan memberitahu baginda
bahawa Daud bersembunyi di kawasan
mereka. (54-3) Selamatkanlah aku
dengan kuasa-Mu, ya Allah; bebaskanlah
aku dengan kekuatan-Mu.
2 (54-4) Dengarlah doaku, ya Allah;
endahkanlah kata-kataku.
3 (54-5) Orang sombong datang
menyerang aku, orang zalim ingin
membunuh aku, mereka tidak
menghiraukan Allah.
4 (54-6) Tetapi Allah ialah penolongku,
Tuhan ialah pembelaku.
5 (54-7) Biar Allah menghukum
musuhku dengan kejahatan mereka.
Ya Allah, binasakanlah mereka kerana
Engkau setia kepadaku.
6 (54-8) Ya TUHAN, aku rela
mempersembahkan korban kepada-Mu;
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aku mengucap syukur kepada Engkau
kerana kebaikan-Mu.
7 (54-9) Engkau telah menyelamatkan
aku daripada segala kesusahan, dan aku
telah melihat musuhku dikalahkan.

Doa Orang yang
Dikhianati oleh Sahabat

55
1Untuk pemimpin koir. Dengan
iringan kecapi. Sajak Daud.

(55-2) Ya Allah, dengarlah doaku;
jangan berpaling daripada rayuanku.
2 (55-3) Dengarlah aku dan jawablah
aku; aku lemah kerana kerunsinganku.
3 (55-4) Aku cemas kerana ancaman
musuhku, dan remuk kerana orang jahat
menindas aku. Mereka menyusahkan
aku; mereka marah kepadaku dan
membenci aku.
4 (55-5) Aku sangat ketakutan, ngeri
akan dahsyatnya kematian.
5 (55-6) Aku diliputi ketakutan dan
kegentaran, dan dicengkam oleh
perasaan seram.
6 (55-7) Sekiranya aku bersayap seperti
burung merpati, aku akan terbang
mencari tempat yang tenang.
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7 (55-8) Aku akan terbang jauh sekali;
padang gurun akan kudiami.
8 (55-9) Aku akan bergegas mencari
tempat berlindung terhadap ribut dan
angin kencang.
9 (55-10) Kelirukanlah percakapan
musuhku, ya Tuhan, kerana di kota aku
nampak orang merusuh dan melakukan
keganasan.
10 (55-11) Siang malam mereka
mengelilingi kota, melakukan kekacauan
dan jenayah.
11 (55-12) Di merata tempat berlaku
pemusnahan; jalan-jalan penuh dengan
penindasan dan penipuan.
12 (55-13) Andaikata musuh
mempermainkan aku, aku dapat
menanggungnya; andaikata seorang
lawan menghina aku, aku pun dapat
bersembunyi daripadanya.
13 (55-14) Tetapi engkau ini, temanku,
rakanku serta sahabat karibku.
14 (55-15) Kita pernah berbual dengan
mesra, dan beribadat bersama-sama di
Rumah TUHAN.
15 (55-16) Biarlah dengan mendadak
musuhku mati, dan turun hidup-
hidup ke dunia orang mati, kerana
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kejahatan memenuhi rumah mereka,
dan menguasai hati mereka.
16 (55-17) Tetapi aku berseru kepada
TUHAN Allah untuk menolong aku, dan
Dia akan menyelamatkan aku.
17 (55-18) Keluhanku dan tangisanku
naik ke hadirat-Nya pada petang,
pagi, dan tengah hari, dan Dia akan
mendengar suaraku.
18 (55-19) Dia akan membawa aku
pulang dengan selamat setelah aku
berperang melawan musuh yang banyak
sangat.
19 (55-20) Allah yang memerintah
selama-lamanya, akan mendengar aku
dan mengalahkan musuhku, kerana
mereka tidak mahu berubah hati, dan
tidak takut kepada Allah.
20 (55-21) Bekas temanku menyerang
kawan-kawannya; dia mengingkari
janjinya.
21 (55-22) Kata-katanya halus merayu,
tetapi hatinya penuh kebencian; kata-
katanya lemah-lembut, tetapi menikam
hati seperti pedang yang tajam.
22 (55-23) Serahkanlah kekhuatiranmu
kepada TUHAN, maka Dia akan membela
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kamu; Dia tidak akan membiarkan orang
jujur dikalahkan.
23 (55-24) Tetapi Engkau, ya Allah, akan
membinasakan pendusta dan pembunuh
sebelum mereka mencapai separuh
usia. Tetapi bagiku, aku akan percaya
kepada-Mu.

Kepercayaan kepada Allah
pada Waktu Kesusahan

56
1Untuk pemimpin koir. Menurut
lagu: Merpati dari Daerah Jauh,

yang Membisu. Mazmur Daud, pada
masa orang Filistin menangkap dia di
Gat. (56-2) Kasihanilah aku, ya Allah,
kerana aku diserang; musuh-musuhku
menganiaya aku sepanjang masa.
2 (56-3) Sepanjang hari lawanku
menyerang aku; banyak orang yang
melawan aku.
3 (56-4) Ketika aku takut, ya Allah Yang
Maha Kuasa, aku berharap kepada-Mu.
4 (56-5) Aku percaya kepada Allah dan
aku tidak takut; aku memuji Dia kerana
janji-Nya. Apakah yang dapat dilakukan
manusia terhadapku?
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5 (56-6) Sepanjang hari musuhku
menyusahkan aku; mereka sentiasa
berusaha untuk mencelakakan aku.
6 (56-7) Mereka berkumpul di tempat
persembunyian, dan mengawasi
segala gerak-geriku, sambil mencari
kesempatan untuk membunuh aku.
7 (56-8) Hukumlah mereka, ya Allah
kerana kejahatan mereka, dengan
kemurkaan-Mu, binasakanlah mereka!
8 (56-9) Engkau tahu betapa cemasnya
hatiku; Engkau tahu betapa banyaknya
air mataku. Bukankah semuanya itu
tercatat di dalam kitab-Mu?
9 (56-10) Pada hari aku berseru kepada-
Mu, mundurlah musuh-musuhku. Aku
tahu bahawa Allah memihak aku.
10 (56-11) Aku memuji TUHAN Allah
kerana janji-Nya.
11 (56-12) Aku percaya kepada-Nya
dan aku tidak takut. Apakah yang dapat
dilakukan manusia kepadaku?
12 (56-13) Ya Allah, aku akan
menepati janjiku kepada-Mu, aku akan
mempersembahkan korban kesyukuran
kepada-Mu.
13 (56-14) Engkau telah menyelamatkan
aku daripada kematian, dan menjauhkan
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aku daripada kekalahan. Oleh itu, aku
dapat hidup dalam perlindungan Allah,
dalam cahaya yang menerangi semua
yang hidup.

Doa Minta Tolong

57
1Untuk pemimpin koir. Menurut
lagu: Jangan Musnahkan.

Mazmur Daud, pada masa dia lari
ke dalam gua untuk menghindari
Raja Saul. (57-2) Kasihanilah aku,
ya Allah, kasihanilah aku, kerana aku
mencari keselamatan daripada-Mu.
Aku mendapat perlindungan di bawah
naungan sayap-Mu, sehingga ribut yang
mengamuk sudah berlalu.
2 (57-3) Kepada Allah Yang Maha Tinggi
aku berseru, Dia Allah yang memenuhi
segala keperluanku.
3 (57-4) Dia akan menjawab dari syurga
dan menyelamatkan aku; Dia akan
mengalahkan orang yang menindas
aku. Allah akan menunjukkan kasih dan
kesetiaan-Nya kepadaku.
4 (57-5) Aku dikepung oleh musuh,
mereka seperti singa pemakan manusia.
Gigi mereka seperti lembing dan anak
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panah; lidah mereka seperti pedang
yang tajam.
5 (57-6) Ya Allah, tunjukkanlah
keagungan-Mu di langit, dan kemuliaan-
Mu di seluruh bumi!
6 (57-7) Musuhku memasang jaring
untuk menangkap aku, aku diliputi
perasaan putus asa. Mereka menggali
lubang di jalanku, tetapi mereka sendiri
terjatuh ke dalamnya.
7 (57-8) Ya Allah, aku sungguh yakin
kepada-Mu; aku hendak menyanyi dan
memuji Engkau!
8 (57-9) Bangunlah, hai jiwaku!
Bangunlah, hai gambus dan kecapi! Aku
akan membangunkan matahari!
9 (57-10) Ya Tuhan, aku akan bersyukur
kepada-Mu antara bangsa-bangsa.
Aku akan memuji Engkau antara umat
manusia.
10 (57-11) Kasih-Mu membumbung
setinggi langit, kesetiaan-Mu sampai ke
awan yang tinggi.
11 (57-12) Ya Allah, tunjukkanlah
keagungan-Mu di langit, dan kemuliaan-
Mu di seluruh bumi.
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Hukuman Orang Jahat

58
1Untuk pemimpin koir. Menurut
lagu: Jangan Musnahkan. Mazmur

Daud. (58-2) Adilkah keputusan kamu,
hai para pemerintah? Jujurkah kamu
pada waktu menghakimi manusia?
2 (58-3) Tidak! Kamu hanya memikirkan
kejahatan, dan di negeri ini kamu
melakukan keganasan.
3 (58-4) Orang jahat sesat seumur
hidup mereka; sejak lahir, mereka
berdusta.
4 (58-5) Mereka beracun seperti ular
berbisa; mereka menutup telinga seperti
ular senduk yang pekak
5 (58-6) yang tidak mendengar suara
pawang, ataupun pembaca mantera
yang bijak.
6 (58-7) Patahkanlah gigi singa-singa
muda itu, ya Allah; cabutlah taring
singa-singa itu, ya TUHAN!
7 (58-8) Biarlah mereka hilang seperti
air yang mengewap, dan layu seperti
rumput yang dipijak-pijak.
8 (58-9) Biarlah mereka seperti siput
yang menjadi lendir, dan seperti bayi
yang mati sebelum melihat cahaya.
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9 (58-10) Sebelum mereka sedar,
mereka dipotong seperti rumput;
dengan kemurkaan-Nya, Allah akan
membuang mereka hidup-hidup.
10 (58-11) Apabila melihat orang
berdosa dihukum, orang bijak akan
gembira, dan mencuci kaki dalam darah
orang durjana.
11 (58-12) Orang akan berkata,
"Sesungguhnya orang baik mendapat
pahala; sesungguhnya ada Allah yang
mengadili dunia."

Doa Minta Perlindungan

59
1Untuk pemimpin koir. Menurut
lagu: Jangan Musnahkan. Mazmur

Daud, setelah Raja Saul mengirim
orang mengawasi rumah Daud untuk
membunuh dia. (59-2) Selamatkanlah
aku daripada musuh, ya Allahku;
lindungilah aku daripada mereka yang
menyerang aku!
2 (59-3) Selamatkanlah aku daripada
orang jahat itu; lepaskanlah aku
daripada pembunuh-pembunuh itu!
3 (59-4) Lihatlah! Mereka menanti-
nanti hendak membunuh aku; orang
kejam berkumpul mengadang aku.
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Bukan kerana aku telah berdosa atau
melakukan kesalahan,
4 (59-5) bukan kerana aku telah
bersalah, ya TUHAN, mereka tergesa-
gesa bersiap untuk membuat serangan.
5 (59-6) Bangkitlah, ya TUHAN Allah
Yang Maha Kuasa, dan tolonglah
aku; lihatlah sendiri, ya Allah
Israel! Bangunlah dan hukumlah
bangsa-bangsa; jangan kasihani
pengkhianat-pengkhianat kejam.
6 (59-7) Pada waktu senja mereka
pulang, melolong seperti anjing ketika
mengelilingi kota.
7 (59-8) Dengarlah hinaan dan ancaman
mereka. Kata-kata mereka tajam seperti
pedang; mereka menyangka tiada orang
yang mendengar.
8 (59-9) Tetapi Engkau, ya TUHAN,
mentertawakan mereka; Engkau
mengolok-olokkan semua bangsa.
9 (59-10) Aku yakin akan kekuatan-Mu;
ya Allah, Engkaulah pernaunganku.
10 (59-11) Allahku yang mengasihi
aku akan datang kepadaku; Dia akan
membolehkan aku melihat kekalahan
musuhku.
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11 (59-12) Jangan bunuh mereka, ya
Allah, supaya bangsaku tidak lupa.
Serakkan musuh dengan kuasa-Mu dan
kalahkan mereka, ya Tuhan, pelindung
kami.
12 (59-13) Kerana mereka berdosa
dengan kata-kata mereka, biarlah
mereka terperangkap dalam
kesombongan mereka. Kerana
mereka menyumpah dan berdusta,
13 (59-14) binasakanlah mereka semasa
Engkau murka; binasakanlah mereka
semuanya. Maka semua orang akan tahu
bahawa Allah memerintah Israel, dan
Dia memerintah semua orang di dunia.
14 (59-15) Pada waktu senja musuh-
musuhku pulang, melolong seperti
anjing ketika mengelilingi kota.
15 (59-16) Mereka berkeliaran mencari
makanan, dan menggeram jika tidak
kenyang.
16 (59-17) Tetapi aku akan menyanyi
tentang kekuatan-Mu; setiap pagi
aku akan bernyanyi dengan nyaring
tentang kasih-Mu. Engkau telah menjadi
pernaungan bagiku, perlindungan pada
masa kesusahanku.
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17 (59-18) Aku akan memuji Engkau,
pembelaku; Allah ialah pernaunganku,
Allah yang mengasihi aku.

Doa Minta Tolong

60
1Untuk pemimpin koir. Menurut
lagu: Bunga Bakung Kesaksian.

Mazmur Raja Daud, (60-2) ketika
baginda memerangi orang Aram-
Mesopotamia dan orang Aram-Zoba,
dan ketika Yoab pulang dan membunuh
12,000 orang Edom di Lembah Masin.
(60-3) Ya Allah, Engkau telah menolak
kami dan mengalahkan kami; Engkau
murka terhadap kami, tetapi kini
kembalilah kepada kami!
2 (60-4) Engkau telah menggempakan
bumi sehingga belah; perbaikilah yang
pecah kerana bumi goyah.
3 (60-5) Engkau telah menyebabkan
umat-Mu mengalami penderitaan berat,
sehingga kami terhuyung-hayang seperti
orang mabuk.
4 (60-6) Engkau telah memberikan
amaran kepada orang yang menghormati
Engkau, supaya mereka terlepas
daripada kebinasaan.
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5 (60-7) Selamatkanlah kami dengan
kuasa-Mu; kabulkanlah doa kami,
supaya umat yang Engkau kasihi
diselamatkan.
6 (60-8) Dari kediaman-Nya yang suci,
Allah berfirman, "Aku akan bersorak dan
membahagi-bahagikan tanah Sikhem,
dan mengagihkan Lembah Sukot kepada
umat-Ku.
7 (60-9) Gilead dan Manasye
kepunyaan-Ku, Efraim topi besi-Ku, dan
Yehuda tongkat pemerintahan-Ku.
8 (60-10) Tetapi Moab hanya tempat
pembasuhan-Ku; kepada Edom Aku
lemparkan kasut-Ku, sebagai tanda
bahawa Edom milik-Ku. Adakah orang
Filistin berfikir bahawa mereka akan
bersorak kerana mengalahkan Aku?"
9 (60-11) Siapakah yang akan
membawa aku ke dalam kota yang
berkubu itu? Siapakah yang akan
membawa aku ke Edom?
10 (60-12) Ya Allah, adakah Engkau
sudah menolak kami? Tidakkah Engkau
maju bersama-sama tentera kami?
11 (60-13) Tolonglah kami melawan
musuh, kerana pertolongan manusia
tidak berguna.
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12 (60-14) Bersama dengan Allah,
kita akan berjaya; Dialah yang akan
mengalahkan musuh kita.

Doa Minta Perlindungan

61
1Untuk pemimpin koir. Dengan
iringan kecapi. Mazmur Daud.

(61-2) Dengarlah seruanku, ya Allah,
dengarlah doaku!
2 (61-3) Dari negeri yang jauh aku
berseru kepada-Mu, kerana aku
putus asa. Bawalah aku ke tempat
perlindungan yang selamat,
3 (61-4) kerana Engkaulah pelindungku,
pertahanan yang kuat terhadap
musuhku.
4 (61-5) Izinkanlah aku tinggal di
khemah-Mu sepanjang hidupku;
supaya aku selamat di bawah naungan
sayap-Mu.
5 (61-6) Ya Allah, Engkau telah
mendengar janjiku, dan memberikan
pusaka orang yang menghormati Engkau
kepadaku.
6 (61-7) Lanjutkanlah usia raja, semoga
kerajaannya berlanjutan turun-temurun.
7 (61-8) Semoga raja memerintah
selama-lamanya di hadirat-Mu; ya Allah,
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lindungilah raja dengan kesetiaan dan
kasih-Mu.
8 (61-9) Maka aku akan selalu
menyanyikan pujian kepada-Mu, dan
setiap hari aku akan menepati janjiku.

Keyakinan akan Perlindungan Allah

62
1Untuk pemimpin koir. Menurut:
Yedutun. Mazmur Daud. (62-2)

Dengan tenang aku menantikan Allah;
Dia sahaja yang menyelamatkan aku.
2 (62-3) Hanya Dia pelindungku dan
penyelamatku; Dialah pembelaku, dan
aku tidak akan dikalahkan.
3 (62-4) Sampai bilakah kamu semua
akan menyerang seorang yang lemah
seperti pagar yang hampir roboh, dan
seperti dinding yang miring?
4 (62-5) Kamu hanya ingin menjatuhkan
dia dari tempat kehormatannya; kamu
suka berdusta. Dengan mulut, kamu
memberkati, tetapi kamu mengutuk
dalam hati.
5 (62-6) Dengan tenang aku menantikan
Allah; Dia sahaja yang memberi aku
harapan.
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6 (62-7) Hanya Dia pelindungku dan
penyelamatku; Dialah pembelaku, dan
aku tidak akan dikalahkan.
7 (62-8) Penyelamatanku dan
kehormatanku bergantung kepada Allah;
Dialah pelindungku yang kuat; Dialah
tempat perlindunganku.
8 (62-9) Hai bangsaku, percayalah
kepada Allah setiap masa.
Beritahukanlah segala kesusahan
kamu kepada-Nya, kerana Dialah
penaung kita.
9 (62-10) Manusia hanya seperti
hembusan nafas; besar atau kecil
sama-sama tidak berharga. Kalau
ditimbang, mereka ternyata ringan, lebih
ringan daripada sehembus nafas.
10 (62-11) Jangan bergantung kepada
hasil pemerasan; jangan harapkan
keuntungan daripada rompakan;
walaupan kekayaan kamu bertambah,
jangan bergantung kepadanya.
11 (62-12) Beberapa kali aku telah
mendengar Allah berfirman bahawa
kuasa berasal daripada-Nya,
12 (62-13) dan bahawa kasih-Nya kekal.
Engkau, ya Tuhan, membalas semua
orang menurut perbuatan mereka.
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Rindu akan Allah

63
1Mazmur Daud, semasa dia di
padang gurun Yehuda. (63-2) Ya

Allah, Engkaulah Allahku, aku rindu akan
Engkau. Seperti tanah tandus haus akan
air, begitulah aku haus akan Engkau.
2 (63-3) Izinkanlah aku melihat Engkau
di Rumah-Mu, serta melihat kuasa dan
kemuliaan-Mu.
3 (63-4) Kasih-Mu lebih berharga
daripada hidup, oleh itu aku memuji
Engkau.
4 (63-5) Aku bersyukur kepada-Mu
seumur hidupku; aku menadahkan
tangan kepada-Mu sambil berdoa.
5 (63-6) Jiwaku dijamu dan dipuaskan,
dan aku akan menyanyikan lagu-lagu
pujian untuk-Mu.
6 (63-7) Waktu aku berbaring di katil,
aku ingat akan Engkau; sepanjang
malam aku merenungkan Engkau,
7 (63-8) kerana Engkau sentiasa
menolong aku; aku menyanyi dengan
riang di bawah naungan sayap-Mu.
8 (63-9) Aku berpaut kepada-Mu,
tangan-Mu yang kuat menopang aku.
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9 (63-10) Orang yang cuba membunuh
aku akan turun ke dunia orang mati;
10 (63-11) mereka akan dibunuh
dalam pertempuran, dan mayat mereka
dimakan serigala.
11 (63-12) Raja akan bersukacita kerana
Allah memberi raja kemenangan; semua
orang yang berjanji demi Allah akan
bergembira, tetapi suara pendusta akan
disenyapkan.

Doa Minta Perlindungan

64
1Untuk pemimpin koir. Mazmur
Daud. (64-2) Aku dalam

kesusahan, ya Allah -- dengarlah
doaku! Aku takut kepada musuhku --
selamatkanlah aku!
2 (64-3) Lindungilah aku daripada
komplot orang derhaka, dan daripada
rusuhan orang durjana.
3 (64-4) Lidah mereka setajam pedang,
kata-kata mereka berbisa seperti anak
panah beracun.
4 (64-5) Mereka menyebarkan dusta
dari tempat persembunyian; mereka
membinasakan orang baik dengan
fitnah.
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5 (64-6) Mereka menggalakkan
sesama sendiri untuk melakukan yang
jahat; mereka berunding tentang
tempat memasang perangkap; mereka
menyangka tiada orang yang melihat.
6 (64-7) Mereka membuat rancangan
jahat dan berkata, "Kita telah merancang
jenayah yang licik sekali." Sungguh
dalamnya hati serta fikiran manusia,
sehingga tidak dapat diselami.
7 (64-8) Tetapi Allah melepaskan
anak panah-Nya terhadap mereka, dan
dengan serta-merta mereka cedera.
8 (64-9) Dia akan membinasakan
mereka kerana kata-kata mereka;
semua orang yang melihat mereka akan
menggelengkan kepala.
9 (64-10) Mereka akan ketakutan;
mereka memikirkan tindakan Allah, dan
memberitakan perbuatan-Nya.
10 (64-11) Semua orang baik akan
bergirang kerana perbuatan TUHAN;
mereka akan mendapat perlindungan
daripada-Nya; semua orang yang tulus
akan memuji Dia.
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Pujian dan Kesyukuran

65
1Untuk pemimpin koir. Mazmur
Daud. Lagu. (65-2) Kami patut

memuji Engkau di Sion, ya Allah, dan
memenuhi janji kami kepada-Mu,
2 (65-3) kerana Engkau mengabulkan
doa. Semua orang akan datang
kepada-Mu
3 (65-4) kerana mereka berdosa.
Dosa-dosa kami terlalu berat bagi kami,
tetapi Engkau mengampunkan dosa
kami.
4 (65-5) Berbahagialah mereka yang
telah Engkau pilih, mereka yang Engkau
bawa tinggal di Rumah-Mu. Kami akan
dipuaskan dengan segala yang baik di
Rumah-Mu, berkat-Mu untuk kami di
kediaman-Mu yang suci.
5 (65-6) Engkau menjawab seruan kami
dengan memberi kami kemenangan;
Engkau menyelamatkan kami dengan
melakukan hal-hal yang menakjubkan.
Engkau harapan orang di seluruh dunia,
dan orang di seberang laut yang jauh.
6 (65-7) Dengan kekuatan-Mu, Engkau
menegakkan gunung pada tempatnya,
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untuk menunjukkan kuasa-Mu yang
besar.
7 (65-8) Engkau meredakan deruan
lautan dan gemuruh ombak; Engkau
menenangkan kegemparan bangsa-
bangsa.
8 (65-9) Semua penduduk bumi takut
dan hormat, ketika melihat perbuatan-
perbuatan-Mu yang hebat. Tindakan-Mu
membawa sorakan riang di seluruh bumi
dari hujung ke hujung.
9 (65-10) Engkau memelihara bumi
dengan menurunkan hujan; Engkau
menjadikan tanahnya baik dan subur.
Engkau mengisi anak sungai dengan
air; Engkau menumbuhkan tanaman di
bumi. Begitulah perbuatan-Mu.
10 (65-11) Engkau menurunkan hujan
lebat dan mengairi ladang yang dibajak;
Engkau menggemburkan tanah dengan
curahan hujan dan menjadikan tanaman
tumbuh dengan subur.
11 (65-12) Betapa banyaknya hasil
tanaman kerana kebaikan-Mu! Ke
mana sahaja Engkau pergi, makanan
berlimpah selalu.
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12 (65-13) Padang rumput penuh
dengan ternakan; bukit-bukit penuh
dengan kegembiraan.
13 (65-14) Ladang-ladang penuh
dengan domba, lembah-lembah penuh
dengan gandum; semuanya bersorak
dan bernyanyi dengan gembira.

Lagu Pujian dan Kesyukuran

66
1Untuk pemimpin koir. Sebuah
lagu. Pujilah Allah dengan sorakan

keriangan, hai umat manusia!
2Bernyanyilah dan muliakanlah
nama-Nya; hormatilah dan pujilah Dia!
3Berkatalah kepada Allah, "Sungguh
menakjubkan segala perbuatan-Mu!
Kuasa-Mu begitu besar sehingga musuh
tunduk ketakutan di hadapan-Mu.
4Semua orang di bumi menyembah
Engkau; mereka bernyanyi untuk
memuji nama-Mu."
5Marilah dan lihatlah apa yang telah
dilakukan Allah, perbuatan-Nya yang
ajaib antara manusia.
6Dia mengubah laut menjadi tanah
kering, dan nenek moyang kami berjalan
kaki menyeberanginya. Di sana kami
bersukacita kerana perbuatan-Nya.
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7Dia memerintah dengan perkasa
selama-lamanya, dan Dia mengawasi
bangsa-bangsa. Janganlah sesiapa
memberontak terhadap Dia!
8Pujilah Allah kami, hai semua bangsa,
biarlah orang mendengar pujian kamu
kepada-Nya.
9Dia telah memelihara kami supaya
tidak dibinasakan, dan Dia tidak
membiarkan kami dikalahkan.
10Ya Allah, Engkau telah menguji kami,
umpama perak dimurnikan dengan api.
11Engkau membiarkan kami jatuh ke
dalam perangkap dan memberi kami
beban yang sangat berat.
12Engkau membiarkan musuh
memijak-mijak kami; kami melalui
banjir dan api, tetapi kini Engkau
telah membawa kami ke tempat yang
makmur.
13Aku akan membawa korban ke
Rumah-Mu; aku akan menepati janjiku
kepada-Mu,
14 janji yang aku ucapkan, ketika aku
dalam kesusahan.
15Aku akan mempersembahkan
ternakan yang digemukkan untuk
dibakar di atas mazbah; aku akan
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mempersembahkan korban lembu
jantan dan kambing, lalu asapnya akan
naik ke langit.
16Marilah dan dengarlah, hai semua
orang yang menghormati Allah, aku
akan menceritakan apa yang telah
dilakukan-Nya untuk aku.
17Aku berseru minta tolong kepada-
Nya; aku menyanyi dan memuji
Dia.
18Andaikata aku membiarkan dosa
dalam hatiku, pasti Tuhan tidak akan
mendengar aku.
19Tetapi sesungguhnya Allah sudah
mendengar aku; Dia telah mengabulkan
doaku.
20Aku memuji Allah, kerana Dia tidak
menolak doaku, dan tidak berhenti
mengasihi aku.

Lagu Kesyukuran

67
1Untuk pemimpin koir. Dengan
iringan kecapi. Mazmur. Lagu.

(67-2) Ya Allah, kasihanilah dan
berkatilah kami; pandanglah kami
dengan senang hati,
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2 (67-3) supaya seluruh dunia
mengetahui kehendak-Mu, dan semua
bangsa mengetahui penyelamatan-Mu.
3 (67-4) Semoga bangsa-bangsa
memuji Engkau, ya Allah; semoga
semua bangsa memuji Engkau!
4 (67-5) Semoga bangsa-bangsa
bergembira dan menyanyi dengan
sukacita, kerana Engkau menghakimi
orang dengan adil dan membimbing
setiap bangsa di bumi.
5 (67-6) Semoga bangsa-bangsa
memuji Engkau, ya Allah; semoga
semua bangsa memuji Engkau!
6 (67-7) Tanah telah mengeluarkan
hasilnya; Allah, Allah kita, telah
memberkati kita.
7 (67-8) Allah telah memberkati kita;
semoga semua orang di seluruh dunia
menghormati Dia.

Lagu Kemenangan

68
1Untuk pemimpin koir. Mazmur
Daud. Lagu. (68-2) Allah

bangkit dan mencerai-beraikan musuh-
Nya. Orang yang membenci Dia lari
daripada-Nya.
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2 (68-3) Allah mengusir mereka seperti
angin meniup asap; orang jahat binasa
di hadirat Allah seperti lilin mencair di
dalam api.
3 (68-4) Tetapi umat Allah bergirang
dan bersukacita di hadirat-Nya; mereka
bersorak-sorak dengan gembira.
4 (68-5) Nyanyilah kepada Allah, pujilah
nama-Nya; sediakanlah jalan bagi Dia
yang mengendarai awan. Namanya
TUHAN -- bergiranglah di hadirat-Nya!
5 (68-6) Allah yang tinggal di tempat
kediaman-Nya yang suci, memelihara
anak yatim dan melindungi balu.
6 (68-7) Dia memberikan keluarga
kepada yang tidak ada saudara-mara,
dan membebaskan orang tawanan
sehingga mereka bahagia; tetapi
pemberontak akan tinggal di tanah
gersang.
7 (68-8) Ya Allah, ketika Engkau
memimpin umat-Mu, ketika Engkau
menyeberangi gurun,
8 (68-9) bumi bergoncang dan
langit mencurahkan hujan, kerana
kedatangan-Mu, Allah yang berfirman di
Sinai, kedatangan Allah umat Israel.
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9 (68-10) Engkau menurunkan hujan
yang lebat, serta memulihkan tanah
yang gersang,
10 (68-11) lalu umat-Mu tinggal di sana;
demi kebaikan-Mu, Engkau memelihara
orang papa.
11 (68-12) Tuhan memberikan perintah-
Nya, lalu banyak wanita membawa
berita:
12 (68-13) "Raja-raja dan tentera
mereka sudah lari!" Kaum wanita
di rumah membahagikan barang
rampasan, dan yang tinggal menjaga
domba pada masa perang
13 (68-14) mendapat patung burung
merpati yang diliputi perak, yang
sayapnya disaluti emas berkilauan.
14 (68-15) Allah Yang Maha Kuasa
mencerai-beraikan raja-raja di sana
seperti salji turun di Gunung Zalmon.
15 (68-16) Betapa besarnya gunung
Basan, gunung yang mempunyai banyak
puncak!
16 (68-17) Mengapakah dari puncakmu
yang banyak itu, engkau memandang
dengan cemburu terhadap Bukit Sion
yang dipilih Allah untuk kediaman-
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Nya? TUHAN akan tinggal di sana
selama-lamanya.
17 (68-18) Dengan puluhan ribu kereta
kuda-Nya yang besar, Tuhan datang dari
Sinai ke tempat yang suci itu.
18 (68-19) Dia naik ke tempat yang
tinggi, membawa banyak orang tawanan
bersama-sama-Nya, dan menerima ufti
daripada pemberontak. TUHAN Allah
akan tinggal di sana.
19 (68-20) Pujilah Tuhan, kerana Dialah
yang menyelamatkan kita; setiap hari
Dia menanggung beban kita.
20 (68-21) Allah kita TUHAN yang
menyelamatkan; Dialah yang
membebaskan kita daripada kematian.
21 (68-22) Allah tentu akan
meremukkan kepala musuh-Nya,
mereka yang terus hidup dalam dosa.
22 (68-23) Tuhan berfirman, "Aku akan
membawa musuh kamu kembali dari
Basan, Aku akan membawa mereka
kembali dari lautan yang dalam,
23 (68-24) supaya kamu dapat mencuci
kaki dalam darah mereka, dan anjing
kamu menjilat darah itu dengan
sepuas-puasnya."
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24 (68-25) Perarakan kemenangan-Mu
dilihat oleh semua orang, ya Allah,
perarakan Allahku, Rajaku, masuk ke
tempat kediaman-Nya.
25 (68-26) Para penyanyi berjalan di
hadapan, pemain muzik di belakang,
dan gadis pemain tamburin di antara
mereka.
26 (68-27) "Pujilah Allah di tengah
umat-Nya; pujilah TUHAN, hai semua
keturunan Yakub!"
27 (68-28) Benyamin, suku yang terkecil
berjalan di hadapan, kemudian ketua-
ketua Yehuda bersama dengan kumpulan
mereka, diikuti oleh ketua-ketua Zebulon
dan Naftali.
28 (68-29) Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya
Allah, kuasa yang telah Engkau gunakan
bagi kami.
29 (68-30) Di Rumah-Mu, di Yerusalem,
raja-raja mempersembahkan ufti
kepada-Mu.
30 (68-31) Tegurlah Mesir, binatang
liar itu yang di tengah-tengah gelagah;
tegurlah bangsa-bangsa, sekumpulan
lembu jantan itu serta anak-anak
mereka, sehingga mereka semua
bersujud dan mempersembahkan perak
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kepada-Mu. Cerai-beraikan mereka yang
gemar berperang!
31 (68-32) Duta-duta dari Mesir datang
membawa gangsa; orang Etiopia
begegas membawa ufti kepada Allah.
32 (68-33) Nyanyilah bagi Allah, hai
kerajaan-kerajaan dunia, nyanyikanlah
pujian kepada Tuhan,
33 (68-34) kepada Dia yang melintasi
langit purba. Dengarlah Dia berseru
dengan kuat.
34 (68-35) Isytiharkanlah kuasa
Allah; Dia memerintah seluruh Israel,
kuasa-Nya kelihatan di angkasa.
35 (68-36) Sungguh mengagumkan
Allah kita waktu Dia keluar dari tempat
kediaman-Nya, Allah umat Israel
memberikan kuasa dan kekuatan kepada
umat-Nya. Pujilah Allah!

Seruan Minta Tolong

69
1Untuk pemimpin koir. Menurut
lagu: Bunga Bakung. Oleh Daud.

(69-2) Selamatkanlah aku, ya Allah! Air
sudah naik ke leherku;
2 (69-3) aku hampir tenggelam di
lumpur yang dalam, dan tiada tempat
berjejak; aku berada di air yang dalam,
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dan ombak pun hampir melemaskan
aku.
3 (69-4) Aku letih berseru meminta
pertolongan, dan kerongkongku
sakit. Mataku pedih menantikan
pertolongan-Mu.
4 (69-5) Orang yang membenci aku
tanpa sebab, lebih banyak daripada
rambut pada kepalaku. Musuhku
memfitnah aku, mereka kuat dan mahu
membunuh aku. Mereka memaksa aku
menyerahkan barang-barang yang tidak
aku curi.
5 (69-6) Ya Allah, dosa-dosaku tidak
tersembunyi daripada-Mu, Engkau tahu
betapa bodohnya aku.
6 (69-7) Janganlah biarkan aku
mendatangkan malu kepada orang yang
berharap kepada-Mu, ya TUHAN Raja
Yang Maha Kuasa! Janganlah biarkan
aku mendatangkan aib kepada mereka
yang menyembah Engkau, ya Allah umat
Israel!
7 (69-8) Kerana Engkaulah, aku dikeji,
dan diliputi perasaan malu.
8 (69-9) Aku bagaikan orang asing
kepada saudara-saudaraku, seperti
orang luar kepada keluargaku.
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9 (69-10) Cintaku untuk Rumah-Mu
berkobar-kobar seperti api; hinaan yang
ditujukan kepada-Mu menimpa diriku.
10 (69-11) Aku merendahkan diri
dengan berpuasa, tetapi manusia
mencela aku.
11 (69-12) Ketika aku mengenakan
pakaian perkabungan, mereka
mentertawakan aku.
12 (69-13) Aku menjadi buah mulut di
tempat orang berkumpul, dan nyanyian
orang mabuk adalah tentang aku.
13 (69-14) Tetapi bagiku, aku akan
berdoa kepada-Mu, ya TUHAN;
kabulkanlah doaku, ya Allah, menurut
waktu-Mu. Kabulkan doaku demi
kasih-Mu yang besar, kerana Engkau
menepati janji untuk menyelamatkan
aku.
14 (69-15) Janganlah biarkan
aku tenggelam di dalam lumpur;
selamatkanlah aku daripada musuh-
musuhku, dan daripada air yang
dalam.
15 (69-16) Janganlah biarkan banjir
menghanyutkan aku; janganlah biarkan
aku tenggelam di dasar laut, ataupun
terbenam di dalam kubur.
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16 (69-17) Kabulkanlah doaku, ya
TUHAN, kerana Engkau baik dan tetap
mengasihi; dengan rahmat-Mu yang
besar, berpalinglah kepadaku!
17 (69-18) Janganlah bersembunyi
daripada hamba-Mu; aku dalam
kesusahan besar -- cepatlah tolong aku!
18 (69-19) Marilah dan selamatkanlah
aku; bebaskanlah aku daripada
musuhku.
19 (69-20) Engkau tahu bagaimana aku
dikeji, bagaimana aku dipermalukan
dan dihina; Engkau nampak semua
musuhku.
20 (69-21) Kekejian telah mematahkan
hatiku, aku menjadi putus asa. Aku
mencari orang yang berbelas kasihan,
tetapi tidak aku dapati; aku mencari
orang yang menguatkan hatiku, tetapi
tidak aku jumpai.
21 (69-22) Ketika aku lapar, mereka
memberi aku racun sebagai makanan;
ketika aku dahaga, mereka memberi aku
cuka sebagai minuman.
22 (69-23) Biarlah jamuan mereka
memerangkap mereka; biarlah perayaan
mereka menjerat mereka.
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23 (69-24) Biarlah mata mereka buta;
biarlah tulang belakang mereka lemah.
24 (69-25) Biarlah kemurkaan-Mu
menimpa mereka; biarlah berang-Mu
menangkap mereka.
25 (69-26) Biarlah perkhemahan mereka
terlantar; biarlah semua penghuninya
binasa.
26 (69-27) Mereka menganiaya orang
yang telah Engkau hukum; mereka
menambahkan penderitaan orang yang
Engkau lukakan.
27 (69-28) Catatlah semua dosa
mereka; jangan ampuni mereka.
28 (69-29) Biarlah nama mereka
dihapuskan dari kitab orang hidup, dan
tidak tercatat dalam daftar umat-Mu.
29 (69-30) Tetapi aku kesakitan
dan putus asa; angkatlah aku dan
selamatkanlah aku, ya Allah!
30 (69-31) Aku akan memuji
Allah dengan nyanyian; aku akan
mengagungkan Dia dengan ucapan
kesyukuran.
31 (69-32) Hal ini akan lebih
menggembirakan TUHAN daripada
mempersembahkan korban lembu,
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ataupun korban lembu jantan yang
sudah cukup besar.
32 (69-33) Apabila orang yang ditindas
melihat hal ini, mereka akan bergembira;
orang yang menyembah Allah akan
bersemangat.
33 (69-34) TUHAN mendengar orang
yang berkekurangan, dan Dia tidak lupa
akan umat-Nya yang dipenjarakan.
34 (69-35) Pujilah Allah, hai langit
dan bumi, laut dan segala makhluk di
dalamnya!
35 (69-36) Dia akan menyelamatkan
Yerusalem, dan membina semula
kota-kota Yehuda; umat-Nya akan
tinggal di sana; negeri itu menjadi milik
mereka.
36 (69-37) Keturunan hamba-hamba-
Nya akan mewarisi negeri itu, semua
orang yang mengasihi-Nya akan tinggal
di situ.

Doa Minta Tolong

70
1Untuk pemimpin koir.
Mazmur oleh Daud, ketika

mempersembahkan korban peringatan.
(70-2) Ya Allah, selamatkanlah aku!
TUHAN, cepatlah tolong aku!
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2 (70-3) Biarlah mereka yang cuba
membunuh aku dikalahkan dan
dibingungkan. Biarlah mereka yang
gembira kerana kesusahanku dipukul
mundur dan dipermalukan.
3 (70-4) Biarlah mereka yang mengejek
aku terkejut dan malu kerana dikalahkan.
4 (70-5) Semoga semua orang yang
datang kepada-Mu bergembira dan
bersukacita. Semoga semua orang yang
bersyukur kerana penyelamatan-Mu
sentiasa berkata, "Betapa agungnya
Allah!"
5 (70-6) Aku miskin dan lemah;
datanglah segera kepadaku, ya
Allah. Engkaulah penolongku dan
penyelamatku, janganlah berlengah, ya
TUHAN!

Doa Orang Tua

71
1Ya TUHAN, aku datang kepada-
Mu untuk perlindungan; jangan

biarkan aku dipermalukan.
2Kerana Engkau adil, tolonglah aku dan
bebaskanlah aku. Dengarlah aku dan
selamatkanlah aku!
3 Jadilah perlindungan yang kukuh
bagiku, serta kubu yang kuat untuk
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melindungi aku; Engkaulah penaung dan
pembelaku.
4Ya Allahku, selamatkanlah aku
daripada orang jahat, daripada kuasa
manusia yang tidak adil dan kejam.
5Ya TUHAN Raja, aku berharap kepada-
Mu; aku percaya kepada-Mu sejak masa
mudaku.
6Aku bergantung kepada-Mu seumur
hidupku; sejak aku dilahirkan, Engkau
melindungi aku. Aku akan sentiasa
memuji Engkau.
7Kehidupanku menjadi teladan kepada
banyak orang, kerana Engkau pembelaku
yang kuat.
8Sepanjang hari aku memuji-Mu dan
mengisytiharkan kemuliaan-Mu.
9 Janganlah tolak aku sekarang kerana
aku tua; janganlah tinggalkan aku
sekarang kerana aku lemah.
10Musuhku hendak membunuh aku;
mereka berbincang dan bersekongkol
menentang aku.
11Mereka berkata, "Allah telah
meninggalkan dia; marilah kita kejar
dan tangkap dia, kerana tiada sesiapa
akan menyelamatkan dia!"
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12Ya Allah, janganlah jauhi aku, ya
Allahku, cepatlah tolong aku!
13Biarlah mereka yang menyerang aku
dikalahkan serta dibinasakan! Biarlah
mereka yang cuba mencelakakan aku
dipermalukan dan dihinakan!
14Aku akan sentiasa berharap
kepada-Mu, dan semakin memuji-Mu.
15Aku akan mengisahkan kebaikan-Mu;
sepanjang hari aku akan menceritakan
penyelamatan daripada-Mu, walaupun
hal ini melampaui pengertianku.
16Aku akan memuji perbuatan-Mu
yang perkasa, ya TUHAN Raja, aku
akan mengisytiharkan kebaikan-Mu,
kebaikan-Mu sahaja.
17Engkau telah mengajar aku sejak
masa mudaku; sampai sekarang aku
menceritakan perbuatan-Mu yang
menakjubkan itu.
18Kini aku sudah tua dan rambutku
pun beruban, jangan tinggalkan aku,
ya Allah. Sertailah aku semasa aku
mengisytiharkan kuasa dan kebesaran-
Mu kepada semua keturunan yang akan
datang.
19Kebaikan-Mu, ya Allah, memuncak
ke langit. Engkau telah melakukan
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perkara yang besar-besar; Engkau tiada
bandingnya!
20Engkau telah mendatangkan
kesusahan dan penderitaan kepada
diriku, tetapi Engkau akan memulihkan
kekuatanku; Engkau akan menjauhkan
aku dari kubur.
21Engkau akan membuat aku lebih
terhormat; Engkau akan menghiburkan
aku semula.
22Sesungguhnya aku akan memuji
Engkau dengan kecapi; aku akan memuji
kesetiaan-Mu, ya Allahku. Aku akan
menyanyikan mazmur untuk-Mu dengan
kecapi, ya Allah umat Israel, Allah Yang
Suci.
23Aku akan bersorak ketika memainkan
kecapi; aku akan menyanyi dengan
segenap jiwaku, kerana Engkau telah
menyelamatkan aku.
24Sepanjang hari aku akan
mengisahkan kesetiaan-Mu, kerana
mereka yang cuba mencelakakan aku
telah dikalahkan dan dipermalukan.
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Doa untuk Raja

72
1Daripada Raja Salomo. Ya Allah,
ajarkanlah hukum-Mu kepada

raja, berikanlah keadilan-Mu kepadanya,
2 supaya raja dapat memerintah umat-
Mu dengan jujur, dan memperlakukan
orang tertindas dengan adil.
3Semoga negeri ini menikmati
kemakmuran, dan mengalami keadilan.
4Semoga raja membela orang yang
miskin, menolong orang yang melarat
serta mengalahkan penindas mereka.
5Semoga umat-Mu menyembah Engkau
selama matahari bersinar, selama bulan
bercahaya, untuk sepanjang masa.
6Semoga raja seperti hujan yang
turun di padang, seperti air hujan yang
mengairi ladang.
7Semoga keadilan berkembang pada
zaman raja, dan kemakmuran kekal
selama bulan bercahaya.
8Kerajaannya meluas dari laut ke laut,
dari Sungai Efrat hingga ke hujung bumi.
9Penduduk gurun akan bersujud di
hadapannya dan musuh akan takluk
kepadanya.
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10Raja-raja Tarsis dan pulau-pulau akan
mempersembahkan hadiah kepadanya;
raja-raja negeri Syeba dan Seba juga
akan membawa ufti untuknya.
11Semua raja akan bersujud di
hadapannya, dan semua bangsa akan
menjadi hambanya.
12Raja menyelamatkan orang miskin
yang berseru kepadanya, serta orang
yang diabaikan dan yang susah.
13Raja mengasihani orang yang miskin
dan yang lemah, dan menyelamatkan
orang yang papa.
14Raja menyelamatkan mereka
daripada penindasan dan keganasan;
kehidupan mereka berharga baginya.
15Daulat tuanku! Semoga raja
dikurniakan emas dari negeri Syeba;
semoga doa diucapkan untuknya
sepanjang masa; semoga Allah
memberkati raja selama-lamanya!
16Semoga biji-bijian melimpah di
seluruh negeri; semoga bukit-bukit
diliputi tanaman, sesubur tanaman di
Lebanon. Semoga kota-kota penuh
dengan orang, seperti rumput yang
tumbuh di padang.
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17Semoga selama-lamanya nama raja
diingati, dan kemasyhurannya kekal
seperti matahari. Semoga semua bangsa
minta diberkati seperti raja, dan semua
orang menyebut raja berbahagia.
18Pujilah TUHAN, Allah umat Israel,
hanya Dia yang melakukan hal-hal yang
mengagumkan.
19Pujilah nama-Nya yang mulia itu
selama-lamanya, semoga seluruh bumi
penuh dengan kemuliaan-Nya! Amin!
Amin!
20Sekian doa Daud anak Isai.

BUKU KETIGA Keadilan Allah

73
1Mazmur Asaf. Allah sungguh
baik kepada umat Israel, kepada

mereka yang berhati murni.
2Tetapi hatiku bimbang, imanku hampir
hilang,
3kerana aku cemburu terhadap orang
sombong, ketika aku melihat orang jahat
menjadi makmur.
4Mereka tidak sakit; mereka kuat dan
sihat.
5Mereka tidak menanggung
penderitaan, tidak ditimpa kesusahan
seperti orang lain.
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6Oleh itu mereka bersikap sombong,
dan selalu bertindak dengan ganas;
7hati mereka penuh dengan kejahatan,
dan fikiran mereka sibuk dengan
rancangan kejam.
8Mereka mentertawakan orang lain
dan mengatakan yang jahat, mereka
sombong dan merancang untuk
menindas orang.
9Mereka mengeji Allah yang di syurga,
dan bercakap dengan sombong kepada
manusia di bumi,
10 sehingga umat Allah pun
mendengarkan mereka dan yakin
akan segala yang diucapkan mereka.
11Mereka berkata, "Pasti Allah tidak
tahu akan apa yang berlaku; Yang Maha
Tinggi tidak akan mengetahui perbuatan
kita."
12Begitulah keadaan orang jahat; hidup
mereka senang dan harta mereka terus
bertambah.
13Sia-sia sahaja aku menjaga hatiku
supaya suci, tiada gunanya aku menjauhi
dosa.
14Ya Allah, sepanjang hari aku
menderita; setiap pagi aku diseksa.
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15Sekiranya aku berkata begitu, aku
mengkhianati umat-Mu.
16Aku cuba memahami hal itu, tetapi
terlalu sukar bagiku,
17 sehingga aku masuk ke dalam
Rumah-Mu, barulah aku memahami
kesudahan semua orang jahat itu.
18Engkau pasti meletakkan mereka
di tempat-tempat yang licin dan
menyebabkan mereka jatuh dan binasa.
19Mereka dibinasakan dengan serta-
merta; sungguh dahsyat kesudahan
mereka.
20Mereka umpama mimpi yang
menghilang pada waktu pagi, ketika
Engkau bangkit, ya Tuhan, mereka pun
lenyap.
21Ketika aku sakit hati, dan perasaanku
dilukai,
22aku bodoh seperti binatang; aku
tidak faham akan kehendak-Mu.
23Namun aku tetap di samping-Mu, dan
Engkau memegang tangan kananku.
24Engkau membimbing aku dengan
nasihat, dan kelak Engkau menyambut
aku dengan kehormatan.
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25Siapa lagi yang aku miliki di syurga
kecuali Engkau? Tiada lagi yang aku
ingini di bumi ini selain Engkau.
26Sekalipun jiwa ragaku menjadi
lemah, Engkaulah kekuatanku, ya
Allah; hanya Engkau yang aku perlukan
selama-lamanya.
27Orang yang meninggalkan
Engkau pasti musnah, Engkau
akan membinasakan mereka yang tidak
setia kepada-Mu.
28Tetapi bagiku, sungguh baik berada
di samping Allah. Aku mendapat
perlindungan daripada TUHAN Raja,
dan aku akan memberitakan segala
perbuatan-Nya.

Doa untuk Kebebasan Bangsa

74
1Sajak Asaf. Mengapakah Engkau
meninggalkan kami begini,

ya Allah? Murkakah Engkau kepada
umat-Mu selama-lamanya?
2 Ingatlah umat yang Engkau pilih sejak
dahulu, bangsa yang Engkau bebaskan
daripada perhambaan untuk menjadi
umat-Mu. Ingatlah akan Bukit Sion,
tempat kediaman-Mu dahulu.
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3Datanglah ke tempat yang sudah
habis binasa ini; segala yang ada di
dalam Rumah-Mu telah dimusnahkan
musuh kami.
4Musuh-Mu bersorak-sorak di Rumah-
Mu; mereka mengibarkan panji-panji
kemenangan di situ.
5Mereka kelihatan seperti penebang
kayu yang menebang pokok dengan
kapak.
6Mereka menghancurkan segala
tembok kayu dengan kapak dan palu.
7Mereka membakar Rumah-Mu sampai
musnah; mereka menajiskan tempat
Engkau disembah.
8Mereka berniat menghancurkan kami
sama sekali; mereka membakar segala
tempat ibadat di negeri ini.
9Nabi-nabi dan tanda-tanda ajaib tidak
kelihatan lagi, dan tiada seorang pun
yang tahu sampai bila keadaan terus
begini.
10Sampai bilakah, ya Allah, musuh
kami mengejek Engkau? Adakah sampai
selamanya mereka menghina Engkau?
11Mengapakah Engkau enggan
menolong kami? Mengapakah Engkau
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tidak melakukan apa-apa untuk
membantu kami?
12Tetapi ya Allah, sejak dahulu kala
Engkaulah raja kami; Engkau selalu
memberi kami kemenangan di negeri ini.
13Dengan kekuatan yang hebat Engkau
membelah laut dan meremukkan kepala
makhluk-makhluk laut.
14Engkau menghancurkan kepala-
kepala Lewiatan, dan memberikan
bangkainya kepada haiwan gurun
sebagai makanan.
15Engkau membuat mata air dan
sungai mengalir; Engkau mengeringkan
sungai-sungai yang besar.
16Engkau mencipta siang dan malam;
Engkau menentukan tempat matahari
dan bulan;
17Engkau menentukan batas-batas
bumi; Engkau mencipta musim panas
dan musim sejuk.
18Tetapi ingatlah, ya TUHAN,
bagaimana musuh-Mu mentertawakan
Engkau; mereka tidak mengenal Engkau
dan mereka menghina Engkau.
19 Jangan serahkan umat-Mu yang
tidak berdaya kepada musuh yang
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kejam; jangan lupa akan umat-Mu yang
dianiaya!
20 Ingatlah perjanjian yang telah
Engkau buat dengan kami, kerana
terdapat keganasan di segala tempat
gelap di negeri ini.
21 Jangan biarkan orang yang tertindas
dipermalukan, semoga orang yang
miskin dan melarat memberi Engkau
pujian.
22Bangkitlah, ya Allah, dan belalah
perkara-Mu kerana sepanjang hari
Engkau dihina oleh bangsa yang tidak
mengenal Engkau.
23 Jangan lupakan teriakan musuh-Mu
yang marah, keriuhan mereka yang
tidak sudah-sudah.

Allah Menghakimi Manusia

75
1Untuk pemimpin koir. Menurut
lagu: Jangan Musnahkan. Mazmur

Asaf. Lagu. (75-2) Kami memuji-Mu,
ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu.
Kami mengisytiharkan keagungan-Mu,
dan memberitakan perbuatan-Mu yang
mengagumkan.
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2 (75-3) Allah berfirman, "Pada
waktu yang Aku tentukan, Aku akan
menghakimi orang dengan saksama.
3 (75-4) Sungguhpun bumi bergoncang
dan semua penduduknya gementar, Aku
akan tetap mengukuhkan asas bumi.
4 (75-5) Aku memberitahu orang jahat
supaya jangan sombong;
5 (75-6) aku memberitahu mereka
supaya jangan bercakap besar."
6 (75-7) Keadilan tidak datang dari
timur atau barat, dari utara atau selatan;
7 (75-8) Allah sendirilah yang menjadi
hakim, ada yang dihukum dan ada yang
dibebaskan.
8 (75-9) TUHAN memegang cawan
yang berisi kemurkaan-Nya seperti wain
pekat. Dia menuangkan isinya supaya
diminum semua orang jahat; mereka
minum sampai habis semuanya.
9 (75-10) Tetapi aku tidak akan berhenti
memberitakan Allah Yakub, ataupun
menyanyikan pujian kepada-Nya.
10 (75-11) Dia akan menghancurkan
kuasa orang jahat, tetapi akan
menambah kuasa orang baik.
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Allah Pemenang

76
1Untuk pemimpin koir. Dengan
iringan kecapi. Mazmur Asaf.

Lagu. (76-2) Allah terkenal di Yehuda,
nama-Nya termasyhur di Israel.
2 (76-3) Dia mempunyai tempat
kediaman di Yerusalem; Dia tinggal di
Bukit Sion.
3 (76-4) Di sana Dia mematahkan anak
panah musuh-Nya, perisai dan pedang,
serta segala senjata mereka.
4 (76-5) Ya Allah, Engkau sungguh
mulia dan agung, ketika Engkau kembali
dari gunung-gunung tempat Engkau
mengalahkan musuh-musuh-Mu.
5 (76-6) Barang jarahan askar musuh
yang berani sudah dilucuti, dan kini
musuh tidur dan tidak akan bangun lagi;
segala kekuatan dan kebolehan mereka
tidak berguna lagi.
6 (76-7) Apabila Engkau mengancam, ya
Allah Yakub, kuda serta penunggangnya
jatuh lalu mati.
7 (76-8) Tetapi Engkau, ya TUHAN,
ditakuti manusia. Siapakah yang dapat
bertahan ketika Engkau murka?
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8 (76-9) Dari syurga Engkau
memberikan keputusan; orang di
bumi takut dan berdiam diri,
9 (76-10) ketika Engkau bangkit
untuk menjatuhkan hukuman, untuk
menyelamatkan semua orang yang
tertindas di bumi.
10 (76-11) Kemarahan manusia hanya
mengakibatkan pujian yang lebih besar
untuk-Mu. Mereka yang terselamat
dalam peperangan akan merayakan
perayaan-Mu.
11 (76-12) Berilah TUHAN, Allahmu apa
yang telah engkau janjikan; hendaklah
semua bangsa yang berhampiran
membawa persembahan kepada Dia
yang patut ditakuti.
12 (76-13) Dia menundukkan
pemerintah yang sombong, dan
menggentarkan raja-raja di bumi.

Penghiburan pada Masa Kesusahan

77
1Untuk pemimpin koir. Menurut:
Yedutun. Mazmur Asaf. (77-2)

Aku berseru dengan nyaring kepada
Allah; dengan nyaring aku berseru
supaya Dia mendengar.
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2 (77-3) Pada masa kesusahan aku
berdoa kepada Tuhan; sepanjang malam
aku menadahkan tangan sambil berdoa,
tetapi aku tidak terhibur.
3 (77-4) Ketika aku teringat kepada
Allah, aku mengeluh; apabila aku
bermenung, hilanglah semangatku.
4 (77-5) Allah membuat aku tidak dapat
tidur; aku begitu khuatir sehingga tidak
dapat bertutur.
5 (77-6) Aku teringat akan masa
dahulu, hari dan tahun yang sudah lalu.
6 (77-7) Sepanjang malam aku berfikir
dalam-dalam; bermenung dan bertanya
dalam hati,
7 (77-8) "Adakah Allah menolak kita
selama-lamanya? Tidakkah Dia berkenan
lagi kepada kita?
8 (77-9) Tidakkah Dia mengasihi kita
lagi? Tidakkah Dia memenuhi janji-Nya
lagi?
9 (77-10) Adakah Allah telah lupa
mengasihani kita? Murkakah Dia,
sehingga tidak berbelas kasihan lagi?"
10 (77-11) Kemudian aku berkata,
"Inilah yang paling menyakiti hatiku,
bahawa Allah tidak berkuasa lagi."
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11 (77-12) Aku akan mengingat
perbuatan-Mu yang besar, ya TUHAN.
Aku akan mengenang keajaiban yang
Engkau lakukan pada zaman dahulu.
12 (77-13) Aku akan memikirkan
segala yang Engkau lakukan, aku akan
merenungkan segala perbuatan-Mu.
13 (77-14) Ya Allah, segala yang Engkau
lakukan itu suci. Siapakah sebesar Allah
kami?
14 (77-15) Engkaulah Allah yang
melakukan mukjizat; Engkau
menunjukkan kuasa-Mu antara
bangsa-bangsa.
15 (77-16) Dengan kuasa-Mu, Engkau
menyelamatkan umat-Mu, keturunan
Yakub dan Yusuf.
16 (77-17) Ya Allah, laut gentar apabila
melihat Engkau, bahkan dasar laut pun
gementar.
17 (77-18) Awan mencurahkan hujan;
guruh mengguntur di langit, dan kilat
memancar ke segala jurusan.
18 (77-19) Guruh menggelegar, kilat
memancar, bumi bergoncang dan
gementar.
19 (77-20) Engkau berjalan melalui
ombak; Engkau menyeberangi lautan
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yang dalam, namun jejak kaki-Mu tidak
kelihatan.
20 (77-21) Engkau memimpin umat-Mu
seperti seorang gembala, bersama-sama
Musa dan Harun yang mengetuai
mereka.

Allah dengan Umat-Nya

78
1Sajak Asaf. Dengarlah ajaranku,
hai umatku, dan perhatikanlah

kata-kataku.
2Aku akan menggunakan kata-kata
hikmat, dan menjelaskan rahsia zaman
dahulu,
3perkara yang telah kita dengar dan
ketahui, yang telah diberitahu oleh
nenek moyang kita.
4Kita tidak akan merahsiakannya
daripada anak-anak kita, kita akan
memberitahu keturunan yang akan
datang tentang kuasa TUHAN dan
tindakan-Nya yang hebat, serta
perbuatan ajaib yang telah dilakukan-
Nya.
5Dia memberikan hukum kepada
umat-Nya, Israel, dan perintah kepada
keturunan Yakub. Dia memberikan
amanah kepada nenek moyang kita
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supaya mengajarkan hukum-Nya kepada
anak-anak mereka,
6 supaya keturunan selanjutnya
dapat mempelajarinya, dan kemudian
memberitahunya kepada anak-anak
mereka.
7Dengan demikian mereka juga akan
berharap kepada Allah, dan tidak
melupakan perbuatan-Nya, tetapi selalu
taat kepada perintah-Nya.
8Mereka tidak akan menjadi seperti
nenek moyang mereka, umat yang
sentiasa memberontak dan tidak taat;
iman mereka tidak pernah kukuh, dan
mereka tidak setia kepada Allah.
9Orang Efraim yang bersenjatakan
busur dan panah, melarikan diri pada
masa pertempuran.
10Mereka tidak menepati perjanjian
dengan Allah; mereka enggan taat
kepada hukum-Nya.
11Mereka lupa akan segala perbuatan-
Nya, mukjizat yang telah ditunjukkan-
Nya kepada mereka.
12Di hadapan nenek moyang mereka,
Allah melakukan mukjizat di dataran
Zoan di negeri Mesir.
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13Dia membelah laut dan memimpin
mereka menyeberanginya; Dia membuat
air tegak seperti tembok.
14Pada waktu siang Dia memimpin
mereka dengan awan, dan pada waktu
malam dengan cahaya api.
15Dia membelah bukit batu di gurun,
dan memberi mereka air minum dari
dasar bumi.
16Dia membuat air memancar dari
batu, dan airnya mengalir seperti sungai.
17Tetapi mereka terus berdosa terhadap
Allah, serta memberontak terhadap Yang
Maha Tinggi di padang gurun.
18Mereka sengaja menguji Allah,
mereka meminta makanan yang
diinginkan.
19Mereka melawan Allah dengan
berkata, "Dapatkah Allah menyediakan
makanan di gurun?
20Memang benar Dia telah membelah
bukit batu, dan air sederas sungai
mengalir daripadanya; tetapi dapatkah
Dia menyediakan roti bagi kita, dan
memberikan daging bagi umat-Nya?"
21 Itulah sebabnya, TUHAN murka
ketika mendengar permintaan mereka;
Dia menyerang umat-Nya dengan api,
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dan menjadi semakin murka terhadap
mereka,
22kerana mereka tidak mempunyai
keyakinan terhadap-Nya, dan
tidak percaya bahawa Dia dapat
menyelamatkan mereka.
23Tetapi Allah berfirman kepada langit
di atas, dan memberikan perintah
supaya pintunya dibuka.
24Dia memberi mereka biji-bijian dari
syurga, dengan menurunkan manna
untuk makanan mereka.
25Demikianlah mereka makan
makanan malaikat. Allah memberi
mereka makanan berlimpah-limpah.
26Dia menyebabkan angin timur
bertiup, dan dengan kuasa-Nya angin
selatan berhembus.
27Untuk umat-Nya, Dia menurunkan
burung, burung sebanyak pasir di pantai;
28burung jatuh di tempat perkhemahan
mereka, di sekeliling tempat kediaman
mereka.
29Lalu mereka makan hingga kenyang;
Allah memberikan apa yang dikehendaki
mereka.
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30Tetapi nafsu mereka belum
dipuaskan, dan sementara mereka
makan,
31Allah naik murka terhadap mereka,
dan membunuh orang Israel yang muda
dan perkasa.
32Meskipun begitu, mereka masih terus
berdosa, meskipun Allah melakukan
mukjizat, mereka tidak percaya
kepada-Nya.
33Oleh itu Allah mencabut nyawa
mereka, dan memutuskan nafas mereka
dengan tiba-tiba.
34Setiap kali Allah membunuh
sebilangan daripada mereka, yang lain
kembali kepada-Nya; mereka bertaubat
dan berdoa bersungguh-sungguh
kepada-Nya.
35Mereka ingat bahawa Allah pelindung
mereka, bahawa Yang Maha Kuasa
penyelamat mereka.
36Tetapi segala perkataan mereka itu
dusta belaka, dan segala ucapan mereka
bohong semata-mata.
37Mereka tidak setia kepada-Nya;
mereka tidak berpegang kepada
perjanjian dengan Allah.
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38Tetapi Allah mengasihani umat-Nya.
Dia mengampunkan dosa mereka dan
tidak membinasakan mereka. Kerap kali
Dia menahan kemarahan-Nya, dan tidak
melepaskan kemurkaan-Nya.
39Dia ingat bahawa mereka hanya
manusia fana, seperti angin yang bertiup
lalu tiada.
40Betapa seringnya mereka
memberontak terhadap-Nya di gurun;
betapa kerapnya mereka menyedihkan
hati-Nya!
41Berkali-kali mereka menguji Allah,
dan menyakiti hati Yang Maha Suci, Allah
umat Israel.
42Mereka lupa akan kuasa-Nya yang
besar; dan waktu Allah menyelamatkan
mereka daripada musuh,
43ketika Dia melakukan keajaiban-
keajaiban di Mesir, dan mukjizat-mukjizat
di dataran Zoan.
44Dia mengubah air sungai menjadi
darah, sehingga orang Mesir tidak dapat
minum airnya.
45Dia menghantar lalat untuk
menyeksa orang Mesir, dan katak untuk
merosakkan ladang mereka.
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46Dia menghantar belalang untuk
makan tanaman mereka, dan untuk
memusnahkan ladang mereka.
47Dia memusnahkan pokok anggur
mereka dengan hujan batu, dan pokok
ara mereka dengan embun yang beku.
48Dia membunuh ternakan mereka
dengan hujan batu, dan binatang mereka
dengan kilat.
49Dia mencemaskan mereka, dengan
melepaskan kemurkaan-Nya yang
menyala-nyala, bagaikan utusan yang
mendatangkan maut.
50Dia tidak menahan kemurkaan-Nya
atau membiarkan mereka hidup, tetapi
Dia membunuh mereka dengan wabak.
51Dia membunuh anak lelaki sulung
daripada semua keluarga orang Mesir.
52Kemudian seperti gembala, Allah
memimpin umat-Nya dan membimbing
mereka melalui gurun.
53Dia membimbing mereka dengan
aman sehingga mereka tidak takut,
tetapi musuh mereka mati lemas di
dalam laut.
54Dia membawa umat-Nya ke tanah-
Nya yang suci, ke gunung yang telah
ditaklukkan-Nya sendiri.
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55Dia mengusir penduduk di situ sedang
umat-Nya mara, lalu membahagikan
negeri itu kepada semua suku Israel,
dan memberi mereka tempat kediaman
musuh.
56Tetapi umat-Nya memberontak dan
menguji Allah Yang Maha Kuasa; mereka
tidak taat kepada perintah-perintah-Nya.
57Mereka memberontak dan berkhianat
seperti nenek moyang mereka; seperti
anak panah yang bengkok, mereka tidak
boleh diharap.
58Mereka membuat Allah murka
dengan tempat penyembahan berhala,
dan menjadikan Dia marah dengan
patung-patung berhala.
59Allah murka ketika melihat hal ini,
lalu menolak umat-Nya sama sekali.
60Dia meninggalkan khemah-Nya di
Silo, tempat kediaman-Nya di kalangan
umat-Nya.
61Dia membiarkan musuh merebut
Tabut Perjanjian, lambang kuasa dan
kemuliaan-Nya.
62Dia murka terhadap umat-Nya
sendiri, dan membiarkan mereka
dibunuh oleh musuh mereka.
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63Teruna terbunuh dalam peperangan,
dan anak dara tidak mendapat pasangan.
64 Imam dibunuh dengan pedang, dan
balu mereka tidak dibenarkan meratap.
65Akhirnya Tuhan bangun seolah-olah
daripada tidur; Dia bersemangat seperti
orang kuat yang sudah minum wain.
66Dia memukul mundur musuh-musuh-
Nya, dan mempermalukan mereka
selama-lamanya;
67 tetapi Dia menolak keturunan Yusuf;
Dia tidak memilih suku Efraim.
68Sebaliknya Dia memilih suku Yehuda
dan Bukit Sion yang sangat dikasihi-Nya.
69Di sana Dia mendirikan Rumah-Nya
seperti kediaman-Nya di syurga, dan
seperti bumi, kukuh selama-lamanya.
70Dia memilih hamba-Nya, Daud, dan
mengambil dia dari padang rumput,
71dari tempat dia menjaga ternakan,
dan menjadikan dia raja Israel untuk
menggembalakan umat Allah.
72Daud menjaga mereka dengan penuh
perhatian, dan membimbing mereka
dengan kecekapan.
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Doa bagi Pembebasan Bangsa

79
1Mazmur Asaf. Ya Allah, orang
yang tidak mengenal Engkau

telah menyerang tanah-Mu. Mereka
telah menajiskan Rumah-Mu yang suci
dan meruntuhkan Yerusalem.
2Mayat umat-Mu ditinggalkan mereka
untuk dimakan burung pemakan
bangkai. Mayat hamba-hamba-Mu
dibiarkan mereka untuk dimakan
binatang liar.
3Mereka menumpahkan darah umat-Mu
seperti air; darah mengalir di seluruh
Yerusalem, dan tiada orang yang tinggal
untuk menguburkan orang mati.
4Bangsa-bangsa di sekeliling mengejek
kami; mereka mentertawakan serta
mengolok-olokkan kami.
5Ya TUHAN, berapa lamakah Engkau
akan murka terhadap kami? Adakah
kemurkaan-Mu akan terus membakar
seperti api?
6Murkailah bangsa-bangsa yang tidak
menyembah Engkau; orang yang tidak
berdoa kepada-Mu,
7kerana mereka telah membunuh
umat-Mu dan merosakkan negeri-Mu.
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8 Jangan hukum kami kerana dosa
nenek moyang kami, tetapi kasihanilah
kami sekarang kerana kami putus asa.
9Tolonglah kami, ya Allah, penyelamat
kami; demi kehormatan-Mu sendiri,
selamatkanlah kami dan ampunkanlah
dosa kami.
10 Jangan biarkan bangsa-bangsa lain
bertanya, "Di manakah Allah kamu?"
Hukumlah bangsa-bangsa itu di hadapan
kami kerana menumpahkan darah
hamba-hamba-Mu.
11Dengarlah rintihan orang tawanan,
dan dengan kuasa-Mu yang besar,
bebaskanlah mereka yang dihukum
mati.
12Ya Tuhan, balaslah bangsa-bangsa
itu tujuh kali ganda, bagi segala hinaan
yang telah dilemparkan kepada-Mu.
13Lalu kami, umat-Mu, domba-
domba-Mu, akan bersyukur kepada-Mu
selama-lamanya, dan memuji-Mu
sampai turun-temurun.

Doa bagi Pemulihan Bangsa

80
1Untuk pemimpin koir. Menurut
lagu: Bunga Bakung. Mazmur

kesaksian Asaf. (80-2) Dengarlah kami,
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hai Gembala umat Israel; Engkau yang
mengetuai umat-Mu. Engkau yang
bertakhta di atas kerub,
2 (80-3) tunjukkanlah diri-Mu kepada
suku Efraim, Benyamin, dan Manasye!
Nyatakanlah kuasa-Mu; datanglah dan
selamatkanlah kami!
3 (80-4) Pulihkanlah kami, ya Allah!
Kasihanilah kami supaya kami selamat!
4 (80-5) Ya TUHAN Allah Yang Maha
Kuasa, sampai bilakah Engkau murka
dan tidak mendengar doa umat-Mu?
5 (80-6) Engkau memberi kami
kesengsaraan sebagai makanan, dan air
mata yang banyak sebagai minuman.
6 (80-7) Engkau membiarkan bangsa-
bangsa di sekeliling berperang kerana
hendak merampas negeri kami;
musuh-musuh mengejek kami.
7 (80-8) Pulihkanlah kami, ya Allah Yang
Maha Kuasa. Kasihanilah kami supaya
kami selamat.
8 (80-9) Engkau membawa umat-Mu
yang seperti pokok anggur keluar dari
Mesir; Engkau mengusir bangsa-bangsa
lain, lalu menanam pokok itu di negeri
mereka.
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9 (80-10) Engkau menyediakan tanah
baginya; akarnya mendalam dan
menjalar ke seluruh negeri itu.
10 (80-11) Bayangnya meneduhkan
bukit-bukit, dan dahan-dahannya
menutupi pokok sedar yang besar.
11 (80-12) Cabang-cabangnya menjalar
ke Laut Tengah, pucuk-pucuknya sampai
ke Sungai Efrat.
12 (80-13) Mengapakah Engkau
merobohkan pagar di sekelilingnya? Kini
sesiapa yang lalu di situ dapat mencuri
buah anggurnya.
13 (80-14) Babi hutan memijak-
mijaknya, dan binatang liar pun
memakannya.
14 (80-15) Berpalinglah kepada kami,
ya Allah Yang Maha Kuasa. Pandanglah
kami dari syurga; datanglah dan
selamatkanlah umat-Mu!
15 (80-16) Selamatkanlah umat-Mu
yang seperti pokok anggur yang Engkau
tanam, pokok muda yang telah Engkau
jadikan begitu kuat.
16 (80-17) Musuh kami telah membakar
dan memotong pokok itu; biarlah mereka
dibinasakan oleh kemurkaan-Mu!
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17 (80-18) Lindungilah dan peliharalah
umat yang telah Engkau pilih, bangsa
yang telah Engkau jadikan begitu kuat.
18 (80-19) Tidak sekali-kali kami akan
meninggalkan Engkau lagi; biarlah kami
hidup, lalu Engkau akan kami puji.
19 (80-20) Pulihkanlah kami, ya TUHAN
Allah Yang Maha Kuasa. Kasihanilah
kami supaya kami selamat.

Lagu Perayaan

81
1Untuk pemimpin koir. Menurut
lagu: Gitit. Mazmur Asaf. (81-2)

Bersoraklah dengan gembira kepada
Allah, pembela kita; nyanyikanlah pujian
kepada Allah Yakub.
2 (81-3) Mulakanlah muzik dan
mainkanlah tamburin; mainkanlah lagu
yang merdu dengan kecapi dan gambus.
3 (81-4) Tiuplah trompet untuk
perayaan kita pada waktu bulan baru
dan bulan purnama.
4 (81-5) Inilah satu hukum untuk Israel,
satu perintah daripada Allah Yakub.
5 (81-6) Dia memberikan hukum
ini kepada umat Israel, ketika Dia
menyerang negeri Mesir. Aku mendengar
suara yang tidak aku kenal, berkata,



Mazmur 81.6–13 177
6 (81-7) "Aku telah mengangkat beban
dari bahu kamu; dan membebaskan
kamu daripada kerja paksa.
7 (81-8) Ketika kamu dalam kesusahan,
kamu berseru kepada-Ku, dan Aku pun
menyelamatkan kamu. Dari tempat
persembunyian-Ku di dalam awan petir,
Aku mengabulkan permintaan kamu; di
mata air Meriba Aku menguji kamu.
8 (81-9) Hai umat-Ku dengarlah
amaran-Ku; Hai Israel, Aku sangat ingin
kamu mendengar firman-Ku!
9 (81-10) Jangan sembah tuhan lain.
10 (81-11) Akulah TUHAN, Allah kamu,
yang membawa kamu keluar dari Mesir.
Bukalah mulut dan Aku akan memberi
kamu makan.
11 (81-12) Tetapi umat-Ku tidak mahu
mendengar firman-Ku; Israel tidak mahu
taat kepada-Ku.
12 (81-13) Oleh itu Aku membiarkan
mereka mengikut kedegilan mereka, dan
berbuat sesuka hati mereka.
13 (81-14) Sekiranya umat-Ku
mendengar firman-Ku, sekiranya mereka
taat kepada-Ku,
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14 (81-15) Aku akan mengalahkan
musuh mereka dengan segera, dan
menaklukkan semua lawan mereka.
15 (81-16) Orang yang membenci Aku
meromok ketakutan di hadapan-Ku;
mereka akan dihukum selama-lamanya.
16 (81-17) Tetapi kamu akan
Kuberi makan gandum pilihan,
dan Kukenyangkan dengan madu
hutan."

Allah Raja yang Agung

82
1Mazmur Asaf. Allah mengetuai
sidang di syurga; di hadapan

makhluk-makhluk syurga Dia
memberikan keputusan-Nya,
2 "Jangan hakimi orang dengan tidak
adil, dan jangan berpihak kepada orang
jahat.
3Belalah hak anak yatim dan orang
lemah; bersikap adillah kepada orang
miskin dan yang tidak berdaya.
4Selamatkanlah mereka daripada
kuasa orang jahat.
5Betapa jahilnya kamu, betapa
bodohnya kamu! Kerana kamu tidak
berakhlak, keadilan lenyap dari bumi ini.
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6Aku berkata bahawa kamu ilahi,
bahawa kamu semua anak Yang Maha
Tinggi.
7Namun kamu akan mati seperti
manusia; nyawa kamu akan berakhir
seperti nyawa seorang penguasa."
8Datanglah, ya Allah, dan hakimilah
dunia; semua bangsa kepunyaan-Mu.

Doa Minta Pertolongan
Melawan Musuh

83
1Mazmur Asaf. Sebuah lagu.
(83-2) Ya Allah, janganlah

membisu; janganlah diam sahaja!
2 (83-3) Lihatlah! Musuh-Mu
memberontak, dan orang yang
membenci Engkau melawan.
3 (83-4) Mereka membuat rancangan
licik melawan umat-Mu; mereka
berkomplot menentang orang yang
Engkau lindungi.
4 (83-5) Kata mereka, "Mari kita
binasakan bangsa mereka, supaya Israel
dilupakan selama-lamanya!"
5 (83-6) Mereka bersetuju dengan
sebulat suara untuk bergabung
menentang Engkau:
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6 (83-7) orang Edom dan orang Ismael,
orang Moab dan orang Hagri;
7 (83-8) orang Gebal, orang Amon, dan
orang Amalek, orang Filistin dan orang
Tirus.
8 (83-9) Orang Asyur pun turut serta,
mereka sekutu yang kuat bagi orang
Amon dan orang Moab, keturunan Lot.
9 (83-10) Perlakukanlah mereka seperti
Engkau telah memperlakukan orang
Midian, dan Sisera serta Yabin di Sungai
Kisyon.
10 (83-11) Engkau mengalahkan
mereka di Endor, dan mayat mereka
membusuk di tanah.
11 (83-12) Perlakukanlah pemimpin
mereka seperti Engkau memperlakukan
Oreb dan Zeeb; kalahkanlah semua
pemerintah mereka seperti Engkau
mengalahkan Zebah dan Salmuna,
12 (83-13) yang mengatakan, "Kami
akan merampas tanah milik Allah."
13 (83-14) Ya Allah, hamburkanlah
mereka seperti debu, seperti sekam
yang ditiup angin.
14 (83-15) Seperti api membakar
hutan, dan nyala api menghanguskan
bukit-bukit,
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15 (83-16) kejarlah mereka dengan
badai-Mu, dan gerunkanlah mereka
dengan ribut-Mu.
16 (83-17) Permalukanlah mereka,
ya TUHAN, supaya mereka mengakui
kekuasaan-Mu.
17 (83-18) Biarlah mereka dikalahkan
dan ketakutan selama-lamanya; biarlah
mereka mati dalam kehinaan!
18 (83-19) Biarlah mereka tahu bahawa
hanya Engkaulah TUHAN, Yang Maha
Tinggi di seluruh bumi!

Rindu akan Rumah Allah

84
1Untuk pemimpin koir. Menurut
lagu: Gitit. Mazmur puak Korah.

(84-2) Betapa indahnya Rumah-Mu, ya
TUHAN Yang Maha Kuasa!
2 (84-3) Aku sangat ingin diam di sana.
Aku sangat rindu tinggal di Rumah
TUHAN. Dengan sepenuh hati, aku
bernyanyi dengan gembira kepada Allah
yang hidup.
3 (84-4) Bahkan burung pipit pun
membuat sarang, dan burung layang-
layang mempunyai tempat kediaman;
anak-anak burung diletakkan dekat
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mazbah-Mu, ya TUHAN Yang Maha
Kuasa, Rajaku dan Allahku.
4 (84-5) Betapa bahagianya mereka
yang tinggal di Rumah-Mu, mereka
sentiasa menyanyikan pujian kepada-
Mu.
5 (84-6) Berbahagialah mereka yang
mendapat kekuatan daripada-Mu, dan
yang berhasrat menziarahi Bukit Sion.
6 (84-7) Sedang mereka melalui lembah
Baka yang kering, lembah itu pun
menjadi tempat yang bermata air; hujan
awal memenuhi kolam-kolamnya.
7 (84-8) Kekuatan mereka semakin
bertambah; mereka akan menghadap
Allah di Bukit Sion.
8 (84-9) Dengarlah doaku, ya TUHAN
Allah Yang Maha Kuasa; dengarlah, ya
Allah Yakub.
9 (84-10) Berkatilah raja kami, ya Allah,
raja yang telah Engkau pilih.
10 (84-11) Lebih baik sehari di dalam
Rumah-Mu daripada seribu hari di
tempat lain; aku lebih gemar berdiri di
pintu Rumah Allahku daripada tinggal di
rumah orang jahat.
11 (84-12) TUHAN pelindung dan raja
mulia kita, Dia memberkati kita dengan
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kebaikan dan kehormatan. Dia tidak
menahan apa-apa yang baik daripada
mereka yang hidup tidak bercela.
12 (84-13) Berbahagialah mereka yang
percaya kepada-Mu, ya TUHAN Yang
Maha Kuasa!

Doa untuk Kesejahteraan Bangsa

85
1Untuk pemimpin koir. Mazmur
puak Korah. (85-2) Ya TUHAN,

Engkau berbelas kasihan terhadap
negeri-Mu; Engkau telah menjadikan
Israel makmur semula.
2 (85-3) Engkau telah mengampunkan
dosa umat-Mu dan memaafkan segala
kesalahan mereka.
3 (85-4) Engkau tidak murka lagi
terhadap mereka, dan telah menahan
kemurkaan-Mu yang menyala-nyala.
4 (85-5) Pulihkanlah kami, ya Allah
penyelamat kami, jangan murka lagi
kepada kami.
5 (85-6) Adakah Engkau akan murka
kepada kami selama-lamanya? Adakah
kemurkaan-Mu tidak akan padam?
6 (85-7) Kuatkanlah kami semula, lalu
kami, umat-Mu akan memuji Engkau.
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7 (85-8) Tunjukkanlah bahawa Engkau
tetap mengasihi kami, tolonglah dan
selamatkanlah kami, ya TUHAN.
8 (85-9) Aku mendengar apa yang
difirmankan TUHAN Allah; Dia
menjanjikan kesejahteraan kepada
kita, umat-Nya, jika kita tidak kembali
berbuat dosa.
9 (85-10) Pasti Dia akan menyelamatkan
orang yang menghormati Dia, supaya
Allah yang agung tinggal di negeri kita.
10 (85-11) Kasih dan kesetiaan akan
bertemu; keadilan dan kesejahteraan
akan berdampingan.
11 (85-12) Kesetiaan manusia akan
naik dari bumi, dan keadilan Allah akan
menjenguk dari syurga.
12 (85-13) TUHAN akan menjadikan
kita makmur, dan tanah kita akan
mengeluarkan hasil yang banyak.
13 (85-14) Keadilan akan mendahului
TUHAN, dan menyediakan jalan
untuk-Nya.

Doa Minta Tolong

86
1Doa Daud. Dengarlah seruanku,
ya TUHAN, dan kabulkanlah
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doaku, kerana aku lemah dan tidak
berdaya.
2Selamatkanlah aku daripada
maut, kerana aku setia kepada-Mu;
selamatkanlah aku, hamba-Mu yang
percaya kepada-Mu.
3Engkaulah Allahku; kasihanilah aku;
sepanjang hari aku berdoa kepada-Mu.
4Ya Tuhan, gembirakanlah hati
hamba-Mu, kerana aku menaikkan doa
kepada-Mu.
5Ya Tuhan, Engkau baik dan suka
mengampuni orang, Engkau mengasihi
mereka yang berdoa kepada-Mu.
6Dengarlah doaku, ya TUHAN,
dengarlah aku minta pertolongan.
7Ketika aku dalam kesusahan, aku
berseru kepada-Mu kerana Engkau
mengabulkan doaku.
8Tiada tuhan yang seperti Engkau, ya
Tuhan, tiada yang dapat melakukan apa
yang Engkau lakukan.
9Semua bangsa yang telah Engkau
cipta akan datang, ya Tuhan, untuk
menyembah-Mu dan memuji kebesaran-
Mu.
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10Engkau berkuasa dan melakukan
perkara yang ajaib; hanya Engkaulah
Allah.
11Ajarlah aku kehendak-Mu, ya TUHAN,
dan aku akan menurutnya dengan
setia; ajarlah aku menghormati Engkau
dengan sungguh-sungguh.
12Aku akan memuji Engkau dengan
sepenuh hati, ya Tuhan, Allahku; aku
akan mengisytiharkan kebesaran-Mu
selama-lamanya.
13Betapa besarnya kasih-Mu untukku;
Engkau telah menyelamatkan aku dari
kubur.
14Ya Allah, orang sombong datang
melawan aku; sekumpulan orang kejam
berusaha untuk membunuh aku; mereka
tidak mempedulikan Engkau.
15Tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah
pengasih dan penyayang, sentiasa sabar,
baik, dan setia.
16Pandanglah aku dan kasihanilah aku;
kuatkanlah aku dan selamatkanlah aku,
kerana aku mengabdi kepada-Mu seperti
ibuku dahulu.
17Ya TUHAN, buktikanlah kebaikan-Mu
kepadaku, maka mereka yang membenci
aku akan tersipu-sipu, ketika melihat
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Engkau menghiburkan dan menolong
aku.

Pujian bagi Yerusalem

87
1Mazmur puak Korah. Sebuah
lagu. TUHAN membina kota-Nya

di atas bukit yang suci;
2Dia lebih mengasihi kota Yerusalem
daripada tempat lain di Israel.
3Dengarlah, hai kota Allah, hal-hal baik
yang disebut-Nya tentangmu:
4 "Apabila aku menyenaraikan bangsa-
bangsa yang taat kepada-Ku, Aku akan
memasukkan Mesir dan Babilonia;
bahkan Filistea, Tirus, dan Etiopia, akan
tergolong sebagai penduduk Yerusalem."
5Tentang Sion, akan dikatakan
bahawa semua bangsa termasuk warga
kota itu, dan Yang Maha Kuasa akan
mengukuhkannya.
6TUHAN akan memasukkan bangsa-
bangsa, dalam senarai penduduk
Yerusalem.
7Mereka akan menari dan menyanyi,
"Sionlah sumber segala berkat kami."
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Doa Minta Tolong

88
1Sebuah lagu. Mazmur puak
Korah. Untuk pemimpin koir.

Menurut lagu: Mahalat Leanot. Sajak
Heman, orang Ezrahi. (88-2) Ya TUHAN,
Allah yang menyelamatkan aku, pada
waktu siang aku berseru kepada-Mu,
pada waktu malam aku datang ke
hadapan-Mu.
2 (88-3) Dengarkanlah doaku;
dengarkanlah seruanku minta tolong.
3 (88-4) Begitu banyak kesusahan
menimpa aku; maut sudah di ambang
pintu.
4 (88-5) Aku seperti orang yang
menemui maut; segala kekuatanku
sudah hilang.
5 (88-6) Aku ditinggalkan di tengah-
tengah orang mati; aku umpama orang
terbunuh yang terbaring di kubur, orang
yang telah Engkau lupakan sama sekali,
yang tidak dapat Engkau tolong lagi.
6 (88-7) Engkau telah membuang aku
ke kubur yang dalam, ke dalam lubang
yang paling gelap dan dalam.
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7 (88-8) Engkau sangat murka
kepadaku, kemurkaan-Mu bagaikan
ombak yang memukul aku.
8 (88-9) Engkau menyebabkan rakan-
rakanku meninggalkan aku; Engkau
menyebabkan mereka jijik akan aku.
Aku terkurung dan tidak dapat melarikan
diri;
9 (88-10) mataku kabur kerana
menderita. Ya TUHAN, setiap hari aku
berseru kepada-Mu, aku berdoa dengan
menadahkan tangan kepada-Mu.
10 (88-11) Adakah Engkau melakukan
mukjizat bagi orang yang telah mati?
Adakah mereka bangkit dan memuji
Engkau?
11 (88-12) Adakah kasih-Mu disebut
orang di dalam kubur, ataupun
kesetiaan-Mu disebut di tempat
kebinasaan?
12 (88-13) Adakah mukjizat-Mu
kelihatan di tempat yang gelap itu,
ataupun kebaikan-Mu kelihatan di negeri
yang sudah dilupakan orang?
13 (88-14) Ya TUHAN, aku minta
pertolongan-Mu; setiap pagi aku berdoa
kepada-Mu.



Mazmur 88.14–89.2 190
14 (88-15) Ya TUHAN, mengapakah
Engkau menolak aku? Mengapakah
Engkau menyembunyikan diri-Mu
daripadaku?
15 (88-16) Sejak kecil lagi aku menderita
dan hampir mati; aku kehabisan tenaga
menanggung hukuman-Mu.
16 (88-17) Kemurkaan-Mu yang hebat
menimpa aku, serangan-Mu yang
dahsyat membinasakan aku.
17 (88-18) Semuanya itu seperti banjir
yang melanda aku sepanjang hari, dan
mengepung aku dari segala arah.
18 (88-19) Engkau menyebabkan
sahabat karibku meninggalkan aku;
hanya kegelapan yang menemani aku.

Mazmur pada Masa
Kesusahan Negara

89
1Sajak Etan, orang Ezrahi. (89-2)
Ya TUHAN, aku akan sentiasa

menyanyikan kasih-Mu yang kekal;
aku akan memberitakan kesetiaan-Mu
selama-lamanya.
2 (89-3) Aku tahu bahawa kasih-Mu
kekal, dan kesetiaan-Mu kukuh seperti
langit.
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3 (89-4) Engkau berfirman, "Aku telah
membuat perjanjian dengan orang
pilihan-Ku; Aku telah berjanji kepada
Daud, hamba-Ku:
4 (89-5) Aku akan mempertahankan
takhtamu selama-lamanya, seorang
keturunanmu akan sentiasa menjadi
raja."
5 (89-6) Semua makhluk syurga
memuji perbuatan-Mu yang ajaib, dan
menyanyikan kesetiaan-Mu, ya TUHAN.
6 (89-7) Tiada sesiapa di langit yang
seperti Engkau, ya TUHAN; tiada
makhluk syurga yang setanding dengan
Engkau.
7 (89-8) Engkau dihormati di sidang
makhluk suci, dan sangat ditakuti oleh
semua yang di sekeliling-Mu.
8 (89-9) Ya TUHAN, Allah Yang Maha
Kuasa, tiada yang berkuasa seperti
Engkau; Engkau setia dalam segala hal,
ya TUHAN.
9 (89-10) Engkau memerintah laut yang
bergelora, Engkau menenangkan ombak
yang melambung hebat.
10 (89-11) Engkau meremukkan dan
membunuh Rahab, makhluk raksasa itu,
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dan Engkau mengalahkan musuh-Mu
dengan kekuatan-Mu.
11 (89-12) Bumi dan langit milik-Mu,
dunia dan segala isinya ciptaan-Mu;
12 (89-13) Engkau mencipta utara dan
selatan; Gunung Tabor dan Gunung
Hermon bersorak-sorai memuji-Mu.
13 (89-14) Betapa besarnya kuasa-Mu,
dan betapa hebatnya kekuatan-Mu!
14 (89-15) Kerajaan-Mu berasaskan
hukum dan keadilan; kasih dan kesetiaan
terdapat pada segala perbuatan-Mu.
15 (89-16) Berbahagialah orang yang
menyembah Engkau dengan nyanyian,
orang yang hidup dalam cahaya
hadirat-Mu, TUHAN.
16 (89-17) Sepanjang hari mereka
bergembira, dan memuji Engkau kerana
kebaikan-Mu.
17 (89-18) Engkau memberi kami
kemenangan yang besar; demi
kebaikan-Mu, Engkau membuat kami
berjaya.
18 (89-19) Engkau, TUHAN memilih
pelindung kami; Engkau, Allah Yang
Maha Suci, Allah umat Israel memberi
kami raja.
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Janji Allah kepada Daud
19 (89-20) Dahulu kala dalam suatu
penglihatan, Engkau berfirman kepada
hamba-hamba-Mu yang setia, "Aku telah
menolong seorang pahlawan; Aku telah
memberikan takhta kepada seorang
yang Kupilih di kalangan rakyat.
20 (89-21) Aku telah menemukan
hamba-Ku, Daud dan menjadikannya
raja, dan Aku menuangi dia dengan
minyak upacara.
21 (89-22) Kekuatan-Ku sentiasa
bersama-sama dia, kuasa-Ku akan
menguatkan dia.
22 (89-23) Musuh-musuhnya tidak akan
dapat menewaskan dia, orang jahat
tidak akan dapat mengalahkan dia.
23 (89-24) Aku akan menghancurkan
lawannya, dan membunuh semua yang
membenci dia.
24 (89-25) Aku akan sentiasa mengasihi
dia dan setia kepadanya; Aku akan
selalu memberikan kejayaan kepadanya.
25 (89-26) Aku akan meluaskan
kerajaannya dari Laut Tengah sampai ke
Sungai Efrat.
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26 (89-27) Dia akan berkata kepada-
Ku, Engkaulah Bapaku dan Allahku;
Engkaulah pelindung dan penyelamatku.
27 (89-28) Aku akan menjadikan dia
putera-Ku yang sulung, dan menjadikan
dia raja yang teragung di bumi.
28 (89-29) Aku akan tetap
mengasihinya, dan perjanjian-Ku
dengan dia akan kekal selama-lamanya.
29 (89-30) Seorang keturunannya akan
bertakhta, dan kerajaannya akan kukuh
seperti langit.
30 (89-31) Tetapi jika keturunannya
melanggar hukum-Ku, dan tidak hidup
menurut peraturan-Ku;
31 (89-32) jika mereka mensia-
siakan arahan-Ku, dan mengabaikan
perintah-Ku,
32 (89-33) Aku akan menghukum
mereka kerana dosa mereka, dan
menyebabkan mereka menderita kerana
kesalahan mereka.
33 (89-34) Tetapi Aku akan terus
mengasihi Daud, Aku akan terus
menunaikan janji-Ku kepadanya.
34 (89-35) Aku tidak akan membatalkan
perjanjian-Ku dengan dia, ataupun
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menarik kembali sebarang janji yang
Aku buat dengannya.
35 (89-36) Aku berjanji sekali sahaja
untuk selama-lamanya dengan nama-Ku
yang suci; Aku tidak akan berdusta
kepada Daud.
36 (89-37) Dia akan sentiasa
mempunyai keturunan, dan Aku
akan memelihara kerajaannya selama
matahari ada.
37 (89-38) Kerajaannya akan tetap ada
seperti bulan, saksi yang setia di langit."

Ratapan kerana Kekalahan Raja
38 (89-39) Tetapi Engkau murka
terhadap raja pilihan-Mu; Engkau telah
meninggalkan dan menolak baginda.
39 (89-40) Engkau telah membatalkan
perjanjian-Mu dengan hamba-Mu, dan
membuang mahkotanya ke dalam
lumpur.
40 (89-41) Engkau telah merobohkan
tembok-tembok kotanya, dan
membiarkan kubu-kubunya rosak.
41 (89-42) Semua orang yang lalu di
sana mencuri hartanya; semua jirannya
memperolok-olokkan baginda.
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42 (89-43) Engkau memberikan
kemenangan kepada musuhnya, dan
menyebabkan mereka semua gembira.
43 (89-44) Engkau membuat senjatanya
tidak berguna, dan membiarkan baginda
kalah dalam perang.
44 (89-45) Engkau mengakhiri kuasanya
yang gemilang, dan mencampakkan
takhtanya ke tanah.
45 (89-46) Engkau menjadikan raja
tua sebelum masanya, dan Engkau
mempermalukan baginda.

Doa Minta Pembebasan
46 (89-47) Ya TUHAN, sampai bilakah
Engkau bersembunyi? Sampai bilakah
kemurkaan-Mu berkobar seperti api?
47 (89-48) Ingatlah, betapa pendeknya
usia manusia; ingatlah bahawa Engkau
mencipta manusia sebagai makhluk
fana.
48 (89-49) Siapakah yang boleh hidup
dan tidak pernah mati? Bagaimanakah
orang dapat mengelakkan kubur?
49 (89-50) Ya Tuhan, di manakah bukti
tentang kasih-Mu dahulu? Di manakah
janji-janji-Mu kepada Daud?
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50 (89-51) Janganlah lupa bagaimana
aku, hamba-Mu, telah dicela; bagaimana
aku menanggung kutukan bangsa-
bangsa.
51 (89-52) Musuh-Mu mencela raja
pilihan-Mu, ya TUHAN! Mereka menghina
raja ke mana sahaja baginda pergi.
52 (89-53) Pujilah TUHAN selama-
lamanya! Amin! Amin!

BUKU KEEMPAT Allah dan Manusia

90
1Doa Musa, hamba Allah.
Ya Tuhan, Engkau tempat

perlindungan kami, sampai selama-
lamanya.
2Sebelum Engkau menjadikan bukit-
bukit, sebelum Engkau menciptakan
dunia, Engkaulah Allah yang kekal, Allah
selama-lamanya.
3Engkau menyuruh manusia kembali
kepada asal mereka, Engkau menjadikan
mereka debu semula.
4Seribu tahun seperti sehari bagi-Mu;
seperti hari kelmarin yang telah lalu,
seperti satu giliran jaga pada waktu
malam.
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5Engkau mengakhiri hidup kami, hidup
kami seperti mimpi. Kami umpama
rumput yang bertunas pada waktu pagi,
6yang tumbuh dan berbunga, tetapi
layu dan mati pada waktu petang.
7Kami binasa kerana kemurkaan-Mu;
kami takut kerana kemarahan-Mu.
8Engkau membentangkan dosa
kami di hadapan-Mu, dosa kami yang
tersembunyi dilihat oleh-Mu.
9Usia kami dikurangkan kerana
kemurkaan-Mu; hidup kami berakhir
seperti satu hembusan nafas.
10Tujuh puluh tahun sahaja usia kami,
lapan puluh, jika kami kuat; namun
yang kami alami hanya kekhuatiran dan
kesusahan; kehidupan segera berakhir
dan kami pun lenyap.
11Siapakah pernah mengalami
dahsyatnya kemurkaan-Mu? Siapakah
yang sedar akan akibat kemarahan-Mu?
12Sedarkanlah kami betapa pendeknya
usia kami, supaya kami menjadi bijak
bestari.
13Ya TUHAN, sampai bilakah Engkau
murka? Kembalilah dan kasihanilah
hamba-hamba-Mu.
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14Puaskanlah kami dengan kasih-Mu
pada setiap pagi, supaya kami dapat
menyanyi dan bergembira seumur hidup
kami.
15Berilah kami kebahagiaan sebanyak
kedukaan yang kami tanggung dalam
tahun-tahun kesengsaraan.
16Tunjukkanlah perbuatan-Mu yang
ajaib kepada kami, hamba-hamba-Mu,
dan kuasa-Mu yang mulia kepada
keturunan kami.
17Ya TUHAN, Allah kami, berkatilah
kami, dan berilah kami kejayaan dalam
segala usaha kami.

Allah Pelindung Kita

91
1Orang yang berlindung kepada
Yang Maha Tinggi, orang yang

tinggal di bawah naungan Yang Maha
Kuasa,
2dapat berkata kepada-Nya,
"Engkaulah pembelaku dan pelindungku.
Engkaulah Allahku; aku percaya
kepada-Mu."
3Dia akan melindungi engkau
daripada segala bahaya tersembunyi,
dan daripada segala penyakit yang
membawa maut.
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4Dia akan menaungi engkau dengan
sayap-Nya; engkau akan selamat dalam
pemeliharaan-Nya; kesetiaan-Nya akan
melindungi dan membela engkau.
5Engkau tidak usah takut akan bahaya
pada waktu malam, atau serangan
mengejut pada waktu siang,
6atau wabak yang menyerang pada
waktu gelap, atau kehancuran yang
menimpa pada tengah hari.
7Seribu orang mungkin jatuh mati
di sisimu, sepuluh ribu orang di
sekelilingmu, tetapi engkau tidak akan
cedera.
8Engkau akan memandang di
sekelilingmu dan melihat orang jahat
dihukum.
9Engkau menjadikan TUHAN
pembelamu, Yang Maha Tinggi
pelindungmu,
10oleh itu engkau tidak akan kena
bencana, rumahmu tidak akan ditimpa
malapetaka.
11Allah akan memerintah malaikat-Nya
menjaga engkau, untuk melindungi
engkau ke mana-mana engkau pergi.
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12Mereka akan menyambut engkau
dengan tangan, supaya kakimu tidak
terhantuk pada batu.
13Engkau akan memijak-mijak ular dan
singa, singa yang buas dan ular yang
berbisa.
14Firman Allah, "Orang yang mengasihi
Aku akan Kuselamatkan, orang yang
mengakui Aku sebagai TUHAN akan
Kupeliharakan.
15Apabila mereka berseru kepada-
Ku, Aku akan menjawab mereka.
Apabila mereka dalam kesusahan, Aku
akan menolong mereka. Aku akan
menyelamatkan serta menghormati
mereka.
16Aku akan memberikan umur
panjang kepada mereka, Aku akan
menyelamatkan mereka."

Lagu Pujian

92
1Mazmur. Lagu untuk hari
Sabat. (92-2) Alangkah baiknya

bersyukur kepada-Mu, ya TUHAN,
menyanyi untuk memuji Allah Yang Maha
Tinggi,
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2 (92-3) mengisytiharkan kasih-Mu
pada setiap pagi, dan kesetiaan-Mu pada
setiap malam,
3 (92-4) dengan iringan alat muzik yang
bertali, dan dengan iringan kecapi.
4 (92-5) Perbuatan-Mu, ya TUHAN,
menggembirakan aku; aku menyanyi
dan bergirang kerana karya-Mu.
5 (92-6) Ya TUHAN, sungguh besar
perbuatan-Mu! Sungguh dalam
fikiran-Mu!
6 (92-7) Orang bodoh tidak dapat
mengertinya, orang dungu tidak dapat
memahaminya;
7 (92-8) orang jahat mungkin tumbuh
subur seperti rumput, dan orang yang
melakukan kejahatan mungkin makmur;
namun mereka akan dibinasakan sama
sekali,
8 (92-9) kerana Engkau, ya TUHAN,
penguasa tertinggi selama-lamanya.
9 (92-10) Kami tahu bahawa musuh-Mu
akan dimusnahkan, dan semua orang
jahat akan dikalahkan.
10 (92-11) Engkau telah menjadikan
aku sekuat lembu jantan yang liar;
Engkau telah memberkati aku dengan
kebahagiaan.
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11 (92-12) Aku telah melihat kekalahan
musuhku, dan mendengar teriakan
orang jahat yang menyerang aku.
12 (92-13) Orang jujur akan menjadi
makmur seperti pokok palma; mereka
akan menjadi kuat seperti pokok sedar
di Lebanon.
13 (92-14) Mereka umpama pokok yang
ditanam di Rumah TUHAN, seperti pokok
yang tumbuh dengan subur di Rumah
Allah kita,
14 (92-15) dan tetap menghasilkan
buah pada masa tua, dan sentiasa
menghijau serta kuat.
15 (92-16) Hal ini menunjukkan
bahawa TUHAN adil, dan tidak terdapat
kecurangan pada pembelaku.

TUHAN, Raja yang Kekal

93
1TUHAN ialah raja. Dia berpakaian
keagungan dan kekuatan. Engkau

telah mengukuhkan bumi, supaya tidak
dapat digoncang.
2Takhta-Mu, ya TUHAN, kukuh sejak
dahulu kala, dan Engkau ada sejak
permulaan.
3Ya TUHAN, dasar samudera bergelora,
samudera menderu dengan hebatnya.
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4Tetapi TUHAN penguasa tertinggi di
syurga, lebih agung daripada gelora
lautan, dan lebih kuat daripada ombak
samudera.
5Hukum-Mu abadi, ya TUHAN, dan
Rumah-Mu suci selama-lamanya.

Allah Menghakimi Semua Orang

94
1Ya TUHAN, Engkaulah Allah yang
menghukum orang bersalah;

tunjukkanlah kemurkaan-Mu!
2Engkaulah hakim semua orang;
bangkitlah dan balaslah orang sombong,
setimpal dengan perbuatan mereka.
3Berapa lama lagi orang jahat akan
bersuka-suka? Berapa lama lagi mereka
berbuat begitu, ya TUHAN?
4Berapa lama lagi penjahat akan
bercakap dengan sombong, dan
membanggakan kejahatan mereka?
5Mereka menghancurkan umat-Mu, ya
TUHAN; mereka menindas orang yang
menjadi milik-Mu.
6Mereka membunuh balu dan anak
yatim, serta orang asing yang tinggal di
negeri kami.
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7Mereka berkata, "TUHAN tidak
nampak kami; Allah umat Israel tidak
melihat perbuatan kami."
8Hai umatku, mengapakah kamu begitu
bodoh? Bilakah kamu dapat faham?
9Allah menjadikan telinga -- pasti Dia
dapat mendengar. Dia menjadikan mata
-- pasti Dia dapat melihat.
10Dia yang memarahi bangsa-bangsa
-- pasti Dia menghukum mereka.
Dia guru semua orang -- pasti Dia
berpengetahuan.
11TUHAN tahu akan fikiran manusia;
Dia tahu bahawa semuanya sia-sia
belaka.
12Ya TUHAN, berbahagialah orang
yang Engkau didik, orang yang Engkau
ajarkan hukum-Mu.
13Engkau menenangkan dia pada masa
kesusahan, sehingga lubang digali untuk
memerangkap orang jahat.
14TUHAN tidak akan meninggalkan
umat-Nya; Dia tidak akan mengabaikan
orang yang menjadi milik-Nya.
15Keadilan akan ditegakkan lagi di
mahkamah, dan semua orang jujur akan
menyokongnya.
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16Siapakah yang membela aku
terhadap orang zalim? Siapakah yang
memihak aku menentang orang jahat?
17 Jika TUHAN tidak menolong aku,
pasti aku sudah pun sampai ke dunia
orang mati.
18Waktu aku berfikir bahawa aku akan
jatuh, kasih-Mu, ya TUHAN, menopang
aku.
19Ketika aku bimbang dan
khuatir, Engkau menghiburkan
dan menggembirakan hatiku.
20Engkau tidak bersekutu dengan
hakim yang tidak adil, yang
mengesahkan perkara yang melanggar
hukum;
21mereka bersekongkol melawan orang
baik, dan menghukum mati orang yang
tidak bersalah.
22Tetapi TUHAN membela aku; Allahku
melindungi aku.
23Dia akan menghukum orang
jahat kerana kezaliman mereka, dan
membinasakan mereka kerana dosa
mereka; TUHAN, Allah kita akan
membinasakan mereka.
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Lagu Pujian

95
1Marilah kita memuji TUHAN,
dan bernyanyi dengan gembira

kepada Allah, pelindung dan penyelamat
kita!
2Marilah kita menghadap Dia dengan
kesyukuran, dan dengan gembira
menyanyikan lagu pujian.
3TUHAN itu Allah yang berkuasa, raja
perkasa yang menguasai semua dewa.
4Dia memerintah seluruh bumi, gua
yang terdalam dan juga gunung yang
tertinggi.
5Dia menguasai laut yang dicipta-Nya,
dan juga darat yang dibentuk-Nya.
6Marilah kita bersujud dan menyembah
Dia; marilah kita berlutut di hadapan
TUHAN, pencipta kita!
7Dialah Allah kita; kitalah umat yang
dipelihara-Nya, seperti kawanan domba
yang digembalakan-Nya. Pada hari ini
dengarlah firman-Nya,
8 "Jangan degil seperti nenek moyang
kamu di Meriba, ketika mereka berada di
gurun, di Masa.
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9Di sana mereka menguji dan mencuba
Aku, sungguhpun mereka sudah melihat
perbuatan-Ku.
10Selama empat puluh tahun Aku
muak terhadap mereka; Aku berfirman,
Alangkah derhakanya mereka! Mereka
enggan taat kepada perintah-Ku.
11Aku murka lalu bersumpah bahawa
mereka tidak sekali-kali akan masuk ke
negeri itu, tempat Aku memberi mereka
rehat."

Allah, Raja yang Agung

96
1Nyanyikanlah lagu baru untuk
TUHAN! Bernyanyilah untuk

TUHAN, hai seluruh dunia!
2Bernyanyilah untuk TUHAN, dan
pujilah Dia! Setiap hari isytiharkanlah
berita baik bahawa Dia telah
menyelamatkan kita.
3 Isytiharkanlah keagungan-Nya kepada
bangsa-bangsa, dan perbuatan-Nya
yang mengagumkan kepada segenap
manusia.
4TUHAN itu agung dan mesti dipuji
setinggi-tingginya, Dia mesti dihormati
lebih daripada semua dewa.
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5Dewa-dewa bangsa lain hanya patung
berhala, tetapi TUHAN pencipta angkasa
raya.
6Kemuliaan dan keagungan
mengelilingi Dia, tempat kediaman-Nya
dipenuhi kuasa dan semarak-Nya.
7Hai semua orang di bumi, pujilah
TUHAN! Pujilah keagungan dan
keperkasaan-Nya!
8Pujilah nama TUHAN yang mulia;
bawalah persembahan dan masuklah ke
dalam kediaman-Nya.
9Bersujudlah di hadapan TUHAN
apabila Dia muncul; gementarlah di
hadapan-Nya, hai seluruh bumi!
10Katakanlah kepada semua bangsa,
"TUHAN itu raja! Bumi dikukuhkan
dan tidak dapat digoncang; Dia akan
menghakimi semua bangsa dengan adil."
11Bersukacitalah, hai bumi dan langit!
Berderulah, hai laut dan segala isimu!
12Bergembiralah, hai ladang-ladang
dan segala tanamanmu! Pokok-pokok di
hutan akan bersorak kegirangan,
13apabila TUHAN datang untuk
memerintah bumi. Dia akan memerintah
penduduk dunia dengan jujur dan adil.
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Allah Penguasa Tertinggi

97
1TUHAN itu raja! Hai bumi,
bersukacitalah! Hai pulau-pulau

di laut, bergembiralah!
2Dia dikelilingi awan dan kegelapan;
pemerintahan-Nya berdasarkan hukum
dan keadilan.
3Api mendahului Dia, membakar musuh
di sekeliling-Nya.
4Kilat-Nya menerangi dunia; bumi
bergegar melihat cahaya-Nya.
5Bukit mencair seperti lilin di hadapan
TUHAN, di hadapan Tuhan seluruh bumi.
6Langit mengisytiharkan keadilan-
Nya, dan semua bangsa melihat
kemuliaan-Nya.
7Semua orang yang menyembah
berhala dipermalukan, semua dewa
bersujud di hadapan TUHAN.
8Penduduk Sion bersukacita, dan
kota-kota di Yehuda bergembira, kerana
keputusan-Mu, ya TUHAN.
9Ya TUHAN Yang Maha Kuasa,
Engkaulah pemerintah seluruh bumi;
Engkau lebih berkuasa daripada semua
dewa.



Mazmur 97.10–98.3 211
10TUHAN mengasihi orang yang
membenci kejahatan; Dia melindungi
hidup umat-Nya, dan menyelamatkan
mereka daripada kuasa orang jahat.
11Kebaikan Allah bersinar seperti
cahaya pada orang jujur, dan
memberikan kegirangan kepada orang
baik.
12Bersukacitalah, hai kamu semua yang
tulus, kerana apa yang telah dilakukan
TUHAN. Ingatlah akan perbuatan Allah
yang suci, dan bersyukurlah kepada-Nya.

Allah Penguasa Dunia

98
1Mazmur. Nyanyikanlah lagu
baru untuk TUHAN; Dia

telah melakukan perbuatan yang
menakjubkan! Dengan kuasa dan
kekuatan-Nya sendiri, Dia telah
mencapai kemenangan.
2TUHAN mengumumkan kemenangan-
Nya; Dia menyatakan keadilan-Nya
kepada bangsa-bangsa.
3Dia menepati janji-Nya kepada orang
Israel, umat-Nya dengan kasih dan
kesetiaan kepada mereka. Semua
bangsa di seluruh dunia telah melihat
kemenangan Allah kita.
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4Hai seluruh bumi, bernyanyilah untuk
TUHAN dengan girang; pujilah Dia
dengan lagu dan sorakan!
5Nyanyikanlah pujian untuk TUHAN,
pujilah Dia dengan memetik kecapi.
6Tiuplah trompet dan sangkakala,
bersoraklah di hadapan TUHAN, Raja
kita!
7Berderulah, hai laut dan segala isimu,
bernyanyilah, hai bumi dan semua yang
mendiamimu.
8Bertepuk tanganlah, hai sungai-
sungai; bersorak-sorailah di hadapan
TUHAN, hai bukit-bukit,
9kerana TUHAN datang untuk
memerintah bumi. Dia akan memerintah
penduduk dunia dengan adil dan jujur.

Allah, Raja yang Agung

99
1TUHAN itu raja, orang gementar
kerana Dia; Dia bertakhta di atas

kerub, dan bumi pun bergoncang.
2TUHAN sangat berkuasa di Sion; Dia
penguasa tertinggi atas semua bangsa.
3Setiap orang akan memuji nama-Nya
yang agung dan mulia. Sucilah Dia!
4Hai Raja yang perkasa, Engkau
mencintai hukum; Engkau telah
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menegakkan keadilan di Israel, Engkau
telah melaksanakan hukum dan
keadilan.
5Pujilah TUHAN, Allah kita; sujudlah di
hadapan takhta-Nya! Sucilah Dia!
6Musa dan Harun termasuk imam-
imam-Nya, dan Samuel salah seorang
yang berdoa kepada Dia; mereka
berseru kepada TUHAN dan Dia
menjawab mereka.
7Dari tiang awan, Dia berfirman kepada
mereka; mereka patuh kepada hukum
dan perintah yang diberikan-Nya.
8Ya TUHAN, Allah kami, Engkau
mengabulkan permintaan umat-Mu;
Engkau menunjukkan bahawa Engkau
Allah yang suka mengampuni orang,
walaupun Engkau menghukum mereka
kerana dosa mereka.
9Pujilah TUHAN, Allah kita dan
sembahlah Dia di atas bukit-Nya yang
suci! TUHAN, Allah kita suci.

Lagu Pujian

100
1Mazmur kesyukuran.
Bernyanyilah untuk TUHAN,

hai penduduk dunia!
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2Sembahlah TUHAN dengan sukacita;
datanglah ke hadirat-Nya dengan
lagu-lagu gembira!
3Akuilah bahawa TUHAN itu Allah. Dia
mencipta kita, dan kita kepunyaan-
Nya; kita umat-Nya, bangsa yang
dipelihara-Nya.
4Masuklah melalui pintu gerbang-Nya
dengan ucapan syukur, pergilah ke
halaman Rumah-Nya dengan pujian.
Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah
Dia.
5TUHAN itu baik; Dia tetap mengasihi
umat-Nya dan setia kepada mereka
selama-lamanya.

Janji Seorang Raja kepada Allah

101
1Mazmur Daud. Aku menyanyi
tentang kesetiaan dan

keadilan, aku menyanyikan lagu ini
untuk-Mu, ya TUHAN.
2Aku akan menjaga kelakuanku supaya
tidak bercela. Bilakah Engkau akan
datang kepadaku? Aku akan hidup suci
di rumahku;
3aku tidak akan membiarkan kejahatan
berlaku. Aku benci akan tindakan
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orang yang murtad; aku tidak mahu
berhubungan dengan mereka.
4Aku tidak akan berlaku curang; aku
tidak akan terlibat dalam kejahatan.
5Orang yang memfitnah dengan
diam-diam akan aku binasakan; orang
yang sombong dan angkuh tidak akan
kubiarkan begitu.
6Aku berkenan akan orang yang setia
kepada Allah; mereka akan kubenarkan
tinggal di dalam istanaku; orang yang
benar-benar jujur akan aku benarkan
melayani aku.
7Pendusta tidak akan tinggal di dalam
istanaku; orang munafik tidak akan
berada di hadapanku.
8Tiap-tiap hari aku akan membinasakan
orang jahat di negeri kita; aku akan
mengusir semua orang jahat dari kota
TUHAN.

Doa Orang dalam Kesusahan

102
1Doa seorang yang sengsara
dan letih lesu, yang mengeluh

kepada TUHAN. (102-2) Dengarlah
doaku, ya TUHAN, dengarlah seruanku
minta pertolongan.
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2 (102-3) Janganlah berpaling
daripadaku ketika aku dalam kesusahan.
Dengarlah apabila aku berseru, dan
jawablah permintaanku dengan segera.
3 (102-4) Hidupku menghilang seperti
asap; badanku seolah-olah terbakar.
4 (102-5) Aku layu seperti rumput
kering, dan seleraku hilang.
5 (102-6) Aku mengerang dengan kuat;
badanku kurus kering.
6 (102-7) Aku bagaikan burung liar di
padang pasir, bagaikan burung hantu di
tempat runtuhan.
7 (102-8) Aku tidak dapat tidur; aku
bagaikan burung yang kesepian di
bumbung rumah.
8 (102-9) Sepanjang hari musuh
mencela aku; mereka yang
mempermainkan aku menggunakan
namaku untuk mengutuk.
9 (102-10) Abu menjadi makananku,
dan minumanku bercampur air mata
10 (102-11) kerana kemurkaan-Mu
yang menyala-nyala. Engkau telah
mengangkat dan membuang aku.
11 (102-12) Hidupku berlalu seperti
bayang-bayang pada waktu petang; aku
layu seperti rumput kering.
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12 (102-13) Tetapi Engkau, ya TUHAN,
raja selama-lamanya; semua keturunan
akan mengingati Engkau.
13 (102-14) Engkau akan bangkit dan
mengasihani Sion; masanya sudah tiba
untuk mengasihaninya; inilah masanya
yang tepat.
14 (102-15) Walaupun Sion
telah musnah, hamba-hamba-Mu
mengasihinya; walaupun Sion telah
runtuh, mereka mengasihaninya.
15 (102-16) Bangsa-bangsa akan takut
kepada TUHAN; semua raja di bumi akan
takut terhadap kuasa-Nya.
16 (102-17) Apabila TUHAN membina
Sion semula, Dia akan menyatakan
keagungan-Nya.
17 (102-18) Dia akan mendengar doa
umat-Nya yang papa, dan tidak menolak
permohonan mereka.
18 (102-19) Tulislah semua perbuatan
TUHAN untuk keturunan yang akan
datang, supaya generasi yang akan
datang dapat memuji Dia.
19 (102-20) TUHAN memandang ke
bawah dari tempat-Nya yang suci, Dia
memandang dari syurga ke bumi,
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20 (102-21) untuk mendengar keluhan
orang tawanan, dan membebaskan
mereka yang dijatuhi hukuman mati.
21 (102-22) Oleh itu nama-Nya akan
diisytiharkan di Sion; Dia akan dipuji-puji
di Yerusalem,
22 (102-23) ketika bangsa dan kerajaan
berkumpul untuk menyembah TUHAN.
23 (102-24) TUHAN melemahkan
aku semasa aku masih muda; Dia
memendekkan umurku.
24 (102-25) Ya Allah, janganlah ambil
nyawaku, sebelum lanjut usiaku. Engkau
hidup selama-lamanya;
25 (102-26) dahulu Engkau menciptakan
bumi, dan langit pun karya tangan-Mu
sendiri.
26 (102-27) Semuanya akan lenyap,
tetapi Engkau tetap ada; semuanya akan
usang seperti kain. Engkau membuang
semuanya seperti baju lama; lalu
semuanya akan lenyap.
27 (102-28) Tetapi Engkau tetap sama,
hidup-Mu tidak akan berakhir.
28 (102-29) Anak-anak kami akan hidup
dengan selamat, dan keturunan mereka
sentiasa aman dalam perlindungan-Mu.
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Kasih Allah

103
1Mazmur Daud. Pujilah
TUHAN, hai jiwaku! Pujilah

nama-Nya yang suci, hai segenap
batinku!
2Pujilah TUHAN, hai jiwaku, dan jangan
lupa akan kebaikan-Nya.
3Dia mengampunkan segala dosaku,
dan menyembuhkan segala penyakitku;
4Dia menyelamatkan aku daripada
kematian dan memberkati aku dengan
kasih dan rahmat;
5Dia memuaskan hidupku dengan
segala yang baik, sehingga aku tetap
muda dan kuat seperti burung helang.
6TUHAN membela orang yang tertindas
dan bertindak dengan adil.
7Dia menyatakan rancangan-Nya
kepada Musa, dan perbuatan-Nya
kepada bangsa Israel.
8TUHAN pengasih dan penyayang,
panjang sabar, dan penuh dengan kasih.
9Dia tidak selalu murka, Dia tidak
selalu menaruh dendam.
10Dia tidak menghukum kita setimpal
dengan dosa kita, Dia tidak membalas
kita setimpal dengan kesalahan kita.
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11Tetapi setinggi langit dari bumi,
setinggi itu juga kasih-Nya kepada orang
yang menghormati-Nya.
12Sejauh timur dari barat, sejauh itu
juga dibuang-Nya dosa kita.
13Seperti seorang bapa mengasihani
anak-anaknya, begitulah TUHAN
mengasihani orang yang menghormati-
Nya.
14Dia tahu bagaimana kita dibentuk,
Dia ingat bahawa kita ini debu belaka.
15Manusia bagaikan rumput, yang
tumbuh dan mengembang seperti bunga
di padang.
16Apabila ditiup angin, bunga pun
hilang, tiada orang melihatnya lagi.
17Tetapi TUHAN tetap mengasihi orang
yang menghormati Dia, dan kebaikan-
Nya berlangsung selama-lamanya,
18bagi mereka yang setia kepada
perjanjian-Nya, dan mentaati perintah-
Nya.
19TUHAN membina takhta-Nya di
syurga; Dia raja yang menguasai
semuanya.
20Pujilah TUHAN, hai malaikat-malaikat
yang kuat dan perkasa, yang mendengar
dan melakukan perintah-Nya!
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21Pujilah TUHAN, hai semua tentera
syurga, hai kamu yang melakukan
kehendak-Nya!
22Pujilah TUHAN, hai semua ciptaan di
seluruh tempat Dia memerintah. Pujilah
TUHAN, hai jiwaku!

Pujian bagi Pencipta

104
1Pujilah TUHAN, hai jiwaku!
Ya TUHAN, Allahku, betapa

agungnya Engkau! Engkau diliputi
keagungan dan kemuliaan,
2dan diselubungi cahaya. Engkau
membentangkan langit seperti khemah,
3dan membina rumah-Mu di tempat
yang lebih tinggi daripada langit. Engkau
menunggang awan dan mengenderai
angin.
4Engkau menggunakan angin sebagai
pesuruh-Mu, dan pancaran kilat sebagai
hamba-Mu.
5Engkau mendirikan bumi kukuh
pada asasnya, supaya tidak sekali-kali
bergoyang.
6Engkau menyelubungi bumi dengan
lautan, dan air menutupi pergunungan;
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7 tetapi air pun turun apabila Engkau
menegurnya; air mengalir dengan deras
apabila mendengar gemuruh suara-Mu.
8Air mengalir melalui gunung ke
lembah, ke tempat yang telah Engkau
sediakan.
9Engkau menentukan sempadan yang
tidak boleh dilalui, supaya air tidak
membanjiri bumi lagi.
10Engkau menjadikan mata air
memancar di lembah-lembah, dan air
sungai mengalir di sela-sela bukit,
11untuk memberi binatang liar
minuman, dan untuk melepaskan
dahaga keldai hutan.
12Di pokok-pokok yang berhampiran,
burung berkicau dan membuat sarang.
13Dari langit Engkau menurunkan
hujan ke atas pergunungan, bumi penuh
dengan berkat-Mu.
14Engkau menumbuhkan rumput untuk
lembu, dan tanaman untuk kegunaan
orang, supaya manusia dapat bercucuk
tanam,
15dan menghasilkan wain untuk
menghiburkan hati, minyak zaitun untuk
menyerikan muka, dan makanan untuk
memberikan tenaga.
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16Pokok sedar di Lebanon mendapat
banyak hujan, pokok-pokok yang
ditanam oleh TUHAN.
17Di sana burung-burung bersarang,
burung bangau bersarang di puncaknya.
18Kambing hutan tinggal di gunung
yang tinggi, dan landak bersembunyi di
tebing.
19Engkau menciptakan bulan untuk
menanda musim; matahari pun tahu
waktunya untuk terbenam.
20Engkau menjadikan malam, dan
dalam kegelapan semua binatang hutan
berkeliaran.
21Anak singa mengaum ketika berburu,
mencari makanan yang diberikan Allah.
22Apabila matahari terbit, binatang
pulang dan berbaring di tempat
persembunyian.
23Kemudian manusia keluar bekerja,
dan terus bekerja sehingga petang.
24Ya TUHAN, sungguh banyak ciptaan-
Mu! Sungguh bijak Engkau mencipta
semuanya! Bumi penuh dengan makhluk
ciptaan-Mu.
25Lihatlah laut luas terbentang, dengan
makhluk besar kecil, tidak terbilang.
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26Di situ kapal-kapal belayar, dan
Lewiatan, raksasa laut ciptaan-Mu,
bermain-main.
27Semuanya bergantung kepada-
Mu, untuk mendapat makanan pada
waktunya.
28Engkau memberikan makanan, dan
makhluk ciptaan-Mu mengumpulkannya;
Engkau memberikan semuanya makanan
sehingga kenyang.
29Apabila Engkau berpaling, makhluk
ciptaan-Mu takut; apabila Engkau
mengambil balik nafas-Mu, semuanya
binasa, dan kembali ke tanah, menjadi
debu semula.
30Tetapi apabila Engkau memberikan
nafas, semuanya hidup; Engkau
memberikan kehidupan baru kepada
bumi.
31Semoga kemuliaan TUHAN kekal
selama-lamanya! Semoga TUHAN
bergembira dengan semua ciptaan-Nya!
32Dia memandang bumi, bumi pun
bergentar; Dia menyentuh gunung,
gunung pun berasap.
33Aku akan menyanyi untuk TUHAN
sepanjang umurku; aku akan
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menyanyikan pujian bagi Allahku
seumur hidupku.
34Semoga nyanyianku menyenangkan
hati-Nya, kerana Dialah yang membuat
hatiku gembira.
35Biarlah orang berdosa dihapuskan
dari muka bumi, biarlah orang jahat
habis binasa. Pujilah TUHAN, hai jiwaku!
Pujilah TUHAN!

Allah dan Umat-Nya

105
1Bersyukurlah kepada TUHAN,
isytiharkanlah keagungan-

Nya; ceritakanlah perbuatan-Nya kepada
bangsa-bangsa.
2Nyanyikanlah pujian kepada TUHAN;
ceritakanlah segala perbuatan-Nya yang
menakjubkan.
3Bersukacitalah kerana kita milik-Nya;
semua orang yang menyembah TUHAN
hendaklah bersukacita.
4Mintalah pertolongan TUHAN,
sembahlah Dia sentiasa.
5Hai keturunan Abraham, hamba-Nya,
dan keturunan Yakub, orang pilihan-Nya,
ingatlah mukjizat yang dilakukan
Allah, jangan lupakan keputusan yang
diberikan-Nya.
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6 (105:5)
7TUHAN ialah Allah kita; perintah-Nya
berlaku di seluruh dunia.
8Dia memegang perjanjian-Nya
selama-lamanya, janji-Nya berlaku
untuk beribu-ribu keturunan,
9perjanjian yang dibuat-Nya dengan
Abraham, dan janji-Nya dengan Ishak,
10 lalu dikekalkan dengan Yakub,
menjadi perjanjian abadi bagi umat
Israel.
11Dia berfirman, "Aku akan memberi
kamu negeri Kanaan, untuk menjadi
milik pusaka kamu."
12Dahulu umat Allah kecil bilangannya,
mereka hidup sebagai orang asing di
negeri Kanaan.
13Mereka mengembara dari negeri ke
negeri, dari sebuah kerajaan ke sebuah
kerajaan.
14Tetapi Allah tidak membiarkan
sesiapa pun menindas mereka; kerana
mereka, Dia memberikan amaran
kepada raja-raja.
15Dia berfirman, "Jangan ganggu
hamba-hamba pilihan-Ku; jangan
cederakan nabi-nabi-Ku!"
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16TUHAN mendatangkan kebuluran di
negeri mereka, dan mengambil segala
makanan mereka.
17Tetapi Dia mengutus Yusuf untuk
mendahului mereka; Yusuf telah dijual
sebagai hamba.
18Kakinya diikat dengan rantai dan
lehernya diikat dengan rantai besi,
19 sehingga terjadi apa yang
diramalkannya. Firman TUHAN
membuktikan bahawa Yusuf benar.
20Lalu raja Mesir membebaskan dia;
penguasa bangsa-bangsa melepaskan
dia.
21Raja melantik Yusuf sebagai ketua
kerajaannya, dan menjadikan dia
penguasa seluruh negeri,
22untuk memberikan arahan kepada
pegawai-pegawai raja, dan untuk
memimpin para penasihat raja.
23Selepas itu Yakub pergi ke Mesir, dan
menetap di negeri itu.
24TUHAN menjadikan umat-Nya
bertambah banyak, sehingga mereka
menjadi lebih kuat daripada musuh.
25TUHAN menyebabkan bangsa
Mesir benci akan umat-Nya, bangsa
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Mesir menipu dan memperdayakan
hamba-hamba-Nya.
26Lalu Dia mengutus Musa, hamba-Nya,
dan Harun, orang yang dipilih-Nya.
27Mereka melakukan keajaiban
daripada Allah, dan melakukan mukjizat
di Mesir.
28Allah menjadikan seluruh negeri
itu gelap, tetapi bangsa Mesir tidak
mentaati perintah-Nya.
29Dia mengubah air sungai menjadi
darah, dan membunuh semua ikan yang
ada di dalamnya.
30Katak memenuhi negeri mereka,
bahkan memasuki istana raja.
31Demi firman Allah, lalat dan agas
memenuhi seluruh negeri itu.
32Dia mencurahkan hujan batu dan
kilat sebagai ganti hujan biasa.
33Dia memusnahkan ladang anggur dan
pokok ara mereka, serta menumbangkan
segala pokok di sana.
34Demi firman-Nya, belalang datang,
berjuta-juta tidak terbilang;
35yang makan segala tumbuhan di
negeri mereka; dan makan habis segala
tanaman di sana.
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36Lalu dibunuh-Nya semua anak
lelaki sulung, anak lelaki sulung semua
keluarga Mesir.
37Selepas itu Dia memimpin umat
Israel keluar; mereka membawa perak
dan emas, mereka semua sihat dan
kuat.
38Bangsa Mesir takut akan umat Israel,
oleh itu mereka gembira ketika orang
Israel pergi.
39Allah membentangkan awan untuk
menaungi umat-Nya, dan memberikan
api sebagai penerang pada waktu
malam.
40Mereka meminta makanan, lalu Dia
menghantar burung puyuh, mereka
dikenyangkan dengan roti dari langit.
41Dia membelah bukit batu, lalu air
memancar keluar, dan mengalir seperti
sungai di gurun.
42Dia ingat akan janji-Nya yang suci
kepada Abraham, hamba-Nya.
43Demikianlah Dia memimpin umat
pilihan-Nya keluar; mereka menyanyi
dengan gembira dan bersorak-sorai.
44Dia memberikan negeri bangsa asing
kepada mereka, dan ladang-ladang
mereka dijadikan milik umat-Nya,
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45 supaya umat-Nya taat kepada
hukum-Nya, dan melakukan segala
perintah-Nya. Pujilah TUHAN!

Kebaikan TUHAN terhadap Umat-Nya

106
1Pujilah TUHAN! Bersyukurlah
kepada TUHAN, kerana Dia

baik; kasih-Nya kekal abadi.
2Siapakah dapat menceritakan
perbuatan besar yang dilakukan TUHAN?
Siapakah dapat memuji Dia dengan
secukupnya?
3Berbahagialah orang yang berlaku
adil, yang sentiasa melakukan apa yang
benar.
4 Ingatlah aku, ya TUHAN, ketika Engkau
menolong umat-Mu; selamatkanlah aku
juga, ketika Engkau menyelamatkan
mereka.
5Semoga aku melihat umat-Mu
makmur semula, dan semoga aku
bersukacita bersama-sama umat-Mu,
serta berbangga bersama-sama mereka
yang menjadi milik-Mu.
6Kami telah berdosa seperti nenek
moyang kami; kami jahat dan keji.
7Ketika di Mesir nenek moyang kami
tidak faham akan perbuatan-Nya yang
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menakjubkan; mereka lupa akan
kasih-Nya yang berlimpah, dan mereka
memberontak terhadap Yang Maha
Kuasa di Laut Gelagah.
8Tetapi Dia menyelamatkan mereka
menurut janji-Nya, untuk menunjukkan
kuasa-Nya yang besar.
9Dia memberikan perintah kepada Laut
Gelagah dan laut itu pun kering, lalu Dia
memimpin umat-Nya menyeberang laut
yang kering itu.
10Dia menyelamatkan mereka daripada
orang yang membenci mereka, dan
membebaskan mereka daripada musuh
mereka.
11Tetapi air melemaskan musuh
mereka; tiada seorang pun selamat.
12Lalu umat-Nya percaya kepada
janji-Nya, dan menyanyikan pujian
untuk Dia.
13Tetapi mereka cepat lupa akan segala
perbuatan-Nya, mereka bertindak tanpa
meminta nasihat-Nya.
14Nafsu mereka berkobar-kobar di
padang gurun, dan mereka mencubai
Allah;
15oleh itu, Dia memberikan apa
yang diminta mereka, tetapi Dia juga
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mendatangkan penyakit yang dahsyat
kepada mereka.
16Di gurun itu mereka iri hati terhadap
Musa, dan terhadap Harun, hamba yang
mengabdi kepada TUHAN.
17Bumi terbuka dan menelan
Datan, dan menimbusi Abiram serta
keluarganya;
18api turun membakar pengikut
mereka, dan menghanguskan semua
orang durjana.
19Mereka membuat anak lembu emas
di Sinai, lalu menyembah patung itu.
20Mereka menggantikan kemuliaan
Allah dengan patung binatang pemakan
rumput.
21Mereka melupakan Allah yang telah
menyelamatkan mereka, Allah yang
telah melakukan hal-hal besar di Mesir.
22Sungguh hebat perbuatan-Nya
di negeri itu, sungguh menakjubkan
perbuatan-Nya di Laut Gelagah.
23Apabila Allah berfirman hendak
membinasakan umat-Nya; Musa,
hamba pilihan-Nya, berdiri di hadapan
Allah, dan memujuk Dia supaya tidak
membinasakan mereka.
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24Kemudian mereka menolak tanah
yang indah itu, kerana mereka tidak
percaya akan janji Allah.
25Mereka merungut di dalam khemah
mereka dan tidak mahu mendengarkan
TUHAN.
26Maka dengan sumpah Dia berjanji
akan membunuh mereka di gurun,
27dan mencerai-beraikan keturunan
mereka antara bangsa-bangsa, sehingga
mereka mati di negeri-negeri asing.
28Kemudian di Peor, umat Allah
ikut menyembah Baal, dan makan
korban yang dipersembahkan kepada
dewa-dewa yang tidak bernyawa.
29Mereka membangkitkan kemurkaan
TUHAN dengan perbuatan mereka,
lalu penyakit yang dahsyat menyerang
mereka.
30Tetapi Pinehas berdiri dan
menghukum orang yang bersalah,
lalu wabak itu pun berhenti.
31 Jasanya itu diingati orang, dan dia
pun dikenang sampai selama-lamanya.
32Mereka membangkitkan kemurkaan
TUHAN di mata air di Meriba, dan
menyusahkan Musa dengan perbuatan
mereka.
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33Mereka membuat dia begitu marah,
sehingga dia mengeluarkan kata-kata
yang tidak seharusnya.
34Bangsa-bangsa lain tidak
dimusnahkan mereka seperti yang
diperintahkan TUHAN.
35Malah mereka mengahwini bangsa-
bangsa itu, dan meniru cara hidup orang
yang tidak mengenal Allah.
36Umat Allah menyembah berhala-
berhala, dan hal ini menyebabkan
kebinasaan mereka.
37Mereka mempersembahkan anak-
anak sendiri sebagai korban kepada
dewa-dewa negeri Kanaan.
38Mereka membunuh anak-anak yang
tidak bersalah, sehingga negeri itu
dinajiskan oleh pembunuhan itu.
39Mereka mencemarkan diri dengan
perbuatan mereka, dan mereka tidak
setia kepada Allah.
40Oleh itu TUHAN murka terhadap
umat-Nya; Dia berasa jijik terhadap
mereka.
41Dia menyerahkan mereka ke dalam
kuasa bangsa-bangsa, dan membiarkan
musuh menjajah mereka.
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42Mereka ditindas oleh musuh, mereka
dijajah sepenuhnya.
43Berulang kali TUHAN menyelamatkan
umat-Nya, tetapi mereka masih
memberontak terhadap-Nya, sehingga
dosa mereka bertambah-tambah.
44Namun TUHAN mendengar seruan
mereka, dan memperhatikan kesusahan
mereka.
45Bagi kebaikan mereka, Dia ingat akan
perjanjian-Nya, dan kerana kasih-Nya
yang besar, Dia mengasihani mereka.
46Dia menyebabkan semua orang
yang menindas mereka berasa kasihan
terhadap mereka.
47Selamatkanlah kami, ya TUHAN,
Allah kami, dan bawalah kami pulang
dari antara bangsa-bangsa, supaya kami
dapat bersyukur, dan memuji nama-Mu
yang suci.
48Pujilah TUHAN, Allah umat Israel;
pujilah Dia sekarang dan selama-
lamanya! Hendaklah semua orang
berkata, "Amin!" Pujilah TUHAN!
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BUKU KELIMA Pujian
bagi Kebaikan Allah

107
1 "Bersyukurlah kepada TUHAN
kerana Dia baik; kasih-Nya

kekal!"
2Ulangilah kata-kata itu untuk
memuji TUHAN, hai kamu semua yang
sudah diselamatkan-Nya. Dia telah
menyelamatkan kamu daripada musuh,
3dan membawa kamu kembali dari
negeri-negeri asing, dari timur dan
barat, dari utara dan selatan.
4Ada yang mengembara di padang
pasir, tidak menemui jalan ke kota yang
berpenghuni.
5Mereka kelaparan dan kehausan, dan
kehilangan segala harapan.
6Kemudian dalam kesusahan, mereka
berseru kepada TUHAN, dan Dia
menyelamatkan mereka daripada
kecemasan.
7Dia memimpin mereka melalui jalan
yang lurus, ke kota yang dapat didiami
mereka.
8Mereka mesti bersyukur kepada
TUHAN untuk kasih-Nya yang kekal,
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untuk perbuatan menakjubkan yang
dilakukan-Nya bagi mereka.
9Dia memuaskan orang yang dahaga,
dan mengenyangkan orang lapar dengan
segala yang baik.
10Ada orang yang meringkuk di
dalam kegelapan, orang tahanan yang
dibelenggu dan menderita,
11kerana mereka telah memberontak
terhadap perintah Allah, dan menolak
arahan Yang Maha Kuasa.
12Mereka patah semangat kerana
pekerjaan yang berat, mereka jatuh,
dan tidak seorang pun memberikan
pertolongan.
13Kemudian dalam kesusahan, mereka
berseru kepada TUHAN, dan Dia
menyelamatkan mereka daripada
kecemasan.
14Dia membawa mereka keluar dari
kegelapan, dan memutuskan rantai yang
membelenggu mereka.
15Mereka mesti bersyukur kepada
TUHAN untuk kasih-Nya yang kekal,
untuk perbuatan menakjubkan yang
dilakukan-Nya bagi mereka.
16Dia merobohkan pintu-pintu gangsa,
dan mematahkan palang-palang besi.
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17Ada yang jahil dan menderita kerana
dosa mereka, serta diseksa kerana
kejahatan mereka;
18mereka mual terhadap segala
makanan, dan sudah dekat pintu maut.
19Kemudian dalam kesusahan,
mereka berseru kepada TUHAN, lalu
Dia menyelamatkan mereka daripada
kecemasan.
20Dia memulihkan mereka dengan
firman-Nya, dan tidak membiarkan
mereka mati.
21Mereka mesti bersyukur kepada
TUHAN untuk kasih-Nya yang kekal,
untuk perbuatan menakjubkan yang
dilakukan-Nya bagi mereka.
22Mereka mesti bersyukur kepada-Nya
dengan mempersembahkan korban, dan
memberitakan perbuatan-Nya dengan
lagu-lagu gembira.
23Ada pula yang belayar dengan kapal,
mencari nafkah di lautan yang luas.
24Mereka nampak perbuatan TUHAN,
perbuatan-Nya yang menakjubkan di
lautan.
25Dengan perintah-Nya, angin bertiup
dengan kencang, dan ombak bergelora.
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26Kapal-kapal terangkat tinggi ke
udara, lalu terhempas ke dasar
samudera; orang kehilangan keberanian
menghadapi bahaya sedemikian.
27Mereka terhuyung-hayang seperti
orang mabuk; segala kemahiran mereka
menjadi sia-sia.
28Kemudian dalam kesusahan, mereka
berseru kepada TUHAN, dan Dia
menyelamatkan mereka daripada
kecemasan.
29Dia meneduhkan angin ribut, dan
ombak pun menjadi tenang.
30Mereka bersukacita kerana
ketenangan itu, dan Dia memimpin
mereka ke pelabuhan yang dituju.
31Mereka mesti bersyukur kepada
TUHAN untuk kasih-Nya yang kekal,
untuk perbuatan menakjubkan yang
dilakukan-Nya bagi mereka.
32Mereka mesti memberitakan
keagungan-Nya dalam perhimpunan
umat, dan memuji Dia di hadapan majlis
para pemimpin.
33TUHAN mengeringkan sungai
sehingga seperti gurun, dan menjadikan
mata air kering gersang.
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34Dia menyebabkan tanah subur
menjadi padang tandus, akibat
kezaliman orang yang tinggal di sana.
35Dia mengubah padang pasir menjadi
kolam air, dan tanah yang kering menjadi
mata air.
36Dia membolehkan orang yang
kelaparan tinggal di sana, dan mereka
membina kota sebagai tempat kediaman.
37Mereka membajak ladang dan
menanam pokok anggur, dan mendapat
hasil yang banyak.
38Dia menganugerahi umat-Nya anak
yang banyak, dan memelihara ternakan
mereka supaya berkembang biak.
39Apabila umat Allah dikalahkan dan
dihina dengan penindasan yang kejam
serta penderitaan,
40TUHAN mempermalukan penindas
mereka, dan menyebabkan mereka
mengembara di padang pasir.
41Tetapi Dia menyelamatkan orang
miskin daripada kesusahan, dan
menyebabkan keluarga mereka
mempunyai banyak anak.
42Orang baik nampak hal itu dan
bergirang, tetapi semua orang jahat
disenyapkan.
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43Semoga orang bijak memikirkan
perkara itu, semoga mereka
merenungkan kasih TUHAN.

Doa Minta Pertolongan Allah

108
1Lagu. Mazmur Daud. (108-2)
Aku yakin kepada-Mu, ya

Allah! Aku akan menyanyi dan memuji
Engkau! Bangunlah, hai jiwaku!
2 (108-3) Bangunlah, hai gambus
dan kecapi! Aku akan membangunkan
matahari!
3 (108-4) Ya TUHAN, aku akan
bersyukur kepada-Mu antara bangsa-
bangsa. Aku akan memuji Engkau antara
umat manusia.
4 (108-5) Kasih-Mu lebih tinggi daripada
langit, dan kesetiaan-Mu sampai ke
awan yang tinggi.
5 (108-6) Ya Allah, tunjukkanlah
keagungan-Mu di langit, dan kemuliaan-
Mu di seluruh bumi!
6 (108-7) Selamatkanlah kami dengan
kuasa-Mu, dan kabulkanlah doaku,
supaya umat yang Engkau kasihi
diselamatkan.
7 (108-8) Dari tempat kediaman-Nya
yang suci Allah berfirman, "Aku akan
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bersorak dan membahagi-bahagikan
tanah Sikhem, dan mengagihkan
Lembah Sukot kepada umat-Ku.
8 (108-9) Gilead dan Manasye adalah
kepunyaan-Ku, Efraim topi besi-Ku, dan
Yehuda tongkat pemerintahan-Ku.
9 (108-10) Tetapi Aku menggunakan
Moab sebagai tempat pembasuhan-Ku;
Aku melemparkan kasut kepada Edom,
sebagai tanda bahawa Edom milik-Ku;
Aku akan bersorak kerana kemenangan
atas orang Filistin."
10 (108-11) Siapakah yang akan
membawa aku ke dalam kota yang
berkubu itu? Siapakah yang akan
memimpin aku ke Edom?
11 (108-12) Ya Allah, adakah Engkau
telah menolak kami? Tidakkah Engkau
mara bersama-sama tentera kami?
12 (108-13) Tolonglah kami melawan
musuh, kerana pertolongan manusia
tidak berguna.
13 (108-14) Bersama dengan Allah,
kita akan berjaya; Dialah yang akan
mengalahkan musuh kita.
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Sungutan Orang dalam Kesusahan

109
1Untuk pemimpin koir. Mazmur
Daud. Ya Allah yang selalu

kupuji, janganlah berdiam diri!
2Orang jahat dan pendusta memfitnah
aku, mereka bercakap dusta tentang
aku.
3Mereka menyerang aku dengan kata-
kata penuh kebencian, dan menuduh
aku tanpa sebarang alasan.
4Mereka menuduh aku, walaupun aku
mengasihi mereka, dan telah mendoakan
mereka.
5Mereka membalas kebaikanku
dengan kejahatan, dan kasihku dengan
kebencian.
6Pilihlah seorang jahat untuk
menghakimi musuhku, dan biarlah
musuh itu didakwa oleh lawannya
sendiri.
7Biarlah dia dihakimi dan didapati
bersalah, dan doanya pun dianggap
dosa.
8Biarlah hidupnya berakhir segera, dan
jawatannya diambil oleh orang lain.
9Biarlah anak-anaknya menjadi yatim,
dan isterinya menjadi balu.
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10Biarlah anak-anaknya menjadi
pengemis yang tiada tempat berteduh,
dan dihalau dari runtuhan yang didiami
mereka.
11Biarlah si piutang merampas segala
harta musuhku, dan orang lain menjarah
hasil jerihnya.
12Biarlah tiada orang yang baik
hati kepadanya, atau menyayangi
anak-anaknya yang menjadi yatim.
13Biarlah semua keturunannya binasa,
dan namanya dilupakan oleh generasi
selanjutnya.
14Biarlah TUHAN mengingati
kejahatan nenek moyangnya, dan
tidak mengampunkan dosa ibunya.
15Biarlah TUHAN sentiasa mengingati
dosa mereka, tetapi mereka sama sekali
dilupakan oleh orang di bumi.
16Musuhku itu tidak pernah berniat
untuk berbuat baik; dia menganiaya dan
membunuh orang yang miskin, yang
sengsara, dan yang tidak berdaya.
17Dia suka mengutuk; biarlah
dia sendiri dikutuk! Dia tidak suka
memberkati orang; biarlah tidak seorang
pun memberkati dia!
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18Dia lebih sering mengutuk orang
daripada mengganti pakaian; biarlah
kutuk itu masuk ke badannya seperti air
yang diminumnya, dan menyerap seperti
minyak ke dalam tulang-tulangnya.
19Biarlah kutuk itu menutupinya seperti
pakaian, dan sentiasa membelitnya
seperti tali pinggang.
20Ya TUHAN, hukumlah musuhku
dengan cara itu, mereka yang
mengatakan hal jahat tentang aku.
21Tetapi tolonglah aku, ya TUHAN Raja,
menurut janji-Mu, dan selamatkanlah
aku kerana kebaikan dan kasih-Mu.
22Aku miskin dan sengsara; hatiku
sangat luka.
23Aku hampir lenyap seperti bayangan
pada waktu petang; aku dikebas seperti
belalang.
24Lututku gementar kerana berpuasa;
badanku tinggal kulit dan tulang.
25Apabila orang melihat aku, mereka
mengejek aku; mereka menggeleng-
gelengkan kepala sambil menghina
aku.
26Tolonglah aku, ya TUHAN, Allahku;
selamatkanlah aku kerana kasih-Mu.
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27Hendaklah musuhku tahu bahawa hal
itu perbuatan-Mu, bahawa Engkaulah
yang menyelamatkan aku.
28Walaupun mereka mengutuk
aku, tetapi Engkau memberkati aku.
Biarlah mereka yang menganiaya aku
dikalahkan, dan semoga aku, hamba-Mu,
digembirakan.
29Biarlah musuhku dihina, dan
perasaan malu menyelubungi mereka
seperti jubah.
30Aku akan bersyukur kepada TUHAN
dengan suara nyaring; aku akan memuji
Dia dalam perhimpunan umat,
31kerana Dia membela orang sengsara
dan menyelamatkan mereka daripada
orang yang menjatuhi mereka hukuman
mati.

TUHAN dan Raja Pilihan-Nya

110
1Mazmur Daud. TUHAN
berfirman kepada tuanku

raja, "Duduklah di sebelah kanan-Ku,
sehingga Aku menaklukkan musuhmu
kepadamu."
2Dari Sion, TUHAN akan meluaskan
kuasa kerajaanmu. Dia berfirman,
"Berkuasalah atas musuh-musuhmu."
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3Pada hari tuanku memerangi musuh,
rakyat akan menolong dengan sukarela.
Seperti embun pada waktu pagi, para
pemuda akan datang kepadamu di
bukit-bukit yang suci.
4TUHAN telah berjanji dan tidak
akan memungkiri janji-Nya, "Engkau
akan menjadi imam selama-lamanya,
menurut keimaman Melkisedek."
5Tuhan ada di sebelah kanan tuanku
untuk menolong tuanku; apabila Dia
murka, raja-raja dikalahkan-Nya.
6Dia akan menghukum bangsa-bangsa,
sehingga medan pertempuran penuh
dengan mayat; Dia akan mengalahkan
raja-raja di seluruh muka bumi.
7Raja akan minum dari anak sungai di
tepi jalan. Setelah dikuatkan, raja akan
menang.

Pujian bagi TUHAN

111
1Pujilah TUHAN! Dengan
sepenuh hati aku akan

bersyukur kepada TUHAN dalam
perhimpunan umat-Nya.
2Sungguh menakjubkan perbuatan
yang dilakukan TUHAN; semua
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orang yang menyukai perbuatan itu
merenungkannya.
3Segala perbuatan TUHAN agung dan
terpuji; kebaikan-Nya kekal abadi.
4TUHAN tidak membiarkan kita
melupakan perbuatan-Nya yang
menakjubkan; Dia pengasih dan
penyayang.
5Dia memberikan makanan kepada
orang yang menghormati Dia; Dia tidak
pernah melupakan perjanjian-Nya.
6Dia telah menunjukkan kuasa-Nya
kepada umat-Nya, dengan memberi
mereka tanah pusaka bangsa asing.
7Dia setia dan adil dalam segala
perbuatan-Nya; segala perintah-Nya
dapat dipercayai.
8Perintah-Nya bertahan sepanjang
masa; Dia memberikan perintah-Nya
secara benar dan adil.
9Dia menyelamatkan umat-Nya, dan
membuat perjanjian yang kekal dengan
mereka. Dia suci dan perkasa!
10Cara menjadi bijak adalah dengan
menghormati TUHAN; Dia memberikan
pengertian kepada semua orang yang
mentaati perintah-Nya. Hendaklah
TUHAN dipuji selama-lamanya!
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Kebahagiaan Orang Baik

112
1Pujilah TUHAN!
Berbahagialah orang

yang menghormati TUHAN, yang suka
mentaati perintah-Nya.
2Anak-anak orang yang baik akan
berkuasa di negeri ini; keturunannya
akan diberkati.
3Keluarganya akan menjadi kaya-raya,
dan dia akan makmur selama-lamanya.
4Dia seperti cahaya yang bersinar
dalam kegelapan bagi orang jujur; dia
berbelas kasihan, penyayang, dan adil.
5Berbahagialah orang yang murah hati
dan suka memberi pinjaman, serta jujur
dalam segala urusan.
6Orang yang baik tidak sekali-kali akan
gagal; dia akan diingat selama-lamanya.
7Dia tidak takut menerima berita
buruk; hatinya teguh kerana percaya
kepada TUHAN.
8Dia tidak khuatir ataupun takut kerana
dia yakin musuhnya akan dikalahkan.
9Dia memberikan sedekah kepada
orang miskin, dia selalu murah hati, dia
akan berkuasa dan dihormati orang.
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10Orang jahat melihat hal ini lalu naik
marah; mereka memandang aku dengan
kebencian. Lalu mereka binasa; harapan
mereka lenyap selama-lamanya.

Pujian bagi Kebaikan TUHAN

113
1Pujilah TUHAN! Hai kamu
hamba-hamba TUHAN, pujilah

nama-Nya!
2Hendaklah nama-Nya disanjung,
sekarang dan selama-lamanya.
3Dari timur ke barat, nama TUHAN
harus dipuji.
4TUHAN memerintah semua bangsa,
keagungan-Nya lebih tinggi daripada
langit.
5Tiada sesiapa pun seperti TUHAN,
Allah kita; Dia bertakhta di tempat yang
tinggi,
6 tetapi Dia membongkokkan diri untuk
melihat langit dan bumi.
7Dia mengangkat orang miskin dari
debu, dan orang melarat dari abu.
8Dia menempatkan mereka bersama
dengan pemerintah, bersama dengan
pemimpin umat-Nya.
9Dia menganugerahkan anak-anak
kepada isteri yang mandul dan
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menjadikan dia ibu yang bahagia dan
terhormat di rumahnya. Pujilah TUHAN!

Lagu Paska

114
1Pada masa umat Israel
keluar dari Mesir, pada waktu

keturunan Yakub meninggalkan negeri
asing itu,
2Yehuda menjadi umat kepunyaan
Tuhan, dan Israel menjadi milik-Nya.
3Laut Gelagah melihat lalu lari, Sungai
Yordan berhenti mengalir.
4Gunung-gunung berlompatan seperti
kambing ketakutan, dan bukit-bukit
berloncatan seperti anak domba
ketakutan.
5Apakah yang menyebabkan engkau
lari, hai Laut? Mengapakah engkau
berhenti mengalir, hai Sungai Yordan?
6Mengapakah kamu berlompatan
seperti kambing ketakutan, hai gunung-
gunung? Mengapakah kamu berloncatan
seperti anak domba ketakutan, hai
bukit-bukit?
7Hai bumi, gentarlah di hadirat Tuhan,
di hadirat Allah yang disembah Yakub;
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8Allah yang mengubah bukit batu
menjadi kolam air, dan tebing batu
menjadi mata air.

Allah yang Esa

115
1Bukan kami, ya TUHAN,
bukan kami, tetapi Engkau

sahaja yang harus dimuliakan dan dipuji,
kerana Engkau setia dan tetap mengasihi
kami.
2Mengapakah bangsa-bangsa bertanya,
"Di manakah Allah mereka?"
3Allah kami ada di syurga; Dia
melakukan apa yang dikehendaki-Nya.
4Berhala-berhala mereka dibuat
daripada perak dan emas, dibentuk oleh
tangan manusia.
5Berhala-berhala itu mempunyai mulut
tetapi tidak dapat bercakap, mempunyai
mata tetapi tidak dapat melihat,
6mempunyai telinga tetapi tidak dapat
mendengar, mempunyai hidung tetapi
tidak dapat menghidu,
7mempunyai tangan tetapi tidak dapat
meraba, mempunyai kaki tetapi tidak
dapat berjalan; berhala-berhala itu tidak
dapat bersuara.
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8Biarlah semua orang yang membuat
berhala, dan yang percaya kepada
berhala, menjadi seperti berhala yang
dibuat mereka.
9Percayalah kepada TUHAN, hai umat
Israel. Dialah yang menolong dan
melindungi kamu.
10Percayalah kepada TUHAN, hai imam-
imam Allah. Dialah yang menolong dan
melindungi kamu.
11Percayalah kepada TUHAN, hai semua
orang yang menyembah Dia. Dialah
yang menolong dan melindungi kamu.
12TUHAN mengingati kita dan akan
memberkati kita; Dia akan memberkati
umat Israel dan semua imam Allah.
13Dia akan memberkati semua orang
yang menghormati Dia; baik orang besar
mahupun orang biasa.
14Semoga TUHAN menganugerahkan
anak-anak kepada kamu dan keturunan
kamu.
15Semoga kamu diberkati TUHAN, yang
menjadikan langit dan bumi.
16Syurga adalah kepunyaan TUHAN
sahaja, tetapi Dia memberikan bumi
kepada manusia.
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17TUHAN tidak dipuji oleh orang mati,
orang yang sudah turun ke alam yang
sunyi.
18Tetapi kita yang hidup bersyukur
kepada-Nya, sekarang dan selama-
lamanya. Pujilah TUHAN!

Orang yang Terlepas daripada
Maut Memuji Allah

116
1Aku mengasihi TUHAN,
kerana Dia mendengar

seruanku; Dia mendengar permintaanku.
2Dia mendengar aku setiap kali aku
berseru kepada-Nya.
3Maut mengepung aku, dan kengerian
kubur meliputi aku; aku sangat takut
dan cemas.
4Lalu aku berseru kepada TUHAN, "Aku
memohon, ya TUHAN, selamatkanlah
aku."
5TUHAN itu pengasih dan adil; Allah
kita penuh belas kasihan.
6TUHAN melindungi orang yang
tidak berdaya; ketika aku menghadapi
bahaya, Dia menyelamatkan aku.
7Aku mesti tenang, kerana TUHAN baik
kepadaku.
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8TUHAN telah menyelamatkan aku
daripada maut; Dia menghentikan air
mataku dan tidak membiarkan aku
dikalahkan.
9Maka aku hidup di hadirat TUHAN, di
dunia orang yang hidup.
10Aku tetap percaya, walaupun aku
berkata, "Aku dikalahkan sama sekali."
11Walaupun dalam kecemasan aku
berkata, "Tiada seorang pun yang boleh
dipercayai."
12Apakah yang dapat aku
persembahkan kepada TUHAN
untuk segala kebaikan-Nya terhadap
aku?
13Aku akan memberikan persembahan
wain kepada TUHAN, untuk bersyukur
kepada-Nya kerana Dia menyelamatkan
aku.
14Di hadapan semua umat-Nya, aku
akan menunaikan janjiku kepada-Nya.
15TUHAN sangat sedih apabila orang
yang setia kepada-Nya mati.
16Aku ini hamba-Mu, ya TUHAN; aku
mengabdi kepada-Mu seperti ibuku
dahulu. Engkau telah menyelamatkan
aku daripada maut.
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17Aku akan mempersembahkan korban
syukur kepada-Mu, dan aku akan berdoa
kepada-Mu.
18Aku akan menunaikan janjiku kepada
TUHAN di hadapan semua umat-Nya,
19di halaman Rumah TUHAN, di kota
Yerusalem. Pujilah TUHAN!

Pujian bagi TUHAN

117
1Pujilah TUHAN, hai semua
bangsa! Pujilah Dia, hai

segenap manusia!
2Kasih-Nya kepada kita sungguh besar,
kesetiaan-Nya kekal selama-lamanya!
Pujilah TUHAN!

Doa Kesyukuran bagi Kemenangan

118
1Bersyukurlah kepada TUHAN
kerana Dia baik, dan kasih-Nya

kekal abadi.
2Hendaklah umat Israel berkata,
"Kasih-Nya kekal abadi."
3Hendaklah imam-imam Allah berkata,
"Kasih-Nya kekal abadi."
4Hendaklah semua orang yang
menyembah Dia berkata, "Kasih-Nya
kekal abadi."
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5Dalam kesukaran, aku berseru kepada
TUHAN; Dia mengabulkan doaku dan
membebaskan aku.
6Aku tidak takut kerana TUHAN
menyertai aku; apakah yang dapat
dilakukan manusia terhadap aku?
7TUHAN itulah yang menolong aku,
aku akan melihat musuh-musuhku
dikalahkan.
8Lebih baik berlindung kepada TUHAN,
daripada mengharapkan manusia.
9Lebih baik berlindung kepada TUHAN,
daripada mengharapkan pemimpin.
10Banyak musuh mengelilingi aku,
tetapi aku membinasakan mereka
dengan kuasa TUHAN.
11Mereka mengepung aku dari segala
arah, tetapi aku membinasakan mereka
dengan kuasa TUHAN.
12Mereka menyerbu aku seperti lebah,
tetapi mereka terbakar secepat belukar;
aku membinasakan mereka dengan
kuasa TUHAN.
13Aku diserang dengan sengit dan
hampir dikalahkan, tetapi TUHAN
menolong aku.
14TUHAN menjadikan aku gagah dan
perkasa; Dia telah menyelamatkan aku.
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15Dengarlah sorakan kemenangan di
dalam khemah umat Allah; "TUHAN
melakukan perbuatan perkasa!
16Kuasa TUHAN memberi kita
kemenangan, TUHAN melakukan
perbuatan perkasa!"
17Aku tidak akan mati, tetapi aku akan
hidup, untuk menceritakan perbuatan
TUHAN.
18Dia telah menghukum aku dengan
berat, tetapi Dia tidak membiarkan aku
mati.
19Bukalah pintu gerbang Rumah
TUHAN untukku, supaya aku masuk dan
bersyukur kepada TUHAN!
20 Inilah pintu gerbang TUHAN; hanya
umat Allah boleh memasukinya.
21Aku memuji-Mu, TUHAN, kerana
Engkau mendengar seruanku, kerana
Engkau telah memberi aku kemenangan.
22Batu yang dibuang pembina-pembina
itu telah menjadi batu yang paling
utama.
23 Inilah perbuatan TUHAN; sungguh
mengagumkan bagi kita!
24 Inilah hari kemenangan TUHAN;
marilah kita rayakannya dengan
gembira.
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25Kami memohon supaya Engkau
menyelamatkan kami, ya TUHAN! Ya
TUHAN, berilah kami kejayaan!
26Semoga Allah memberkati dia yang
datang demi nama TUHAN! Dari Rumah
TUHAN, kami memberkati kamu semua.
27TUHAN itu Allah; Dia baik kepada
kita. Dengan melambai-lambaikan
dahan pokok, mulakanlah perayaan dan
berjalanlah mengelilingi mazbah.
28Engkaulah Allahku, aku bersyukur
kepada-Mu; aku akan mengagungkan
Engkau.
29Bersyukurlah kepada TUHAN, kerana
Dia baik, dan kasih-Nya kekal abadi.

Taurat TUHAN

119
1Berbahagialah orang yang
hidup tanpa cela, dan hidup

menurut Taurat TUHAN.
2Berbahagialah mereka yang menurut
perintah-Nya, dan mentaati Dia dengan
sepenuh hati.
3Mereka tidak melakukan kejahatan,
tetapi hidup menurut kehendak TUHAN.
4Engkau memberi kami hukum-Mu,
ya TUHAN, dan menyuruh kami
mematuhinya dengan setia.
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5Semoga aku setia mematuhi
peraturan-Mu.
6 Jika aku menumpukan perhatian
kepada semua perintah-Mu, aku tidak
akan dipermalukan.
7Ketika aku mempelajari ketetapan-Mu
yang adil, aku akan memuji Engkau
dengan hati yang murni.
8Aku akan taat kepada hukum-Mu;
janganlah sekali-kali tinggalkan aku!

Mentaati Taurat TUHAN
9Bagaimanakah seorang pemuda dapat
hidup suci? Dia dapat hidup suci dengan
mentaati perintah-Mu.
10Dengan sepenuh hati aku berusaha
untuk mentaati Engkau; jangan biarkan
aku menyimpang daripada perintah-Mu.
11Aku menyimpan hukum-Mu dalam
hatiku, supaya aku tidak berdosa
terhadap-Mu.
12Aku memuji Engkau, ya TUHAN;
ajarlah aku kehendak-Mu.
13Aku akan menceritakan segala
hukum yang telah Engkau berikan.
14Aku gemar menurut perintah-Mu,
lebih daripada memiliki segala kekayaan.
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15Aku akan mengkaji peraturan-Mu,
dan menumpukan perhatian kepada
ajaran-Mu.
16Aku gemar akan hukum-Mu; aku
tidak akan melupakan perintah-Mu.

Taurat TUHAN
Membahagiakan Orang

17Semoga Engkau murah hati
kepadaku, hamba-Mu, supaya aku dapat
hidup dan mentaati ajaran-Mu.
18Bukalah mataku supaya aku dapat
melihat ajaran yang mengagumkan
dalam Taurat-Mu.
19Aku tinggal di bumi ini hanya untuk
seketika; janganlah sembunyikan
perintah-Mu daripadaku.
20Hatiku sangat rindu untuk
mengetahui ketetapan-Mu setiap
waktu.
21Engkau menegur orang yang
sombong; terkutuklah orang yang
melanggar perintah-Mu.
22 Jangan biarkan aku dicaci dan dihina
mereka, kerana aku telah melakukan
hukum-Mu.
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23Walaupun para pemerintah
berkomplot melawan aku, tetapi aku
akan tetap mengkaji ajaran-Mu.
24Peraturan-Mu menyenangkan hatiku;
peraturan-Mu menasihati aku.

Hasrat untuk Mentaati Taurat TUHAN
25Aku terbaring di atas debu kerana
kalah; pulihkanlah aku menurut janji-Mu.
26Aku mengaku segala perbuatanku
dan Engkau menjawab aku; ajarlah aku
kehendak-Mu.
27Tolonglah aku memahami hukum-Mu,
dan aku akan merenungkan ajaran-Mu
yang mengagumkan.
28 Jiwaku hancur kerana kesedihan;
kuatkanlah aku menurut janji-Mu.
29 Jauhkanlah aku dari jalan yang salah,
dan demi kebaikan-Mu, ajarlah aku
Taurat-Mu.
30Aku telah mengambil keputusan
untuk mentaati-Mu, dan menumpukan
perhatian kepada ketetapan-Mu.
31Aku telah menurut peraturan-
Mu, ya TUHAN, jangan biarkan aku
dipermalukan.
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32Aku suka mentaati perintah-
Mu, kerana Engkau menambahkan
pengertianku.

Doa Minta Pengertian
33Ya TUHAN, ajarlah aku makna
hukum-Mu, dan aku akan mentaatinya
selalu.
34 Jelaskanlah Taurat-Mu kepadaku
supaya aku mematuhinya, dan dengan
sepenuh hati melakukannya.
35Tolonglah aku mematuhi perintah-Mu,
kerana perintah-Mu menggembirakan
aku.
36Berilah aku keinginan untuk mentaati
hukum-Mu, dan bukan untuk mendapat
kekayaan.
37 Jangan biarkan aku menumpukan
perhatian kepada perkara sia-sia; berilah
aku hidup menurut kehendak-Mu.
38Tepatilah janji-Mu kepadaku, hamba-
Mu, janji yang Engkau berikan kepada
mereka yang mentaati-Mu.
39 Jauhkanlah aku daripada hinaan
yang aku takuti; betapa baiknya
ketetapan-Mu.
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40Aku mahu mentaati perintah-Mu;
berilah aku hidup baru kerana Engkau
adil.

Mempercayai Taurat TUHAN
41Ya TUHAN, tunjukkanlah kasih-Mu
kepadaku; selamatkanlah aku menurut
janji-Mu.
42Barulah aku dapat menjawab
orang yang mengejek aku, kerana aku
mempercayai firman-Mu.
43Tolonglah aku untuk sentiasa
bercakap benar, kerana aku yakin akan
ketetapan-Mu.
44Aku akan sentiasa mentaati
Taurat-Mu, untuk selama-lamanya.
45Maka aku akan hidup dengan bebas,
kerana aku berusaha untuk mematuhi
ajaran-Mu.
46Aku akan mengumumkan perintah-
Mu kepada raja-raja, dan aku tidak akan
dipermalukan.
47Aku gemar mentaati perintah-Mu,
kerana aku mencintai perintah-Mu.
48Aku menghormati dan mencintai
perintah-Mu; aku akan merenungkan
peraturan-Mu.
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Yakin akan Taurat TUHAN
49 Ingatlah janji-Mu kepadaku, hamba-
Mu; janji yang telah memberikan
harapan kepadaku.
50Bahkan dalam kesengsaraan pun aku
terhibur, kerana janji-Mu memberi aku
hidup.
51Orang sombong selalu menghina aku,
tetapi aku tidak menyimpang daripada
Taurat-Mu.
52Aku ingat akan ketetapan-Mu yang
ada sejak dahulu, dan ketetapan-Mu
menghiburkan hatiku, ya TUHAN.
53Aku sangat marah kepada orang jahat
apabila mereka melanggar Taurat-Mu.
54Selama hidupku yang singkat di
bumi ini, aku menggubah lagu tentang
perintah-Mu.
55Pada waktu malam aku ingat akan
Engkau, ya TUHAN, dan aku memikirkan
Taurat-Mu.
56Aku mendapat kebahagiaan dengan
mentaati perintah-Mu.
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Kepatuhan kepada Taurat TUHAN
57Hanya Engkau yang aku inginkan, ya
TUHAN; aku berjanji untuk mematuhi
hukum-Mu.
58Dengan sepenuh hati aku meminta
kepada-Mu; kasihanilah aku menurut
janji-Mu.
59Aku telah memikirkan kelakuanku,
dan berjanji akan menurut peraturan-
Mu.
60Aku bergegas-gegas dan tidak
membuang masa untuk melakukan
perintah-Mu.
61Orang jahat memasang perangkap
untukku, tetapi aku tidak melupakan
Taurat-Mu.
62Pada tengah malam aku bangun
untuk memuji Engkau, kerana
ketetapan-Mu adil.
63Aku bersahabat dengan semua orang
yang taat kepada-Mu, semua orang yang
mematuhi hukum-Mu.
64Ya TUHAN, bumi penuh dengan
kasih-Mu yang kekal; ajarlah aku
perintah-Mu.
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Nilai Taurat TUHAN
65Engkau telah menepati janji-Mu, ya
TUHAN, dan Engkau baik hati kepadaku,
hamba-Mu.
66Berilah aku kebijaksanaan dan
pengetahuan, kerana aku percaya
kepada perintah-Mu.
67Sebelum Engkau menghukum aku,
aku sering melanggar perintah-Mu,
tetapi kini aku mematuhi firman-Mu.
68Engkau sungguh baik dan perbuatan-
Mu baik; ajarlah aku perintah-Mu.
69Orang sombong memfitnah aku,
tetapi dengan sepenuh hati aku
mematuhi peraturan-Mu.
70Mereka tidak mempunyai pengertian,
tetapi Taurat-Mu menyenangkan hatiku.
71Memang baik Engkau menghukum
aku, supaya aku memahami perintah-
Mu.
72Bagiku, Taurat-Mu lebih berharga
daripada segala kekayaan di dunia.

Keadilan Taurat TUHAN
73Engkau mencipta dan membentuk
aku; berilah aku pengertian untuk
memahami hukum-Mu.
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74Orang yang menghormati Engkau
akan bergembira apabila melihat aku,
kerana aku percaya kepada janji-Mu.
75Aku tahu bahawa ketetapan-Mu adil,
ya TUHAN, dan Engkau menghukum aku
kerana Engkau setia.
76Semoga kasih-Mu yang kekal
menghiburkan aku, menurut janji-Mu
kepadaku, hamba-Mu.
77Kasihanilah aku, lalu aku akan hidup,
kerana aku gemar akan Taurat-Mu.
78Biarlah orang sombong dipermalukan
kerana menuduh aku, tetapi aku akan
merenungkan peraturan-Mu.
79Semoga orang yang menghormati
Engkau datang kepadaku, semua orang
yang mengenal perintah-Mu.
80Semoga aku mentaati segala
perintah-Mu, supaya aku tidak
dipermalukan.

Doa Minta Pembebasan
81Ya TUHAN, aku lelah menunggu
Engkau untuk menyelamatkan aku; aku
percaya akan janji-Mu.
82Mataku penat menanti-nantikan
apa yang Engkau janjikan, sementara
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aku bertanya, "Bilakah Engkau akan
menolong aku?"
83Aku seperti kirbat wain yang sudah
dibuang, namun aku tidak melupakan
perintah-Mu.
84Sampai bilakah aku mesti menunggu?
Bilakah Engkau menghukum mereka
yang menganiaya aku?
85Orang sombong yang tidak mematuhi
Taurat-Mu sudah menggali lubang untuk
memerangkap aku.
86Semua perintah-Mu dapat dipercayai;
tolonglah aku kerana orang menganiaya
aku dengan dusta!
87Mereka hampir berjaya membunuh
aku, tetapi aku tidak mengabaikan
perintah-Mu.
88Semoga Engkau baik hati kepadaku
kerana kasih-Mu yang kekal, supaya aku
dapat mentaati hukum-Mu.

Kepercayaan kepada Taurat TUHAN
89Ya TUHAN, firman-Mu kekal selama-
lamanya; firman-Mu kekal abadi di
syurga.
90Engkau tetap setia selama-lamanya,
Engkau telah menempatkan bumi, dan
bumi tetap ada.
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91Demi perintah-Mu segala sesuatu
tetap ada sampai sekarang, kerana
semuanya hamba-Mu.
92Sekiranya Taurat-Mu bukan sumber
kegembiraanku, pasti aku sudah mati
kerana kesengsaraanku.
93Aku tidak sekali-kali akan melalaikan
peraturan-Mu, kerana dengan peraturan
itu Engkau memelihara nyawaku.
94Selamatkanlah aku kerana aku
kepunyaan-Mu; aku telah berusaha
untuk mentaati perintah-Mu.
95Orang jahat tertunggu-tunggu
hendak membunuh aku, tetapi aku akan
merenungkan hukum-Mu.
96Aku sedar bahawa segala-galanya
mempunyai batas; hanya perintah-Mu
yang sempurna.

Cinta kepada Taurat TUHAN
97Aku sangat mencintai Taurat-Mu! Aku
merenungkannya sepanjang hari.
98Perintah-Mu selalu bersama-sama
aku, dan menjadikan aku lebih bijak
daripada semua musuhku.
99Pengertianku melebihi pengertian
semua guruku, kerana aku merenungkan
peraturan-Mu.
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100Aku lebih bijak daripada orang tua,
kerana aku mentaati perintah-Mu.
101Aku mengelakkan segala kelakuan
jahat, kerana aku mahu mematuhi
firman-Mu.
102Aku tidak melalaikan peraturan-Mu,
kerana Engkaulah yang mengajar aku.
103Betapa manisnya peraturan-Mu;
lebih manis daripada madu!
104Aku mendapat kebijaksanaan
daripada hukum-Mu, oleh itu aku
membenci segala kelakuan buruk.

Taurat TUHAN Memberikan Cahaya
105Firman-Mu itu pelita yang memimpin
aku, dan cahaya yang menerangi
jalanku.
106Aku akan menepati janji yang aku
buat dengan sumpah, untuk mentaati
peraturan-Mu yang adil.
107Penderitaanku sungguh berat,
ya TUHAN; selamatkanlah nyawaku
menurut janji-Mu.
108Terimalah doa kesyukuranku, ya
TUHAN, dan ajarlah aku perintah-Mu.
109Aku selalu sedia mempertaruhkan
nyawaku; aku tidak melupakan
Taurat-Mu.
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110Orang jahat memasang perangkap
untukku, tetapi aku tidak melanggar
perintah-Mu.
111Perintah-Mu adalah pusakaku
selama-lamanya; perintah-Mu adalah
kesukaan hatiku.
112Aku telah mengambil keputusan
untuk mentaati hukum-Mu sehingga
akhir hidupku.

Taurat TUHAN Memberikan
Keselamatan

113Aku membenci orang yang tidak
setia kepada-Mu dengan sepenuh hati,
tetapi aku mencintai Taurat-Mu.
114Engkaulah pembelaku dan
pelindungku; aku berharap kepada
janji-Mu.
115Hai orang jahat, pergilah daripadaku.
Aku akan mematuhi perintah Allahku.
116Kuatkanlah aku menurut janji-Mu,
agar aku hidup; jangan biarkan aku
dikecewakan dalam harapanku!
117Bantulah aku, lalu aku akan selamat,
dan aku akan sentiasa memperhatikan
perintah-Mu.
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118Engkau menolak semua orang yang
tidak mematuhi hukum-Mu; muslihat
mereka sia-sia belaka.
119Engkau menganggap semua orang
jahat seperti sampah; oleh itu aku
mencintai peraturan-Mu.
120Aku gementar kerana takut
kepada-Mu, dan aku gentar kerana
ketetapan-Mu.

Taat kepada Taurat TUHAN
121Aku telah melakukan perkara yang
adil dan benar; jangan serahkan aku
kepada musuh-musuhku!
122Berjanjilah bahawa Engkau akan
menolong hamba-Mu; jangan biarkan
orang sombong menindas aku!
123Mataku penat menantikan Engkau
datang untuk menyelamatkan aku, dan
untuk membebaskan aku, menurut
janji-Mu.
124Perlakukanlah aku sesuai dengan
kasih-Mu, dan ajarlah aku perintah-Mu.
125Aku ini hamba-Mu, berilah aku
pengertian, supaya aku memahami
ajaran-Mu.
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126 Inilah masanya Engkau bertindak,
ya TUHAN, kerana orang melanggar
Taurat-Mu.
127Aku mencintai perintah-Mu lebih
daripada emas, lebih daripada emas
murni.
128Oleh itu aku mengikut segala
peraturan-Mu; aku benci akan segala
perbuatan yang salah.

Hasrat untuk Mentaati Taurat TUHAN
129Ajaran-Mu sungguh mengagumkan;
aku mentaatinya dengan sepenuh hati.
130Penjelasan ajaran-Mu memberikan
cahaya, memberikan pengertian kepada
orang jahil.
131Aku haus akan perintah-Mu, aku
sangat menginginkannya.
132Berpalinglah kepadaku dan
kasihanilah aku seperti Engkau sentiasa
mengasihani orang yang mengasihi-Mu.
133Menurut janji-Mu, jangan biarkan
aku jatuh; jangan biarkan kejahatan
menguasai aku.
134Selamatkanlah aku daripada orang
yang menindas aku, supaya aku dapat
mentaati perintah-Mu.
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135Berkatilah aku dengan hadirat-Mu,
dan ajarlah aku hukum-Mu.
136Air mataku mengalir seperti
sungai, kerana orang tidak taat kepada
Taurat-Mu.

Keadilan Taurat TUHAN
137Engkau adil, ya TUHAN, dan
hukum-Mu adil.
138Peraturan yang Engkau berikan
semuanya adil dan benar.
139Kemarahan membara dalam
diriku kerana musuhku melanggar
perintah-Mu.
140 Janji-Mu dapat dipercayai, aku
sangat mencintainya.
141Aku ini tidak penting dan aku
terhina, tetapi aku tidak melalaikan
ajaran-Mu.
142Keadilan-Mu kekal selama-lamanya,
dan Taurat-Mu tetap benar.
143Kesusahan dan kekhuatiran
menimpa aku, tetapi perintah-Mu
menggembirakan hatiku.
144Peraturan-Mu selalu adil; berilah aku
pengertian supaya aku hidup.



Mazmur 119.145–152 276

Doa Minta Pembebasan
145Dengan sepenuh hati, aku berseru
kepada-Mu; kabulkanlah doaku,
ya TUHAN; aku akan taat kepada
perintah-Mu.
146Aku berseru kepada-Mu;
selamatkanlah aku; aku mahu
mematuhi hukum-Mu.
147Sebelum fajar aku berseru kepada-
Mu minta tolong, aku berharap kepada
janji-Mu.
148Sepanjang malam aku tidak tidur,
kerana merenungkan peraturan-Mu.
149Demi kasih-Mu yang kekal, ya
TUHAN, dengarlah aku; kasihanilah aku
dan peliharakanlah nyawaku.
150Penganiayaku yang kejam sudah
dekat; mereka tidak pernah mematuhi
Taurat-Mu.
151Tetapi Engkau dekat kepadaku,
ya TUHAN, dan segala perintah-Mu itu
benar.
152Sejak dahulu aku tahu akan
peraturan-Mu, yang Engkau kekalkan
selama-lamanya.
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Doa Minta Tolong
153Lihatlah penderitaanku dan
selamatkanlah aku, kerana aku tidak
mengabaikan Taurat-Mu.
154Belalah perkaraku dan bebaskanlah
aku; selamatkanlah aku menurut
janji-Mu.
155Orang jahat tidak akan
diselamatkan, kerana mereka tidak
mematuhi hukum-Mu.
156Sungguh besar belas kasihan-
Mu, ya TUHAN; kasihanilah aku dan
peliharakanlah nyawaku.
157Banyak orang memusuhi dan
menindas aku, tetapi aku tidak pernah
mengabaikan hukum-Mu.
158Aku benci melihat pengkhianat-
pengkhianat itu, kerana mereka tidak
mematuhi perintah-Mu.
159Lihatlah, aku sangat mencintai
peraturan-Mu, ya TUHAN. Selamatkanlah
aku, kerana kasih-Mu.
160Segala firman-Mu benar, dan semua
ketetapan-Mu yang adil itu abadi.
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Kesetiaan terhadap Taurat TUHAN
161Orang berkuasa menyerang aku
tanpa alasan, tetapi hanya Taurat-Mu
yang aku takuti.
162 Janji-Mu membahagiakan aku,
seperti orang yang menemukan harta.
163Aku sangat membenci segala dusta,
tetapi aku mencintai Taurat-Mu.
164Aku terus-menerus bersyukur
kepada-Mu bagi ketetapan-Mu yang adil.
165Orang yang mencintai Taurat-Mu
mendapat kesejahteraan; mereka tidak
akan ditimpa malapetaka.
166Aku menunggu Engkau untuk
menyelamatkan aku, ya TUHAN, dan aku
melakukan segala perintah-Mu.
167Aku mentaati ajaran-Mu, dan
mencintainya dengan segenap hati.
168Aku mematuhi perintah dan
peraturan-Mu, kerana Engkau melihat
segala perbuatanku.

Doa Minta Tolong
169Semoga seruanku minta tolong
sampai kepada-Mu, ya TUHAN! Berilah
aku pengertian seperti yang telah
Engkau janjikan.
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170Dengarkanlah doaku, dan
selamatkanlah aku menurut janji-Mu.
171Aku akan memuji Engkau selalu,
kerana Engkau mengajar aku hukum-Mu.
172Aku akan menyanyi tentang
Taurat-Mu, kerana perintah-Mu adil.
173Semoga Engkau selalu bersedia
menolong aku, kerana aku mahu
mengikut perintah-Mu.
174Ya TUHAN, aku berharap supaya
diselamatkan oleh-Mu, Taurat-Mu
menggembirakan hatiku.
175Semoga aku hidup supaya aku dapat
memuji Engkau; semoga peraturan-Mu
menolong aku.
176Aku merayau seperti domba
yang sesat; oleh itu datanglah untuk
mencari hamba-Mu, kerana aku tidak
mengabaikan hukum-Mu.

Doa Minta Tolong

120
1Lagu ziarah. Dalam
kesusahanku, aku berseru

kepada TUHAN, dan Dia mengabulkan
doaku.
2Ya TUHAN, selamatkanlah aku,
daripada pendusta dan penipu.
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3Hai pendusta, apakah yang akan
dilakukan Allah kepada kamu? Dengan
apakah Dia akan menghukum kamu?
4Dia akan menghukum kamu dengan
anak panah tajam seorang askar, dan
dengan bara api yang menyala-nyala!
5Hidup di kalangan kamu sangat
celaka, sama seperti hidup di Mesekh,
atau di kalangan orang Kedar!
6Aku sudah hidup terlalu lama dengan
orang yang membenci kedamaian.
7Apabila aku bercakap tentang
kedamaian, mereka menghendaki
peperangan.

TUHAN Pelindung Kita

121
1Lagu ziarah. Aku memandang
ke arah pergunungan; dari

manakah datangnya pertolonganku?
2Pertolonganku datang daripada
TUHAN, yang menjadikan langit dan
bumi.
3Dia tidak akan membiarkan kamu
jatuh; pelindungmu tidak akan tidur.
4Pelindung umat Israel tidak pernah
terlelap ataupun tertidur.
5TUHAN akan menjaga kamu; Dia di
sisimu untuk melindungi kamu.
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6Pada waktu siang matahari tidak akan
menyakiti kamu; pada waktu malam
bulan tidak akan mencederakan kamu.
7TUHAN akan melindungi kamu
daripada segala bahaya; Dia menjaga
kamu supaya hidupmu selamat.
8TUHAN akan melindungi kamu ketika
kamu pergi dan balik, dari sekarang
hingga selama-lamanya.

Pujian bagi Yerusalem

122
1Lagu ziarah oleh Daud. Aku
gembira apabila orang berkata

kepadaku, "Marilah kita pergi ke rumah
TUHAN."
2Sekarang kita sudah tiba di pintu
gerbang Yerusalem.
3Yerusalem dibina sebagai kota, yang
tersusun rapi dan indah.
4Ke sinilah suku-suku datang, suku-
suku milik TUHAN, untuk bersyukur
kepada TUHAN, menurut perintah-Nya.
5Di sinilah raja-raja Israel memerintah
rakyat dengan adil.
6Berdoalah bagi kesejahteraan
Yerusalem, "Semoga orang yang
mencintaimu menjadi makmur.
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7Semoga kesejahteraan terdapat di
dalam kawasanmu, dan keamanan di
dalam semua istanamu."
8Demi kebaikan saudara dan
sahabatku, aku berkata kepada
Yerusalem, "Sejahteralah engkau!"
9Demi kebaikan Rumah TUHAN, Allah
kita, aku berdoa untuk kemakmuranmu.

Doa Minta Belas Kasihan

123
1Lagu ziarah. Aku memandang
ke syurga, tempat Engkau

bersemayam; aku berdoa kepada-Mu,
ya TUHAN.
2Seperti seorang hamba bergantung
kepada tuannya, dan seorang hamba
perempuan kepada puannya, demikian
juga kami berharap kepada-Mu, ya
TUHAN, Allah kami, sehingga Engkau
mengasihani kami.
3Kasihanilah kami, ya TUHAN,
kasihanilah kami, kerana kami sudah
terlalu banyak dihina.
4Sudah terlalu lama kami diejek oleh
orang kaya, dan dikeji oleh penindas
yang sombong.



Mazmur 124.1–125.1 283

Allah Pelindung Umat-Nya

124
1Lagu ziarah oleh Daud.
Bagaimanakah keadaannya

jika TUHAN tidak memihak kita?
Jawablah, hai Israel!
2 "Jika TUHAN tidak memihak kita,
ketika musuh menyerang kita,
3 tentu mereka sudah menelan kita
hidup-hidup kerana kemarahan mereka
menyala-nyala;
4 tentu kita sudah dihanyutkan banjir,
dan kita digenangi air;
5 tentu kita sudah mati lemas dalam air
yang deras."
6Marilah kita bersyukur kepada
TUHAN, yang tidak membiarkan musuh
membinasakan kita.
7Kita seperti burung yang lepas
dari jerat pemburu; jerat itu sudah
dirosakkan dan kita pun bebas!
8Pertolongan kita datang daripada
TUHAN, yang menjadikan langit dan
bumi.

TUHAN Melindungi Umat-Nya

125
1Lagu ziarah. Orang yang
percaya kepada TUHAN
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adalah seperti Bukit Sion, yang
kukuh tidak bergoyang dan bertahan
selama-lamanya.
2Seperti gunung-gunung melindungi
Yerusalem, demikianlah TUHAN
melindungi umat-Nya, sekarang hingga
selama-lamanya.
3Orang jahat tidak akan terus
memerintah negeri umat Allah, supaya
orang yang setia kepada Allah tidak ikut
berbuat jahat.
4Ya TUHAN, berbuat baiklah kepada
orang baik, kepada orang yang
mematuhi peraturan-Mu.
5Tetapi apabila Engkau menghukum
orang jahat, hukumlah juga orang yang
tidak percaya kepada-Mu. Sejahteralah
Israel!

Doa Minta Pemulihan

126
1Lagu ziarah. Apabila TUHAN
membawa kita balik ke

Yerusalem, kita seperti bermimpi!
2Kita tertawa dan menyanyi kerana
gembira! Lalu bangsa-bangsa lain
berkata tentang kita, "TUHAN telah
melakukan perkara-perkara hebat untuk
mereka."
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3Memang TUHAN telah melakukan
perkara-perkara yang hebat untuk kita;
itulah sebabnya kita bersukacita!
4Ya TUHAN, jadikanlah kami makmur
semula, seperti sungai kering berair
semula pada musim hujan.
5Semoga orang yang menabur benih
sambil menangis, dapat menuai hasilnya
sambil bergembira!
6Orang yang menabur benih sambil
mencucurkan air mata, akan pulang
membawa hasil tanaman sambil
menyanyi dengan gembira.

Memuji Kebaikan Allah

127
1Lagu ziarah oleh Raja
Salomo. Jika bukan TUHAN

yang mendirikan rumah, sia-sialah usaha
orang yang mendirikannya; jika bukan
TUHAN yang melindungi kota, sia-sialah
usaha orang yang mengawalnya.
2Sia-sia sahaja bangun pagi-pagi
dan tidur larut malam, bekerja keras
mencari nafkah, kerana TUHAN
memberikan segalanya kepada orang
yang dikasihi-Nya, sementara mereka
sedang tidur.
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3Anak-anak adalah anugerah TUHAN;
mereka adalah berkat-Nya.
4Anak-anak lelaki yang diperoleh
seorang bapa pada waktu mudanya,
adalah seperti anak panah di tangan
seorang askar.
5Berbahagialah orang yang mempunyai
banyak anak panah yang sedemikian.
Dia tidak sekali-kali akan dikalahkan
ketika menghadapi musuh di tempat
pengadilan.

Berkat kerana Taat kepada TUHAN

128
1Lagu ziarah. Berbahagialah
orang yang taat kepada

TUHAN, yang hidup menurut perintah-
Nya.
2Hasil jerih payahmu akan mencukupi
keperluanmu; engkau akan berbahagia
dan makmur.
3 Isterimu akan menjadi seperti pokok
anggur yang subur di dalam rumahmu,
dan anak-anakmu umpama pokok zaitun
yang muda di sekeliling mejamu.
4Orang yang taat kepada TUHAN pasti
akan diberkati sedemikian.
5Semoga TUHAN yang di Sion
memberkati kamu! Semoga engkau
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melihat Yerusalem makmur seumur
hidupmu!
6Semoga engkau panjang umur untuk
melihat cucu-cucumu! Sejahteralah
Israel!

Doa untuk Menentang Musuh Israel

129
1Lagu ziarah. Hai Israel,
ceritakanlah bagaimana

musuhmu menganiaya engkau, sejak
engkau masih muda.
2 "Sejak aku masih muda, musuhku
menganiaya aku dengan kejam, tetapi
mereka tidak dapat membinasakan aku.
3Mereka melukai belakangku sehingga
menjadi seperti tanah yang dibajak.
4Tetapi TUHAN yang adil telah
membebaskan aku daripada
perhambaan."
5Biarlah setiap orang yang membenci
Sion dikalahkan dan dipukul mundur.
6Biarlah mereka semua menjadi seperti
rumput yang tumbuh di bumbung
rumah, yang layu sebelum bertambah
besar;
7 tiada orang mengumpulkannya, atau
mengikatnya menjadi berkas.
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8Orang yang lalu tidak akan berkata,
"Semoga kamu diberkati TUHAN! Kami
memberkati kamu demi nama TUHAN."

Doa Minta Tolong

130
1Lagu ziarah. Dari jurang
kesusahan, aku berseru

kepada-Mu, ya TUHAN.
2Ya TUHAN, dengarlah rintihanku,
dengarlah seruanku minta tolong.
3 Jika Engkau terus mengingat dosa-
dosa kami, siapakah yang dapat terlepas
daripada hukuman?
4Tetapi Engkau mengampuni kami,
supaya kami hormat dan taat kepada-
Mu.
5Aku menanti-nantikan pertolongan
TUHAN, dan berharap kepada firman-
Nya.
6Aku menantikan Tuhan, lebih daripada
penjaga malam menantikan subuh, lebih
daripada penjaga malam menantikan
fajar.
7Hai Israel, berharaplah kepada
TUHAN, kerana Dia tetap mengasihi dan
sentiasa bersedia menyelamatkan kamu.
8Dia akan menyelamatkan umat-Nya
Israel daripada segala dosa mereka.
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Berserah kepada TUHAN

131
1Lagu ziarah oleh Daud. Ya
TUHAN, aku tidak tinggi hati,

aku tidak sombong. Aku tidak mengejar
hal-hal yang terlalu besar, atau yang
terlalu dalam bagiku.
2Sebaliknya, aku puas hati dan
tenteram. Seperti anak yang tenang
di pangkuan ibunya, demikianlah juga
hatiku berasa tenang.
3Hai Israel, berharaplah kepada TUHAN,
sekarang sampai selama-lamanya!

Pujian bagi Rumah TUHAN

132
1Lagu ziarah. Ya TUHAN,
ingatlah akan Daud, dan

segala kesusahan yang ditanggungnya.
2 Ingatlah akan janjinya kepada-Mu, ya
TUHAN, dan nazarnya kepada-Mu, Yang
Maha Kuat, Allah yang disembah Yakub.
3Katanya, "Aku tidak akan pulang atau
tidur;
4aku tidak akan berehat atau
melelapkan mata,
5 sehingga aku membina rumah bagi
TUHAN, tempat kediaman bagi Yang
Maha Kuat, Allah yang disembah Yakub."
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6Kami mendengar tentang Tabut
Perjanjian di Betlehem, dan menemuinya
di padang Yaar.
7Kami berkata, "Marilah kita pergi ke
Rumah TUHAN; marilah kita sembah Dia
di hadapan takhta-Nya."
8Datanglah dan tinggallah di Rumah-
Mu, ya TUHAN, bersama-sama Tabut
Perjanjian, lambang kekuasaan-Mu.
9Hendaklah imam-imam-Mu sentiasa
melakukan apa yang benar; hendaklah
umat-Mu bersorak-sorak kerana
sukacita.
10Engkau telah berjanji kepada Daud,
hamba-Mu. Ya TUHAN, janganlah tolak
raja pilihan-Mu.
11Engkau telah berjanji dengan
sumpah kepada Daud -- Engkau tidak
akan memungkiri janji ini: "Aku akan
melantik salah seorang anakmu menjadi
raja, dan dia akan mewarisi takhtamu.
12 Jika anak-anakmu setia kepada
perjanjian-Ku, dan kepada perintah
yang Aku beri mereka, maka anak-anak
mereka juga akan mewarisi takhtamu
selama-lamanya."
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13TUHAN telah memilih Sion; Dia
hendak menjadikannya tempat
tinggal-Nya.
14Dia berfirman, "Di sinilah tempat
kediaman-Ku selama-lamanya; Aku
hendak tinggal di tempat ini.
15Aku akan memberi Sion segala
keperluannya sehingga berlimpah-
limpah; Aku akan mengenyangkan
penduduknya yang miskin dengan
makanan.
16 Imam-imamnya memperlihatkan
penyelamatan daripada-Ku, dan
rakyatnya akan bersorak-sorak kerana
sukacita.
17Di Sion seorang keturunan Daud
akan Aku jadikan raja yang agung; Aku
akan mengukuhkan pemerintahan raja
pilihan-Ku.
18Aku akan mempermalukan musuh-
musuhnya, tetapi kerajaannya aman dan
makmur."

Persaudaraan Umat Allah

133
1Lagu ziarah oleh Daud.
Alangkah baiknya dan

indahnya apabila umat Allah hidup
dengan rukun!
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2Hal itu seperti minyak yang berharga
yang dituangkan ke atas kepala Harun,
lalu mengalir ke janggut dan leher
jubahnya.
3Hal itu seperti embun di atas Gunung
Hermon, yang turun ke bukit-bukit Sion.
Di sanalah, di Sion, TUHAN menurunkan
berkat-Nya, iaitu kehidupan yang tidak
berkesudahan.

Ajakan untuk Memuji Allah

134
1Lagu ziarah. Mari, pujilah
TUHAN, hai semua hamba

TUHAN, yang berbakti di Rumah-Nya
pada waktu malam.
2Tadahlah tangan kamu sambil berdoa
di Rumah TUHAN, dan pujilah TUHAN!
3Semoga TUHAN yang di Sion
memberkati kamu, TUHAN yang
mencipta langit dan bumi.

Lagu Pujian

135
1Pujilah TUHAN! Pujilah
nama TUHAN, hai kamu

hamba-hamba TUHAN
2yang beribadat di Rumah TUHAN, di
tempat kediaman Allah kita.
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3Pujilah TUHAN kerana Dia baik; pujilah
nama-Nya kerana Dia murah hati.
4Dia memilih Yakub bagi diri-Nya
sendiri, dan umat Israel sebagai
milik-Nya sendiri.
5Aku tahu bahawa TUHAN kita agung;
Dia lebih agung daripada semua dewa.
6Dia melakukan apa sahaja yang
dikehendaki-Nya, di langit mahupun di
bumi, di laut mahupun di samudera.
7Dia mendatangkan awan ribut dari
hujung bumi; Dia menjadikan kilat untuk
ribut, dan Dia mengeluarkan angin dari
tempat simpanan-Nya.
8Di Mesir Dia membunuh semua anak
sulung manusia dan semua anak sulung
binatang.
9Di sana Dia melakukan banyak
mukjizat dan hal yang menakjubkan
untuk menghukum raja Mesir dan semua
pegawainya.
10Dia memusnahkan banyak bangsa,
dan membunuh raja-raja yang berkuasa:
11Sihon, raja Amori dan Og, raja Basan,
dan semua raja di Kanaan.
12Dia menyerahkan negeri mereka
kepada umat-Nya; Dia memberikannya
kepada umat-Nya, Israel.
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13Ya TUHAN, Engkau akan sentiasa
diisytiharkan sebagai Allah; semua
keturunan akan mengingat Engkau.
14TUHAN akan membela umat-Nya; Dia
akan mengasihani hamba-hamba-Nya.
15Patung berhala bangsa-bangsa dibuat
daripada perak dan emas, dan dibentuk
oleh tangan manusia.
16Berhala mempunyai mulut tetapi
tidak dapat bercakap, mempunyai mata
tetapi tidak dapat melihat,
17mempunyai telinga tetapi tidak dapat
mendengar; berhala pun tidak dapat
bernafas.
18Biarlah semua orang yang membuat
berhala dan yang percaya kepadanya,
menjadi seperti berhala yang dibuat
mereka.
19Pujilah TUHAN, hai umat Israel;
pujilah Dia, hai imam-imam Allah!
20Pujilah TUHAN, hai orang Lewi;
pujilah TUHAN, hai kamu semua yang
menyembah Dia!
21Pujilah TUHAN di Sion, di rumah-Nya
di Yerusalem. Pujilah TUHAN!
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Lagu Kesyukuran

136
1Bersyukurlah kepada TUHAN
kerana Dia baik; kasih-Nya

kekal abadi.
2Bersyukurlah kepada Allah Yang Maha
Tinggi; kasih-Nya kekal abadi.
3Bersyukurlah kepada Tuhan Yang
Maha Besar; kasih-Nya kekal abadi.
4Hanya Dia yang melakukan keajaiban
besar; kasih-Nya kekal abadi.
5Dengan kebijaksanaan-Nya Dia
menjadikan langit; kasih-Nya kekal
abadi.
6Dia menghamparkan bumi di atas air;
kasih-Nya kekal abadi.
7Dia menjadikan matahari dan bulan;
kasih-Nya kekal abadi.
8Dia menjadikan matahari untuk
memerintah siang; kasih-Nya kekal
abadi.
9Dia menjadikan bulan dan bintang
untuk memerintah malam; kasih-Nya
kekal abadi.
10Dia membunuh anak lelaki sulung
orang Mesir; kasih-Nya kekal abadi.
11Dia memimpin umat Israel keluar
dari Mesir; kasih-Nya kekal abadi.
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12Dia melakukan semuanya dengan
tangan yang kuat dan perkasa;
kasih-Nya kekal abadi.
13Dia membelah Laut Gelagah;
kasih-Nya kekal abadi.
14Dia memimpin umat-Nya melalui laut
itu; kasih-Nya kekal abadi;
15 tetapi Dia menenggelamkan raja
Mesir dan tenteranya; kasih-Nya kekal
abadi.
16Dia memimpin umat-Nya melalui
gurun; kasih-Nya kekal abadi.
17Dia membunuh raja-raja yang
berkuasa; kasih-Nya kekal abadi.
18Dia membunuh raja-raja yang
termasyhur; kasih-Nya kekal abadi.
19Dia membunuh Sihon, raja orang
Amori; kasih-Nya kekal abadi.
20Dia membunuh Og, raja negeri
Basan; kasih-Nya kekal abadi.
21Dia memberikan negeri mereka
kepada umat-Nya; kasih-Nya kekal
abadi.
22Dia memberikannya kepada Israel,
hamba-Nya; kasih-Nya kekal abadi.
23Dia tidak melupakan kita apabila kita
dikalahkan; kasih-Nya kekal abadi.
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24Dia membebaskan kita daripada
musuh-musuh kita; kasih-Nya kekal
abadi.
25Dia memberikan makanan kepada
semua makhluk hidup; kasih-Nya kekal
abadi.
26Bersyukurlah kepada Allah penguasa
di syurga; kasih-Nya kekal abadi.

Ratapan Orang Israel
dalam Pembuangan

137
1Di tepi sungai-sungai di
Babilonia kita duduk dan

meratap, apabila kita terkenang akan
Sion.
2Kita menggantungkan kecapi pada
pokok gandarusa di sana, dan tidak
memainkannya lagi.
3Orang yang menawan kita, menyuruh
kita menyanyi; mereka menyuruh kita
menghiburkan mereka, "Nyanyikanlah
lagu tentang Sion untuk kami," kata
mereka.
4Bagaimanakah kita dapat
menyanyikan lagu TUHAN di negeri
asing?
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5Biarlah aku tidak dapat memainkan
kecapi lagi, jika aku melupakan engkau,
hai Yerusalem!
6Biarlah aku tidak dapat menyanyi
lagi, jika aku tidak mengingati engkau,
dan tidak menjadikan engkau punca
kegembiraanku.
7 Ingatlah, ya TUHAN, apa yang
dilakukan orang Edom, pada waktu
Yerusalem ditawan. Ingatlah bagaimana
mereka berkata, "Robohkanlah
Yerusalem sampai musnah sama sekali!"
8Hai orang Babel, kamu akan
dimusnahkan! Berbahagialah orang yang
membalas perbuatan kamu terhadap
kami!
9Berbahagialah orang yang merampas
bayi kamu lalu menghempaskan mereka
pada batu!

Doa Kesyukuran

138
1Mazmur Daud. Ya TUHAN, aku
bersyukur kepada-Mu dengan

sepenuh hatiku; aku menyanyikan pujian
untuk-Mu di hadapan makhluk-makhluk
syurga.
2Aku menghadap Rumah-Mu yang suci,
aku sujud dan memuji nama-Mu kerana
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Engkau setia dan kasih-Mu kekal, kerana
Engkau telah menunjukkan bahawa
nama-Mu dan firman-Mu agung.
3Engkau menjawab apabila aku berseru
kepada-Mu; Engkau menguatkan aku
sehingga aku berani.
4Semua raja di dunia akan memuji
Engkau, ya TUHAN, kerana mereka telah
mendengar janji-janji-Mu.
5Mereka akan menyanyi tentang
perbuatan-Mu, dan tentang kemuliaan-
Mu yang besar.
6Walaupun Engkau begitu agung,
Engkau memperhatikan orang yang
hina, dan orang sombong tidak dapat
bersembunyi daripada-Mu.
7Ketika aku ditimpa kesusahan,
Engkau memelihara aku; Engkau
menentang musuhku yang ganas, dan
menyelamatkan aku dengan kuasa-Mu.
8Engkau akan memenuhi segala
janji-Mu kepadaku; ya TUHAN, kasih-Mu
kekal abadi. Jangan tinggalkan umat
yang telah Engkau jadikan.
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Allah Maha Tahu dan
Memelihara Semuanya

139
1Untuk pemimpin koir. Mazmur
Daud. Ya TUHAN, Engkau

telah menyelami hatiku, dan Engkau
mengenal aku.
2Engkau mengetahui segala
perbuatanku; dari jauh Engkau
memahami fikiranku.
3Engkau melihat aku, sama ada
aku sedang bekerja ataupun berehat;
Engkau mengetahui segala perbuatanku.
4Bahkan sebelum aku bercakap,
Engkau sudah tahu apa yang akan
kukatakan.
5Engkau mengelilingi aku di segala
penjuru; Engkau melindungi aku dengan
kuasa-Mu.
6Pengetahuan-Mu tentang diriku sangat
dalam; terlalu dalam bagi pengertianku.
7Ke manakah aku dapat pergi untuk
menjauhkan diri daripada-Mu? Ke
manakah aku dapat lari dari hadirat-Mu?
8 Jika aku pergi ke syurga, Engkau
di sana; jika aku tidur di alam maut,
Engkau di sana juga.
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9 Jika aku terbang ke ufuk timur, atau
tinggal di hujung barat yang paling jauh,
10di sana juga Engkau akan memimpin
aku, dan di sana pun Engkau akan
menolong aku.
11 Jika aku minta kegelapan melingkupi
aku, ataupun cahaya di sekelilingku
menjadi malam,
12namun bagi-Mu kegelapan itu tidak
gelap, dan malam itu cerah seperti
siang. Bagi-Mu gelap dan terang sama
sahaja.
13Engkau menciptakan segala bahagian
badanku; Engkau membentuk aku di
dalam rahim ibuku.
14Aku memuji Engkau kerana Engkau
menciptakan aku dengan baik dan
luar biasa. Segala perbuatan-Mu ajaib
dan mengagumkan. Aku benar-benar
menyedarinya.
15Ketika tulang-tulangku dijadikan,
dan dirangkaikan dengan teliti di dalam
rahim ibuku, ketika aku tumbuh di sana
secara rahsia, Engkau tahu bahawa aku
di sana.
16Engkau melihat aku semasa aku
dalam kandungan ibuku. Jangka masa
hidupku sudah ditetapkan dan dicatat di



Mazmur 139.17–140.1 302

dalam kitab-Mu, bahkan sebelum satu
hari pun bermula.
17Ya Allah, betapa sukarnya fikiran-Mu
bagiku, dan betapa banyak jumlahnya.
18 Jika dihitung, bilangannya lebih
banyak daripada butir pasir. Ketika aku
bangun, aku masih bersama-sama-Mu.
19Ya Allah, bunuhlah orang jahat, dan
jauhkanlah pengganas daripadaku!
20Mereka memfitnah Engkau; mereka
menjahatkan nama-Mu.
21Ya TUHAN, aku benci akan orang
yang membenci Engkau! Aku berasa jijik
terhadap orang yang melawan Engkau!
22Aku membenci mereka dengan
sepenuh hati; aku menganggap mereka
musuhku.
23Selidikilah aku, ya Allah, dan
selamilah hatiku; ujilah aku dan
ketahuilah fikiranku.
24Periksalah hatiku sama ada terdapat
kejahatan dalam diriku, dan pimpinlah
aku ke jalan yang abadi.

Doa Minta Perlindungan

140
1Untuk pemimpin koir. Mazmur
Daud. (140-2) Ya TUHAN,
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selamatkanlah aku daripada orang jahat;
jauhkanlah aku daripada pengganas.
2 (140-3) Mereka sentiasa merancang
kejahatan, dan selalu menimbulkan
pertengkaran.
3 (140-4) Lidah mereka bagaikan ular
berbisa, dan kata-kata mereka seperti
racun ular senduk.
4 (140-5) Ya TUHAN, lindungilah
aku daripada kuasa orang jahat;
peliharalah aku daripada pengganas
yang merancang untuk menjatuhkan
aku.
5 (140-6) Orang sombong memasang
perangkap untukku; mereka merentang
jaring untuk menjerat aku, dan
memasang jerat di sepanjang jalan
untuk menangkap aku.
6 (140-7) Aku berkata kepada TUHAN,
"Engkaulah Allahku." Dengarlah
seruanku minta tolong, ya TUHAN!
7 (140-8) TUHAN Rajaku, penyelamatku
yang kuat, Engkau telah melindungi aku
dalam pertempuran.
8 (140-9) Ya TUHAN, jangan beri orang
jahat keinginan mereka; jangan biarkan
rancangan mereka berjaya.
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9 (140-10) Jangan biar musuhku
menang, tetapi biarlah kata-kata jahat
mereka menimpa diri mereka.
10 (140-11) Biarlah bara api yang
menyala-nyala menghujani mereka;
biarlah mereka jatuh ke dalam jurang
dan tidak dapat keluar lagi.
11 (140-12) Biarlah mereka yang
memfitnah orang lain tidak berjaya;
biarlah pengganas ditimpa dan
dibinasakan oleh malapetaka.
12 (140-13) Ya TUHAN, aku tahu Engkau
membela perkara orang miskin, dan hak
orang yang tertindas.
13 (140-14) Orang yang taat dan
setia kepada-Mu akan memuji Engkau;
mereka akan hidup di hadirat-Mu.

Doa Malam

141
1Mazmur Daud. Aku berseru
kepada-Mu, ya TUHAN;

tolonglah aku sekarang! Dengarlah aku
apabila aku berseru kepada-Mu.
2Terimalah doaku sebagai kemenyan,
dan sambutlah tangan yang aku
tadahkan sebagai korban malam.
3Ya TUHAN, kawallah mulutku, dan
jagalah bibirku.
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4 Jauhkan aku daripada keinginan
berbuat jahat, dan daripada pergaulan
dengan orang derhaka. Jangan biarkan
aku berpesta dengan mereka.
5Aku rela menerima hukuman dan
teguran daripada orang baik, tetapi aku
tidak akan menerima pujian daripada
orang jahat kerana aku sentiasa berdoa
menentang perbuatan jahat mereka.
6Apabila pemerintah mereka
dicampakkan dari tebing batu, barulah
mereka akan mengakui bahawa
perkataanku benar.
7Seperti kayu yang dibelah dan ditetak
kecil-kecil, begitulah juga tulang mereka
dihamburkan di tepi kubur.
8Tetapi aku tetap percaya kepada-Mu,
ya TUHAN Rajaku; aku mengharapkan
perlindungan-Mu; janganlah biarkan aku
mati!
9Lindungilah aku dari perangkap yang
dipasang untukku, dari jerat yang
dipasang oleh orang jahat.
10Biarlah mereka jatuh ke dalam
perangkap mereka sendiri, sedangkan
aku dapat melepaskan diri dan selamat.
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Doa Minta Tolong

142
1Sajak Daud, ketika dia
berada di dalam gua. (142-2)

Aku berseru kepada TUHAN, aku merayu
kepada-Nya meminta bantuan.
2 (142-3) Aku mengemukakan
segala aduanku kepada-Nya; aku
memberitahukan segala kesusahanku
kepada-Nya.
3 (142-4) Apabila aku putus asa, Dia
tahu apa yang harus aku lakukan. Di
jalan yang harus aku tempuh, musuhku
telah memasang perangkap untukku.
4 (142-5) Aku melihat ke sampingku,
tiada sesiapa pun yang dapat
menolong aku; tiada seorang pun yang
melindungi aku. Tiada seorang pun yang
mempedulikan aku.
5 (142-6) Ya TUHAN, aku berseru
minta tolong kepada-Mu, Engkaulah
pelindungku, Engkau sahaja yang aku
perlukan dalam hidup ini.
6 (142-7) Dengarlah seruanku minta
tolong, kerana aku tidak berdaya.
Selamatkanlah aku daripada musuhku;
mereka terlalu kuat bagiku.
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7 (142-8) Lepaskanlah aku daripada
kesusahan, maka dalam perhimpunan
umat-Mu, aku akan memuji-Mu, kerana
Engkau telah berbuat baik kepadaku.

Doa Minta Tolong

143
1Mazmur Daud. Ya TUHAN,
dengarlah doaku, terimalah

rayuanku! Engkau baik dan setia, oleh
itu jawablah aku!
2 Janganlah hakimi aku, hamba-Mu;
tiada seorang pun yang tidak bersalah di
hadapan-Mu.
3Musuhku telah memburu aku, dan
mengalahkan aku. Dia memasukkan aku
ke dalam penjara yang gelap, dan aku
ini seperti orang yang sudah lama mati.
4Oleh itu aku putus asa, aku tidak
berdaya.
5Aku mengingatkan masa yang lalu;
aku memikirkan segala yang telah
Engkau lakukan, aku mengenangkan
segala perbuatan-Mu.
6Aku berdoa dengan menghulurkan
tangan kepada-Mu; aku memerlukan
Engkau seperti tanah kering memerlukan
hujan.
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7 Jawablah aku segera, ya TUHAN, aku
putus harapan. Jangan sembunyikan
diri-Mu daripadaku, supaya aku tidak
menjadi seperti orang yang sudah turun
ke alam maut.
8Setiap pagi ingatkanlah aku tentang
kasih-Mu, kerana aku berharap
kepada-Mu. Aku berdoa kepada-Mu;
tunjukkanlah aku jalan yang harus aku
tempuh.
9Aku datang hendak berlindung
kepada-Mu, ya TUHAN, selamatkanlah
aku daripada musuhku.
10Engkaulah Allahku; ajarlah aku
melakukan kehendak-Mu. Berbuat
baiklah kepadaku, dan pimpinlah aku ke
jalan yang selamat.
11Selamatkanlah aku, ya TUHAN,
menurut firman-Mu; selamatkanlah aku
daripada kesusahan kerana Engkau baik.
12Bunuhlah musuhku kerana Engkau
mengasihi aku; binasakanlah semua
penindasku, kerana aku ini hamba-Mu.

Raja Bersyukur kepada TUHAN

144
1Mazmur Daud. Pujilah
TUHAN, pelindungku! Dia
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melatih aku untuk bertempur, dan
mempersiapkan aku untuk berperang.
2Dialah pelindungku dan pembelaku,
tempat aku bernaung dan penyelamatku;
aku bergantung kepada-Nya supaya
aku selamat. Dia menaklukkan
bangsa-bangsa ke bawah kuasaku.
3Ya TUHAN, apakah manusia sehingga
Engkau memperhatikan dia? Dia manusia
biasa, namun Engkau mengendahkan
dia!
4Manusia bagaikan hembusan nafas,
dan hidupnya berlalu seperti bayangan.
5Ya TUHAN, bukalah langit dan
turunlah; sentuhlah gunung-gunung
supaya berasap.
6Pancarkanlah kilat dan cerai-
beraikanlah musuh-Mu; lepaskanlah
anak panah-Mu supaya musuh lari.
7Hulurkanlah tangan-Mu dari syurga,
dan selamatkanlah aku dari air yang
dalam; selamatkanlah aku daripada
kuasa orang asing,
8yang selalu berdusta dan menipu, dan
mengangkat sumpah palsu.
9Aku akan menyanyikan lagu baru
untuk-Mu, ya Allah; aku akan memainkan
kecapi dan menyanyi untuk-Mu.
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10Engkau memberikan kemenangan
kepada raja-raja, dan menyelamatkan
hamba-Mu, Daud.
11Selamatkanlah aku daripada pedang
orang kejam, dan lepaskanlah aku
daripada kuasa orang asing, yang selalu
berdusta dan menipu, dan mengangkat
sumpah palsu.
12Semoga anak-anak lelaki kita yang
masih muda menjadi seperti tumbuh-
tumbuhan yang membesar. Semoga
anak-anak perempuan kita menjadi
seperti tiang cantik yang menyangga
sudut-sudut istana.
13Semoga gudang kita dipenuhi
pelbagai hasil bumi. Semoga domba di
ladang kita beranak sampai berpuluh-
puluh ribu banyaknya.
14Semoga lembu kita pun membiak,
tanpa ada yang hilang ataupun
keguguran. Semoga tiada tangisan
kesengsaraan yang kedengaran di
jalan-jalan kota kita.
15Berbahagialah bangsa yang
sedemikian, berbahagialah umat yang
Allah mereka TUHAN!
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Lagu Pujian

145
1Lagu pujian oleh Daud. Aku
akan mengagungkan Engkau,

ya Allahku dan Rajaku; aku bersyukur
kepada-Mu selama-lamanya.
2Setiap hari aku akan bersyukur
kepada-Mu; aku akan memuji Engkau
selama-lamanya.
3TUHAN agung dan harus dipuji
setinggi-tingginya, kebesaran-Nya tidak
dapat kita fahami.
4Perbuatan-Mu akan dipuji orang dari
satu generasi ke satu generasi; mereka
akan memberitakan perbuatan-Mu yang
hebat.
5Orang akan menceritakan kemuliaan-
Mu dan kebesaran-Mu, dan aku akan
merenungkan perbuatan-Mu yang
mengagumkan.
6Orang akan mewartakan perbuatan-
Mu yang hebat, dan aku akan
mengisytiharkan keagungan-Mu.
7Mereka akan memberitakan segala
kebaikan-Mu, dan bernyanyi tentang
keadilan-Mu.
8TUHAN pengasih dan penyayang, Dia
panjang sabar dan penuh dengan kasih.



Mazmur 145.9–16 312
9Dia baik terhadap setiap orang, dan
mengasihani semua ciptaan-Nya.
10Semua makhluk ciptaan-Mu akan
memuji Engkau, ya TUHAN, dan segenap
umat-Mu akan bersyukur kepada-Mu.
11Mereka akan menceritakan kemuliaan
pemerintahan-Mu sebagai Raja, dan
mengisytiharkan keperkasaan-Mu,
12 supaya semua orang mengetahui
perbuatan-Mu yang hebat, dan
pemerintahan-Mu yang mulia dan
semarak.
13Pemerintahan-Mu tetap sepanjang
masa, dan Engkaulah raja selama-
lamanya. TUHAN setia kepada umat-Nya
dan menepati janji-Nya; Dia berbelas
kasihan dalam segala perbuatan-Nya.
14Dia menolong orang yang dalam
kesusahan; Dia menguatkan orang yang
putus harapan.
15Semua makhluk ciptaan-Mu
bergantung kepada-Mu, dan Engkau
memberikan semuanya makanan pada
waktunya.
16Engkau memberikan segala
keperluan kepada makhluk ciptaan-Mu
sehingga tidak berkekurangan.



Mazmur 145.17–146.3 313
17TUHAN adil dalam segala tindakan-
Nya, dan berbelas kasihan dalam semua
perbuatan-Nya.
18Dia dekat dengan orang yang berseru
kepada-Nya, dan yang memohon
kepada-Nya dengan tulus hati.
19Dia membekalkan keperluan
semua orang yang menghormati-Nya;
Dia mendengar seruan mereka dan
menyelamatkan mereka.
20Dia melindungi semua orang yang
mengasihi Dia, tetapi Dia membinasakan
orang yang jahat.
21Aku akan sentiasa memuji TUHAN;
hendaklah semua makhluk ciptaan-Nya
memuji nama-Nya yang suci sampai
selama-lamanya.

Pujian bagi Allah Penyelamat Kita

146
1Pujilah TUHAN! Pujilah
TUHAN, hai jiwaku!

2Aku akan memuji Dia seumur
hidupku; aku akan menyanyi untuk
Allahku sepanjang hayatku.
3 Jangan berharap kepada pemerintah
manusia, tidak seorang pun dapat
menyelamatkan kamu.
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4Apabila mereka mati, mereka kembali
ke tanah; pada hari itu segala rancangan
mereka musnah.
5Berbahagialah orang yang ditolong
oleh Allah Yakub, dan yang berharap
kepada TUHAN, Allahnya;
6Dialah Allah yang mencipta langit,
bumi, dan laut, serta isi semuanya. Dia
sentiasa menepati janji-Nya;
7Dia membela hak orang yang
tertindas, dan Dia memberikan makanan
kepada orang yang lapar. TUHAN
membebaskan orang tawanan,
8dan mencelikkan mata orang buta.
Dia menguatkan orang yang putus
harapan; Dia mengasihi umat yang taat
kepada-Nya.
9Dia melindungi orang asing yang
tinggal di negeri kita; Dia menolong
para balu dan anak yatim, tetapi Dia
memusnahkan rancangan orang jahat.
10TUHAN ialah raja selama-lamanya.
Allahmu, hai Sion, akan memerintah
sepanjang masa. Pujilah TUHAN!

Pujian untuk Allah Yang Maha Kuasa

147
1Pujilah TUHAN! Memang baik
kita menyanyikan lagu pujian
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untuk Allah kita; memang elok dan patut
kita memuji Dia.
2TUHAN sedang memulihkan
Yerusalem; Dia sedang membawa orang
Israel kembali dari pembuangan.
3Dia menyembuhkan orang yang
hancur hati, dan membalut luka mereka.
4Dia telah menentukan jumlah bintang,
dan memberikan nama setiap bintang.
5Sungguh agung dan perkasa Tuhan
kita; kebijaksanaan-Nya tidak terhingga.
6Dia memberikan kuasa kepada orang
yang tertindas, tetapi Dia mengalahkan
dan mempermalukan orang jahat.
7Nyanyikanlah lagu pujian untuk
TUHAN, dan mainkanlah kecapi untuk
Allah kita.
8Dia membentangkan awan di langit;
Dia menurunkan hujan ke bumi, dan
menumbuhkan rumput di bukit.
9Dia memberikan makanan kepada
binatang, dan kepada anak burung
gagak yang menciap-ciap.
10Dia tidak suka akan kuda yang kuat,
ataupun askar yang berani;
11 tetapi Dia suka akan orang yang
menghormati-Nya, orang yang yakin
kepada kasih-Nya yang kekal.
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12Pujilah TUHAN, hai Yerusalem! Pujilah
Allahmu, hai Sion!
13Dia menguatkan pintu gerbangmu;
Dia memberkati umatmu.
14Dia menjaga keamanan negerimu
dan memuaskan engkau dengan gandum
yang terbaik.
15Dia memberikan perintah kepada
bumi, dan firman-Nya dilaksanakan
dengan segera.
16Dia meliputi tanah dengan salji
seperti menghamparkan selimut, Dia
menghamburkan embun beku seperti
menghamburkan debu.
17Dia menurunkan hujan batu seperti
kerikil; tiada sesiapa pun tahan
menghadapi kesejukan itu.
18Kerana firman-Nya, air batu menjadi
cair; Dia meniupkan angin, maka air pun
mengalir.
19Dia memberikan firman-Nya kepada
umat-Nya, peraturan dan hukum-Nya
kepada Israel.
20Dia tidak berbuat demikian bagi
bangsa lain; mereka tidak mengenal
hukum-Nya. Pujilah TUHAN!
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Alam Semesta, Pujilah Allah

148
1Pujilah TUHAN! Pujilah
TUHAN, hai seisi syurga, hai

kamu yang tinggal di tempat tinggi.
2Pujilah Dia, hai semua malaikat-Nya,
pujilah Dia, hai seluruh tentera syurga.
3Pujilah Dia, hai matahari dan bulan;
pujilah Dia, hai bintang-bintang yang
gemerlapan.
4Pujilah Dia, hai langit yang tertinggi,
pujilah Dia, hai air yang di atas langit.
5Biarlah semuanya memuji nama
TUHAN; semuanya tercipta oleh
perintah-Nya.
6Dengan perintah-Nya, Dia
menentukan tempat semuanya
untuk selama-lamanya, dan semua itu
harus selalu mentaati ketetapan-Nya.
7Pujilah TUHAN, hai seisi bumi, hai
makhluk raksasa laut dan seluruh
samudera raya,
8hai kilat dan hujan batu, salji dan
awan, serta angin ribut yang taat kepada
perintah-Nya.
9Pujilah Dia, hai bukit dan gunung,
pokok buah dan hutan,
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10 semua binatang yang jinak dan yang
liar, yang besar mahupun yang kecil, dan
juga burung.
11Pujilah Dia, hai raja-raja dan semua
bangsa, para pemerintah dan penguasa,
12 semua pemudi dan pemuda, orang
tua dan orang muda.
13Hendaklah mereka semua memuji
nama TUHAN! Dia lebih agung daripada
semua yang lain; Dia lebih berkuasa
daripada semua yang di bumi dan di
syurga.
14Dia telah menguatkan umat-Nya,
supaya Dia dipuji oleh segenap umat-
Nya, umat Israel yang dikasihi-Nya.
Pujilah TUHAN!

Lagu Pujian

149
1Pujilah TUHAN! Nyanyikanlah
lagu baru untuk TUHAN;

pujilah Dia dalam perhimpunan
umat-Nya yang setia!
2Bergembiralah, hai orang Israel,
kerana Pencipta kamu; bersukacitalah,
hai penduduk Sion, kerana Raja kamu!
3Pujilah nama-Nya dengan tarian;
pujilah Dia dengan memainkan kecapi
dan tamburin.
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4TUHAN berkenan kepada umat-Nya;
Dia memberikan kemenangan kepada
orang yang bergantung kepada-Nya.
5Hendaklah umat Allah bersukacita
kerana mereka menang, dan bernyanyi
dengan gembira sepanjang malam.
6Hendaklah mereka memuji Allah
dengan bersorak-sorak, sambil
memegang pedang yang tajam
7untuk mengalahkan bangsa-bangsa,
dan menghukum rakyat mereka;
8untuk membelenggu raja-raja dan
merantai pemimpin mereka,
9untuk menghukum bangsa-bangsa
menurut perintah Allah. Itulah
kemenangan umat Allah. Pujilah TUHAN!

Pujilah TUHAN!

150
1Pujilah TUHAN! Pujilah
Allah di Rumah-Nya! Pujilah

kekuatan-Nya di angkasa-Nya!
2Pujilah Dia kerana perbuatan-Nya
yang perkasa! Pujilah keagungan-Nya!
3Pujilah Dia dengan trompet! Pujilah
Dia dengan gambus dan kecapi!
4Pujilah Dia dengan tamburin dan
tarian! Pujilah Dia dengan kecapi dan
seruling!
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5Pujilah Dia dengan simbal kecil yang
berdenting! Pujilah Dia dengan simbal
besar yang berdentang!
6Pujilah TUHAN, hai semua makhluk
yang hidup! Pujilah TUHAN!



Amsal

Nilai Amsal

1
1Amsal-amsal Raja Salomo raja
Israel, iaitu putera Raja Daud.

2Amsal yang berikut akan menolong
kamu mengenal hikmat dan nasihat
yang baik, serta memahami ungkapan
yang dalam maknanya.
3Amsal ini mengajar kamu hidup
dengan bijaksana, jujur, adil, dan tidak
berat sebelah.
4Amsal ini dapat mengajar orang yang
tidak berpengalaman supaya berfikiran
tajam, dan mengajar orang muda
menjadi pandai dan bijaksana.
5Amsal ini dapat menambah
pengetahuan orang bijaksana dan dapat
membimbing orang terpelajar.
6Dengan demikian mereka dapat
memahami makna yang tersirat dalam
amsal, kata-kata, dan soalan yang
dikemukakan oleh orang bijaksana.



Amsal 1.7–14 2

Nasihat kepada Orang Muda
7Untuk memperoleh pengetahuan,
pertamanya kamu mesti hormat dan
takut kepada TUHAN. Orang bodoh tidak
tahu menghargai hikmat dan tidak mahu
belajar.
8Hai anakku, perhatikanlah kata-kata
bapa dan ibumu.
9Ajaran mereka akan menambah budi
pekertimu seperti hiasan kepala dan
kalung mempercantik rupamu.
10Anakku, jika kamu digoda oleh orang
berdosa, jangan ikut pujukan mereka.
11Seandainya mereka berkata, "Marilah
kita mencari orang dan membunuh
mereka. Marilah kita menyerang orang
yang tidak bersalah sekadar untuk
bersuka-suka!
12Sekarang mereka hidup dan sihat,
tetapi mereka akan mati apabila kita
sudah mengerjakan mereka.
13Kita akan mendapat dan mengambil
segala jenis kekayaan mereka, lalu
memenuhi rumah kita dengan barang
rampasan!
14Marilah ikut kami, kita akan berkongsi
hasil curian kita!"
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15Anakku, jangan ikut orang yang
demikian. Jauhkan dirimu daripada
mereka.
16Mereka tidak sabar lagi untuk
melakukan kejahatan. Mereka ingin
cepat-cepat membunuh orang.
17Tiada gunanya memasang jerat
di depan mata burung yang hendak
ditangkap,
18 tetapi orang jahat seperti itu
memasang perangkap bagi diri mereka
-- perangkap yang akan membinasakan
mereka.
19Orang yang mencari nafkah dengan
keganasan akan membayarnya dengan
nyawanya sendiri.

Suara Hikmat
20Dengarlah! Hikmat sedang berseru di
jalan raya dan di pasar,
21memanggil orang dengan suara
yang lantang di pintu gerbang dan di
mana-mana sahaja orang berkumpul:
22 "Hai orang bodoh! Berapa lama lagi
kamu hendak menjadi bodoh? Berapa
lama lagi kamu akan mengolok-olokkan
pengetahuan? Bilakah kamu mahu
belajar?
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23Dengarlah apabila aku menegur ajar
kamu. Aku akan menasihatkan kamu,
dan membahagikan pengetahuanku
kepada kamu.
24Aku memanggil dan menjemput
kamu datang tetapi kamu tidak mahu
mendengar. Kamu tidak mempedulikan
aku.
25Kamu mengabaikan semua nasihatku
dan tidak mahu menerima tegur ajarku.
26Oleh itu, apabila kamu susah kelak,
aku akan mentertawakan kamu. Aku
akan mengejek kamu apabila kamu
ditimpa kengerian.
27Kengerian itu akan datang seperti
angin ribut yang membawa bencana, dan
kamu akan kesakitan dan menderita.
28Pada waktu itu kamu akan memanggil
aku, tetapi aku tidak akan menjawab.
Kamu akan mencari aku di merata-rata
tempat, tetapi tidak akan menjumpai
aku.
29Kamu membenci pengetahuan dan
tidak mahu taat kepada TUHAN.
30Kamu tidak pernah mahu menerima
nasihatku atau mempedulikan tegur
ajarku.
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31Oleh itu, kamu akan menerima
nasib yang setimpal dengan kelakuan
kamu, dan kamu akan merasai akibat
perbuatan kamu.
32Orang yang kurang pengalaman, mati
kerana menolak hikmat. Orang bodoh
binasa kerana mengabaikan hikmat.
33Tetapi sesiapa yang mendengarkan
aku akan selamat. Dia hidup dengan
aman dan tidak perlu takut."

Faedah Memiliki Hikmat

2
1Hai anakku, terimalah apa yang
aku ajarkan dan jangan lupa akan

perintahku.
2Dengarlah apa yang bijaksana dan
cubalah memahaminya.
3Ya, mohonlah dengan bersungguh-
sungguh supaya mendapat pengetahuan
dan mintalah pengertian.
4Carilah perkara itu seperti mencari
perak dan harta terpendam.
5Barulah kamu akan tahu maknanya
takut kepada TUHAN, dan kamu akan
mendapat pengetahuan tentang Allah.
6TUHANlah yang memberikan hikmat.
Pengetahuan dan pengertian berasal
daripada-Nya.
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7Dia memberikan pertolongan dan
perlindungan kepada orang yang tulus
hati dan jujur.
8Dia melindungi orang yang berlaku
adil, dan mengawal orang yang setia
kepada-Nya.
9 Jika kamu mendengar nasihatku,
kamu akan tahu apa yang benar, adil,
dan tidak berat sebelah. Kamu akan tahu
apa yang harus kamu buat.
10Kamu akan menjadi bijaksana, dan
pengetahuanmu akan menyukakan
hatimu.
11Pengertian dan kecerdasanmu akan
melindungimu,
12 serta mencegah kamu daripada
melakukan perbuatan yang salah, dan
juga menjauhkan dirimu daripada orang
yang bercakap bohong.
13Orang seperti itu telah meninggalkan
cara hidup yang baik, dan mengambil
jalan gelap yang penuh dengan dosa.
14Mereka mendapat keseronokan
daripada perbuatan yang salah dan
jahat.
15Mereka tidak dapat diharap dan tidak
dapat dipercayai.



Amsal 2.16–3.2 7
16Kamu akan dapat menolak godaan
perempuan jalang yang berusaha untuk
memikat kamu dengan kata-kata manis.
17Perempuan itu tidak setia kepada
suaminya, dan telah melupakan janjinya
kepada Allah.
18 Jika kamu pergi ke rumahnya, kamu
menuju ke arah maut. Pergi ke sana
sama seperti pergi ke dunia orang mati.
19Orang yang melawat perempuan
itu tidak pernah kembali ke jalan yang
menuju kehidupan.
20Oleh itu, haruslah kamu ikut teladan
orang baik, dan hendaklah kamu hidup
menurut kehendak Allah.
21Orang yang hidup menurut kehendak
Allah, iaitu orang yang tulus hati akan
hidup di negeri yang dijanjikan Allah.
22Tetapi orang jahat dan berdosa akan
dilempar keluar dari negeri itu oleh
Allah, seperti rumput dicabut dari tanah.

Nasihat kepada Orang Muda

3
1Hai anakku, jangan lupa akan
ajaranku. Ingatlah selalu akan

perintahku,
2 supaya panjang umurmu dan makmur
hidupmu.
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3Hendaklah kamu tetap percaya dan
setia kepada Allah dan sesamamu.
Ingatlah dan simpanlah hal itu dalam
hatimu.
4 Jika kamu berbuat demikian, Allah
dan manusia akan berkenan kepadamu.
5Percayalah kepada TUHAN dengan
sepenuh hatimu. Jangan bergantung
kepada pengertianmu sendiri.
6 Ingatlah akan TUHAN dalam
segala perbuatanmu, dan Dia akan
menunjukkan cara hidup yang baik
kepadamu.
7 Jangan anggap dirimu lebih bijaksana
daripada yang sebenarnya. Taatlah
kepada TUHAN dan jauhilah kejahatan.
8Perbuatanmu itu akan menjadi seperti
ubat yang menyembuhkan luka-lukamu
dan menyegarkan badanmu.
9Hormatilah TUHAN dengan memberi
Dia persembahan daripada harta benda
dan hasil tanamanmu yang terbaik.
10 Jika kamu berbuat demikian, gudang-
gudangmu akan penuh dengan gandum,
dan wain kamu akan berlimpah-limpah
sehingga tidak cukup tempat untuk
menyimpannya.
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11Hai anakku, apabila TUHAN menegur
ajar kamu, terimalah tegur ajar itu
sebagai amaran dan jangan tolak
ajaran-Nya.
12TUHAN menegur ajar orang yang
dikasihi-Nya seperti seorang bapa
menegur ajar anak yang disayanginya.
13Berbahagialah orang yang menjadi
bijaksana dan mendapat pengertian.
14Manfaatnya melebihi keuntungan
daripada perak, dan nilainya lebih tinggi
daripada emas.
15Hikmat lebih bernilai daripada batu
permata. Semua yang kamu idamkan
tidak dapat dibandingkan dengan
hikmat!
16Hikmat memberi kamu umur
panjang, dan juga kekayaan serta
kehormatan.
17Hikmat memberi kamu kehidupan
yang sejahtera dan sentosa.
18Orang yang menjadi bijaksana berasa
bahagia, dan mendapat hidup yang
sejati.
19TUHAN menciptakan bumi dengan
hikmat-Nya; Dia membentangkan langit
dengan pengetahuan-Nya.
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20Hikmat-Nya menyebabkan air sungai
mengalir, dan awan menurunkan hujan
ke bumi.
21Hai anakku, berpeganglah pada
hikmat dan pengertian. Jangan
sekali-kali lepaskannya,
22maka hidupmu akan terpelihara --
sejahtera dan bahagia.
23Kamu akan berjalan dengan selamat;
kamu tidak akan tersandung.
24Kamu akan tidur tanpa berasa takut,
dan tidur nyenyak sepanjang malam.
25Kamu tidak usah khuatir akan
bencana yang datang dengan tiba-tiba,
seperti bencana angin ribut yang
menimpa orang jahat.
26TUHAN akan menjaga kamu. Dia
tidak akan membiarkan kamu dijerat.
27Seboleh-bolehnya, buatlah kebajikan
kepada orang yang memerlukannya.
28 Jangan sekali-kali suruh jiranmu
menunggu sehingga esok, jika kamu
dapat menolongnya sekarang.
29 Jangan rancang sesuatu yang akan
menyusahkan jiranmu; dia tinggal di
sebelah rumahmu dan dia mempercayai
kamu.
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30 Jangan bertengkar tanpa sebab
dengan orang yang belum pernah
berbuat jahat terhadap kamu.
31 Jangan iri hati terhadap orang ganas
dan jangan tiru tingkah laku mereka.
32TUHAN membenci orang yang
berbuat jahat, tetapi Dia akrab dengan
orang yang baik.
33TUHAN mengutuk rumah tangga
orang yang jahat, tetapi Dia memberkati
rumah tangga orang yang taat
kepada-Nya.
34Dia menghina orang yang tinggi hati,
tetapi berkenan kepada orang yang
rendah hati.
35Orang yang bijak akan mendapat
kehormatan, tetapi orang yang bodoh
akan mendapat malu.

Manfaat Memiliki Hikmat

4
1Hai anak-anak, dengarlah ajaran
bapa kamu. Dengarlah baik-baik,

supaya kamu menjadi arif.
2Hal yang aku ajarkan kepada kamu
baik, oleh itu ingatlah ajaranku.
3Ketika aku masih kanak-kanak,
sebagai anak lelaki tunggal,
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4bapaku sentiasa mengajar aku.
Katanya, "Ingatlah ajaranku dan jangan
lupakannya. Lakukanlah perintahku
supaya kamu hidup bahagia.
5Hendaklah kamu bijak dan cerdas.
Jangan lupakan ataupun abaikan
nasihatku.
6 Jangan tinggalkan hikmat, maka
hikmat akan melindungi kamu; cintailah
hikmat, maka hikmat akan menjaga
kamu agar kamu selamat.
7Perkara yang paling mustahak yang
harus kamu usahakan adalah mendapat
hikmat. Apa pun yang kamu kejar, yang
terutama adalah mendapat pengertian.
8Cintailah hikmat, maka kamu akan
ditinggikannya. Peluklah hikmat, maka
kamu akan dimuliakannya.
9Hikmat akan menjadi mahkota
kemegahanmu."
10Hai anakku, dengarlah kataku.
Perhatikanlah baik-baik nasihatku
supaya panjang umurmu.
11Aku sudah mengajar kamu hikmat
dan cara hidup yang benar.
12 Jika kamu hidup demikian, kamu
tidak akan terhalang ketika berjalan,
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dan kamu tidak akan tersandung ketika
berlari.
13Hendaklah kamu sentiasa ingat
akan ajaran yang telah kamu terima
daripadaku. Jagalah ajaran itu baik-baik,
kerana dengan ajaran itu hidupmu akan
berhasil.
14 Jangan ke tempat orang jahat pergi
dan jangan contohi mereka.
15 Jangan taruh perhatian kepada
mereka. Jauhilah mereka dan jalanlah
terus.
16Orang jahat tidak dapat tidur sebelum
melakukan kejahatan. Mereka tidak
mengantuk sebelum mencelakakan
orang lain.
17Kejahatan dan keganasan seolah-olah
makanan dan minuman mereka.
18Kehidupan orang baik bagaikan
terbitnya matahari, kian lama kian cerah
sehingga hari pun terang.
19Tetapi kehidupan orang jahat gelap
seperti malam. Mereka tersandung dan
jatuh, namun tidak dapat melihat apa
yang menyebabkannya.
20Hai anakku, perhatikanlah nasihatku.
Dengarlah kata-kataku.
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21 Jangan sekali-kali kamu lupakannya.
Ingatlah dan simpanlah kata-kataku
dalam hatimu.
22Sesiapa yang memahami nasihatku
itu akan hidup dan menjadi sihat.
23Berhati-hatilah tentang apa yang
kamu fikirkan, kerana pemikiranmu
menentukan hidupmu.
24 Jangan katakan apa yang tidak benar.
Jangan ucapkan dusta dan kata-kata
yang menyesatkan orang.
25Pandanglah ke hadapan dengan
keyakinan yang sungguh-sungguh, dan
jangan tundukkan kepalamu kerana
malu.
26Buatlah rancanganmu dengan teliti
supaya apa sahaja yang kamu lakukan
akan berjaya.
27 Jauhkanlah dirimu daripada
kejahatan dan hiduplah dengan jujur.
Jangan menyimpang sedikit pun dari
jalan yang benar.

Amaran tentang Zina

5
1Hai anakku, dengarkanlah aku.
Perhatikanlah kebijaksanaanku dan

pengertian yang aku ajarkan kepadamu,
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2 supaya kamu tahu membawa diri
dan bercakap seperti orang yang
berpengetahuan.
3Mulut perempuan jalang semanis
madu dan kata-katanya memikat hati,
4 tetapi kemudian yang tertinggal hanya
kepahitan dan penderitaan.
5Dia akan menyeret kamu ke dunia
orang mati. Jalan yang ditempuhnya itu
menuju maut.
6Dia tidak tetap pada jalan yang
menuju hidup, tetapi menyimpang dari
jalan itu tanpa disedarinya.
7Oleh itu, hai anak-anak dengarkanlah
kata-kataku, dan jangan sekali-kali
lupakannya.
8 Jauhilah perempuan seperti itu!
Bahkan jangan dekati pintunya.
9 Jika kamu tidak menjauhi perempuan
itu, kamu akan kehilangan kehormatan,
dan ketika kamu masih muda, nyawa
kamu akan direnggut oleh orang yang
tidak berbelas kasihan.
10Semua harta kamu akan dirampas
oleh orang yang tidak kamu kenal, dan
hasil usaha kamu akan dimiliki orang
lain.
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11Pada akhir hidup kamu, kamu akan
mengerang kerana badan kamu habis
dimakan penyakit.
12Lalu kamu akan berkata,
"Mengapakah selama ini aku membenci
nasihat? Mengapakah aku tidak mahu
ditegur orang?
13Aku tidak mendengar ajaran guru-
guruku. Aku tidak memperhatikan
nasihat mereka.
14Sekarang aku dihina di hadapan
orang ramai."
15Setialah kepada isterimu dan
kasihilah dia sahaja.
16Tidak ada gunanya mencari
kenikmatan pada orang yang bukan
isterimu.
17Kenikmatan itu khas untuk kamu
dengan isterimu, bukan dengan orang
lain.
18Oleh itu hendaklah kamu berbahagia
dengan isterimu dan bersukacitalah
dengan gadis yang kamu kahwini,
19gadis yang manis dan jelita seperti
rusa. Biarlah kecantikannya memikat
kamu, dan cintanya menambat hati
kamu.



Amsal 5.20–6.4 17
20Mengapakah kamu tergila-gila
kepada perempuan lain, hai anakku?
Mengapakah kamu lebih suka meniduri
isteri orang?
21TUHAN nampak segala perbuatanmu.
Ke mana sahaja kamu pergi, kamu
diawasi-Nya.
22Dosa orang jahat bagaikan
perangkap. Orang itu akan terjerat oleh
dosanya sendiri.
23Dia akan mati kerana tidak dapat
menahan nafsu. Kebodohannya akan
membawa dia ke kubur.

Nasihat-Nasihat Lain

6
1Anakku, jika kamu berjanji
menjamin hutang orang lain,

2maka kamu terikat oleh kata-katamu
atau terjerat oleh janjimu sendiri.
3Kalau begitu anakku, kamu sudah
dalam kuasa orang itu. Tetapi inilah
caranya kamu dapat melepaskan
diri: pergilah segera kepadanya dan
mohonlah dia membebaskan kamu.
4 Jangan tidur ataupun rehat sebelum
kamu berbuat demikian.
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5Selamatkanlah dirimu daripada
perangkap itu seperti burung atau kijang
melepaskan diri daripada pemburu.
6Orang yang malas harus belajar
daripada cara hidup semut.
7Semut tidak mempunyai pemimpin,
atau ketua, ataupun penguasa,
8 tetapi semut menyimpan makanan
pada musim menuai sebagai persediaan
semasa tidak ada makanan.
9Berapa lamakah orang malas hendak
berbaring? Bilakah dia akan bangun?
10Dia berkata, "Aku hendak tidur
sekejap saja. Aku hendak berpangku
tangan dan berehat sebentar."
11Tetapi sementara dia tidur, dia akan
ditimpa kemiskinan yang datang seperti
perompak yang bersenjata.
12Orang yang jahat dan tidak berguna
membohong di sana sini.
13Mereka mengenyitkan mata dan
memberikan isyarat untuk menipu kamu,
14 sementara merancang kejahatan
dalam fikiran mereka yang sesat. Mereka
menimbulkan kekacauan di merata
tempat.
15Kerana perbuatan mereka itu,
bencana akan menimpa mereka dengan
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mengejut, dan mereka akan dihancurkan
sama sekali.
16Ada tujuh perkara yang dibenci oleh
TUHAN dan tidak dapat dibiarkan-Nya:
sikap yang sombong, mulut yang
membohong, tangan yang membunuh
orang yang tidak bersalah, fikiran yang
merancang hal-hal jahat, kaki yang
bergegas menuju kejahatan, saksi yang
terus-menerus berdusta, dan orang
yang menyebabkan perkelahian antara
sahabat.
17 (6:16)
18 (6:16)
19 (6:16)

Amaran tentang Zina
20Hai anakku, lakukanlah perintah
bapamu, dan jangan lupakan ajaran
ibumu.
21 Ingatlah dan simpanlah kata-kata
mereka dalam hatimu.
22Ajaran mereka akan memimpin kamu
dalam perjalanan, melindungi kamu
pada waktu malam, dan menasihati
kamu pada waktu siang.
23Petunjuk mereka bagaikan lampu
yang terang, dan teguran mereka
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menunjukkan cara hidup yang baik
kepadamu.
24Dengan demikian kamu dijauhkan
daripada perempuan jalang dan daripada
pujukan isteri orang lain.
25 Jangan kamu tergoda oleh kecantikan
mereka, atau terpikat oleh kerlingan
mata mereka.
26Pelacur dapat kamu bayar dengan
harga sebuku roti sahaja, tetapi berzina
dengan isteri orang lain harus kamu
bayar dengan nyawa.
27 Jika kamu memangku api, pakaianmu
terbakar.
28 Jika kamu berjalan di atas bara api,
kakimu terbakar.
29Demikian juga bahayanya jika
seorang lelaki tidur dengan isteri orang
lain. Sesiapa yang melakukan hal itu
akan menanggung akibatnya.
30Orang tidak menghina pencuri yang
mencuri makanan kerana lapar;
31walaupun demikian, jika pencuri itu
tertangkap, dia mesti menggantinya
tujuh kali ganda dan dia mesti
menyerahkan segala miliknya.
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32Tetapi seorang lelaki yang berzina
sangat bodoh. Lelaki itu membinasakan
dirinya sendiri.
33Dia akan dihina dan dipukul orang.
Dia akan dipermalukan selama-lamanya.
34Seorang suami paling marah
apabila dia cemburu. Dendamnya tidak
mengenal batas.
35Dia tidak mahu menerima ganti rugi;
pemberian sebanyak apa pun tidak dapat
meredakan kemarahannya.

7
1Hai anakku, ingatlah nasihatku, dan
jangan lupa akan perintahku.

2Turutilah perintahku, maka kamu akan
hidup. Berhati-hatilah menurut ajaranku
sebagaimana kamu berhati-hati menjaga
matamu.
3Peganglah ajaranku setiap masa dan
simpanlah dalam hatimu.
4Perlakukanlah hikmat seperti
saudaramu, dan pengertian seperti
sahabat karibmu.
5Hikmat dan pengertian akan
menjauhkan dirimu daripada isteri orang
lain, dan daripada perempuan yang
memikat dengan kata-kata manis.
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Perempuan Jalang
6Pada suatu hari aku memandang dari
tingkap rumahku,
7dan aku nampak banyak pemuda yang
kurang pengalaman, tetapi khasnya aku
memperhatikan seorang yang bodoh
antara mereka.
8Dia sedang lalu di selekoh jalan, dekat
rumah seorang perempuan. Dia lalu
dekat rumah perempuan itu
9pada petang hari, ketika sudah mulai
gelap.
10Perempuan itu menemui dia.
Perempuan itu berpakaian seperti
seorang pelacur dan sedang membuat
rancangan.
11Dia lancang dan tidak tahu malu. Dia
sentiasa mundar-mandir di jalan,
12atau menunggu di selekoh jalan; ada
kalanya di jalan raya, ada kalanya pula
di pasar.
13Dia memeluk pemuda itu dan
menciumnya. Tanpa malu-malu,
perempuan itu berkata,
14 "Aku telah mempersembahkan
korban hari ini, dan sekarang aku
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mempunyai lebihan makanan daripada
korban itu.
15Oleh itu, aku keluar mencari engkau,
dan sekarang aku menemui engkau.
16Aku sudah memasang cadar linen
beraneka warna buatan Mesir, pada
tempat tidurku.
17Aku sudah mengharumkannya
dengan mur, gaharu, dan kayu manis.
18Marilah kita bercumbuan dan
menikmati asmara sepanjang malam.
19Suamiku tiada di rumah. Dia telah
pergi ke tempat jauh
20dan membawa banyak wang. Dia
tidak akan pulang selama dua minggu."
21Demikianlah perempuan itu
menggoda pemuda itu dengan pujukan-
pujukan yang memikat sehingga
tergodalah pemuda itu.
22Tanpa berfikir, dia mengikut
perempuan itu; pemuda itu seperti
lembu yang akan disembelih dan
seperti rusa yang melompat ke dalam
perangkap;
23 sebentar lagi anak panah akan
menembusi jantungnya. Pemuda itu
seperti burung yang terbang menuju
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perangkap. Dia tidak sedar bahawa
nyawanya terancam.
24Oleh itu, hai anak-anak, dengarkanlah
aku dan perhatikanlah nasihatku.
25 Jangan biarkan perempuan seperti
itu memikat hati kamu. Jangan pergi
mencari dia,
26kerana dia telah menghancurkan
kehidupan banyak lelaki, dan yang
binasa pun tidak terbilang banyaknya.
27 Jika kamu pergi ke rumahnya, kamu
menuju ke dunia orang mati. Itulah jalan
pintas menuju maut.

Seruan Hikmat

8
1Dengarlah! Hikmat berseru-seru;
kebijaksanaan memperdengarkan

suara.
2Hikmat berdiri di puncak bukit, di tepi
jalan, dan juga di simpang jalan.
3Di pintu masuk ke kota, di pintu
gerbang, hikmat berseru,
4 "Hai umat manusia, aku merayu
kepada kamu; setiap insan di bumi,
perhatikanlah seruanku.
5Kamu yang kurang matang,
matangkan fikiranmu; kamu yang bebal,
belajarlah supaya berakal.
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6Dengarlah kata-kataku, kerana
semuanya tepat dan berguna.
7Apa yang aku katakan, betul
semuanya, kerana aku membenci dusta.
8Segala yang aku katakan benar; tiada
satu pun yang menyesatkan atau salah.
9Bagi orang yang berpengertian,
semuanya jelas; bagi orang yang
berpengetahuan, semuanya terang.
10Hargailah ajaranku lebih daripada
perak; pentingkanlah pengetahuan lebih
daripada emas tulen.
11Akulah Hikmat. Aku lebih berharga
daripada permata, dan aku tidak dapat
dibandingkan dengan apa pun yang
kamu idamkan.
12Akulah Hikmat; aku mempunyai
pengertian, pengetahuan, dan
kebijaksanaan.
13Menghormati TUHAN bererti
membenci kejahatan; aku membenci
kesombongan dan keangkuhan, tingkah
laku jahat dan dusta.
14Aku memberikan nasihat yang baik,
dan pertimbangan yang bijak. Aku
berpengetahuan dan aku kuat.
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15Akumembantu raja-raja menjalankan
pemerintahan, dan aku menolong para
penguasa menegakkan keadilan.
16Setiap penguasa yang adil
memerintah dengan pertolonganku,
demikian juga negarawan dan
bangsawan.
17Aku mengasihi orang yang mengasihi
aku, sesiapa yang sungguh-sungguh
mencari aku akan menemukan aku.
18Aku dapat memberi kamu kekayaan
dan kehormatan, kemakmuran, dan
kejayaan.
19Apa yang kamu terima daripadaku
lebih baik daripada emas tulen, lebih
baik daripada perak murni.
20Aku mengambil jalan kejujuran; aku
mengikut jalan keadilan.
21Aku memberikan kekayaan kepada
orang yang mengasihi aku, dan aku
memenuhi rumah mereka dengan harta.
22TUHAN mencipta aku pada permulaan
karya-Nya, akulah hasil karya-Nya yang
pertama, pada zaman dahulu.
23Akulah yang mula-mula sekali
diciptakan, sebelum dunia ini dijadikan.
24Aku lahir sebelum ada lautan,
sebelum ada mata air.
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25Aku lahir sebelum gunung-gunung
ditegakkan, sebelum bukit-bukit
didirikan,
26 sebelum TUHAN mencipta bumi dan
padang-padangnya, bahkan sebelum
ada gumpal tanah yang pertama.
27Aku menyaksikan Dia
membentangkan langit, ketika Dia
menentukan batas langit,
28ketika Dia menempatkan awan di
langit, ketika Dia membuka mata air di
lautan,
29ketika Dia memerintahkan air laut
naik sampai ke batas yang ditentukan-
Nya. Aku sudah pun ada ketika dasar
bumi diletakkan-Nya.
30Aku di sisi-Nya seperti seorang
jurubina, setiap hari akulah sumber
kebahagiaan-Nya, aku sentiasa gembira
di hadirat-Nya.
31Aku gembira dengan bumi-Nya, puas
hati dengan umat manusia.
32Sekarang, dengarlah nasihatku, hai
anak-anak. Ikutlah petunjukku supaya
kamu bahagia.
33Terimalah ajaranku dan jadilah
bijaksana; jangan abaikannya.
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34Berbahagialah orang yang
mendengarkan aku, orang yang
duduk di pintu rumahku setiap hari, dan
yang menunggu di gerbang kediamanku.
35Orang yang menemukan aku
memperoleh hidup, dia diperkenankan
TUHAN.
36Orang yang tidak menemukan aku,
mencelakakan dirinya sendiri, dan
sesiapa yang membenci aku, mencintai
maut."

Hikmat dan Kebodohan

9
1Hikmat telah membina rumahnya,
dan mendirikan tujuh batang tiang

bagi rumah itu.
2 Ia telah menyembelih ternakan untuk
jamuan, mencampur wain dengan
rempah, serta menyediakan hidangan.
3 Ia menyuruh pelayan perempuannya
berseru dari tempat yang tertinggi di
kota,
4 "Marilah, hai orang yang kurang
pengalaman. Silalah ke mari!" Kepada
orang yang bodoh ia berkata,
5 "Marilah makan makananku dan
minum wain yang telah kusediakan.
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6Tinggalkanlah kebodohan supaya
kamu hidup bahagia. Ikutilah teladan
orang berpengertian."
7 Jika kamu menegur ajar orang yang
sombong, kamu akan dihina. Jika kamu
menegur ajar orang jahat, kamu akan
cedera.
8 Jangan sekali-kali tegur ajar orang
yang sombong; mereka akan membenci
kamu. Tetapi jika kamu menegur ajar
orang bijak, mereka akan menghormati
kamu.
9Apa sahaja yang kamu katakan
kepada orang bijak akan membuat
orang itu lebih bijaksana. Apa sahaja
yang kamu ajarkan kepada orang yang
taat kepada Allah akan menambah
pengetahuan orang itu.
10 Jika kamu hendak menjadi bijaksana,
pertamanya kamu mesti hormat dan
takut kepada TUHAN. Jika kamu kenal
akan Yang Maha Suci, kamu akan
memperoleh pengertian.
11Hikmat akan menambah usia kamu.
12Kamu sendiri yang akan beruntung
jika kamu mempunyai hikmat. Tetapi
jika kamu menolak hikmat, kamu sendiri
juga yang akan rugi.
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13Kebodohan bagaikan perempuan
yang lancang, bebal, dan tidak tahu
malu.
14 Ia duduk di depan pintu rumahnya
atau di tempat duduk di kawasan
tertinggi di kota,
15 lalu berseru kepada orang yang
sedang lalu di situ,
16 "Masuklah ke rumahku, hai kamu
yang kurang pengalaman!" Kepada
orang bodoh ia berkata,
17 "Minuman yang dicuri lebih manis,
dan makan dengan sembunyi-sembunyi
lebih enak."
18Mangsanya tidak tahu bahawa orang
yang masuk ke dalam rumahnya akan
mati dan mereka yang telah masuk ke
dalam rumahnya, sekarang di dunia
orang mati.

Kata-Kata Hikmat Raja Salomo

10
1 Inilah kata-kata hikmat Raja
Salomo: Anak yang bijaksana

menjadi kebanggaan bapanya; anak
yang bodoh menyedihkan ibunya.
2Kekayaan yang diperoleh dengan
curang tidak membawa kebaikan, tetapi
kejujuran menyelamatkan nyawa.
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3TUHAN tidak akan membiarkan orang
baik kelaparan, tetapi Dia menghalang
orang jahat mencapai hasrat mereka.
4Orang malas akan jatuh miskin, tetapi
orang rajin akan menjadi kaya.
5Orang bijak mengumpulkan hasil pada
musim menuai; orang yang tidur pada
waktu itu mendatangkan malu.
6Orang baik akan menerima berkat.
Orang jahat menyembunyikan
kekejaman di balik kata-kata mereka.
7Orang baik akan sentiasa dikenang,
sedangkan orang jahat akan segera
dilupakan.
8Orang bijak suka menerima nasihat.
Orang yang merepek akan binasa.
9Orang jujur akan hidup aman, tetapi
orang yang menipu akhirnya akan
ketahuan.
10Orang yang menyembunyikan
kebenaran menimbulkan kesusahan,
tetapi orang yang menegur ajar
dengan terus-terang mendatangkan
kesejahteraan.
11Kata-kata orang baik mendatangkan
hidup bahagia, tetapi di balik kata-kata
orang jahat tersembunyi kekejaman.
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12Kebencian menimbulkan
pertengkaran, tetapi kasih
mengampunkan segala kesalahan.
13Orang cerdik mengucapkan kata-kata
bijak, tetapi orang bodoh perlu dihukum.
14Orang bijak mengumpulkan ilmu,
tetapi orang bodoh menimbulkan
kekacauan dengan repekan mereka.
15Kekayaan melindungi orang kaya,
tetapi kemiskinan membinasakan orang
miskin.
16Perbuatan baik mendatangkan
hidup bahagia, tetapi dosa hanya
mengakibatkan lebih banyak dosa.
17Orang yang menerima teguran akan
hidup sejahtera, tetapi orang yang tidak
mahu mengakui kesalahannya berada
dalam bahaya.
18Orang yang menyembunyikan
kebenciannya ialah pendusta. Orang
yang mengumpat ialah orang bebal.
19Semakin banyak bercakap, semakin
besar kemungkinan berdosa. Orang bijak
berhati-hati dengan kata-kata mereka.
20Perkataan orang baik bagaikan perak
murni, tetapi buah fikiran orang jahat
tidak bererti.
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21Perkataan orang baik merupakan
berkat bagi banyak orang, tetapi orang
bodoh mati kerana kebodohan mereka.
22Berkat TUHAN sahajalah yang
menjadikan orang kaya. Kerja keras
tidak akan menambah kekayaan.
23Orang bodoh menyukai perbuatan
salah; orang bijak menyukai hikmat.
24Orang baik mendapat keinginan
mereka, tetapi orang jahat mendapat
apa yang paling ditakuti mereka.
25Orang jahat lenyap apabila ribut
melanda, tetapi orang jujur tetap
selamat.
26 Jangan suruh orang malas kerana
mereka menyusahkan sahaja seperti gigi
ngilu kena cuka atau mata pedih kena
asap.
27Orang yang takut dan hormat kepada
TUHAN akan hidup lama; orang jahat
akan mati sebelum saatnya.
28Harapan orang baik menjadikan
mereka bahagia, tetapi harapan orang
jahat kosong belaka.
29TUHAN melindungi orang jujur, tetapi
Dia membinasakan orang jahat.
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30Orang baik akan tetap hidup selamat,
tetapi orang jahat akan kehilangan tanah
pusaka.
31Orang jujur akan berucap dengan
bijak, tetapi mulut pendusta akan
dibungkamkan.
32Kata-kata orang baik menyenangkan
hati, tetapi kata-kata orang jahat
sentiasa menyakitkan hati.

11
1TUHAN membenci orang yang
menipu dengan timbangan.

Dia berkenan kepada orang yang
menggunakan timbangan yang tepat.
2Orang yang sombong akan
dipermalukan. Bersikap rendah
hati adalah lebih bijaksana.
3Orang baik dipimpin oleh kejujuran.
Orang yang tidak dapat dipercayai
dibinasakan oleh kecurangan.
4Kekayaan tidak bererti apabila orang
menghadapi maut, tetapi kejujuran
dapat menyelamatkan orang.
5Hidup orang jujur senang kerana
kejujuran mereka, tetapi orang jahat
jatuh kerana kejahatan mereka.
6Orang jujur selamat kerana ketulusan
hati mereka; orang yang tidak dapat
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dipercayai, diperangkap oleh ketamakan
mereka.
7Apabila orang jahat meninggal,
harapan mereka pun lenyap; berharap
kepada kekayaan sia-sia sahaja.
8Orang salih terpelihara daripada
kesusahan, tetapi orang jahat ditimpa
kesusahan.
9Percakapan orang jahat
membinasakan orang; hikmat
menyelamatkan orang baik.
10Seluruh kota bersukacita apabila
orang jujur mendapat rezeki; rakyat
bersorak-sorai apabila orang jahat mati.
11Restu orang jujur memakmurkan
kota; perkataan orang jahat
memusnahkan kota.
12Menghina orang lain adalah
perbuatan bodoh. Orang yang bijak lebih
suka berdiam diri.
13Orang yang mengumpat tidak dapat
menyimpan rahsia, tetapi orang yang
dapat dipercayai boleh merahsiakan
perkara.
14Bangsa akan jatuh jika tidak ada
pemimpin yang bijak, tetapi selamat jika
mendapat banyak penasihat.
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15Berjanji membayar hutang orang lain
bererti mendatangkan celaka; lebih baik
tidak terlibat dalam hal itu.
16Wanita yang baik budi dihormati
orang, tetapi wanita yang tidak berbudi
dipermalukan. Orang malas tidak akan
mendapat wang; tetapi orang yang
bekerja keras akan menjadi kaya.
17Orang yang baik hati menguntungkan
diri; orang yang kejam merugikan diri.
18Orang jahat tidak mendapat
keuntungan yang sebenar, tetapi orang
yang berbuat baik mendapat keuntungan
sejati.
19Sesiapa yang bertekad melakukan
kebaikan akan hidup bahagia, tetapi
sesiapa yang berkeras melakukan
kejahatan menuju maut.
20TUHAN membenci orang yang berhati
jahat, tetapi Dia mengasihi orang yang
hidup tanpa cela.
21Orang jahat pasti akan dihukum,
tetapi orang baik akan selamat.
22Kecantikan pada wanita yang tidak
berbudi bagaikan cincin emas pada
jongor babi.
23Keinginan orang baik selalu
menghasilkan yang baik, tetapi apabila
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orang jahat mendapat keinginan mereka,
semua orang menjadi marah.
24Ada orang yang suka memberi tetapi
masih bertambah kaya. Ada orang yang
kedekut, tetapi bertambah miskin pula.
25Orang yang murah hati akan menjadi
makmur. Orang yang suka menolong
akan ditolong juga.
26Orang yang menyorok gandum akan
dikutuk, tetapi orang yang menjual
gandum akan dipuji.
27Orang yang bermaksud baik
akan dihormati; orang yang mencari
kejahatan akan mendapat kejahatan.
28Orang yang bergantung kepada
kekayaan akan jatuh seperti daun
kering, tetapi orang salih akan menjadi
makmur seperti tanaman subur.
29Orang yang mendatangkan
kesusahan kepada keluarganya, tidak
akan memiliki apa-apa. Orang bodoh
akan menjadi hamba orang bijak
selama-lamanya.
30Kesalihan memberikan hidup, tetapi
keganasan mencabut hidup itu.
31 Jika orang baik menerima balasan di
dunia, pastilah orang jahat dan berdosa
mendapat hukuman.
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12
1Orang yang mencintai
pengetahuan suka ditegur ajar.

Orang yang tidak mahu ditegur ajar itu
bodoh.
2TUHAN berkenan kepada orang baik,
tetapi Dia menghukum orang yang
merancang kejahatan.
3Orang tidak akan mendapat
keselamatan daripada kejahatan, tetapi
orang jujur tetap teguh.
4 Isteri yang baik menjadi kebanggaan
dan kebahagiaan suaminya, tetapi isteri
yang memalukan suaminya bagaikan
penyakit barah yang menjadikan tulang
reput.
5Orang jujur memikirkan hal-hal yang
baik, tetapi nasihat orang jahat penuh
tipu muslihat.
6Kata-kata orang jahat dapat
membunuh, tetapi kata-kata orang jujur
menyelamatkan.
7Orang jahat akan binasa tanpa
meninggalkan keturunan, tetapi orang
baik sentiasa mempunyai keturunan.
8Orang bijak menerima penghargaan;
orang bodoh menerima penghinaan.
9Lebih baik menjadi orang biasa yang
mempunyai mata pencarian, daripada
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berlagak sebagai orang besar tetapi
kelaparan.
10Orang baik memelihara ternakan
mereka, tetapi orang jahat menyeksa
ternakan mereka.
11Peladang yang rajin mendapat
banyak makanan, tetapi orang yang
mengejar hal yang sia-sia itu bodoh.
12Orang jahat menghendaki kejahatan
semata-mata, tetapi orang baik bagaikan
pokok yang teguh dan berbuah.
13Orang jahat dijerat oleh kata-kata
mereka sendiri, tetapi orang baik
menyelamatkan diri daripada kesukaran.
14Balasan seseorang bergantung
kepada perkataan dan perbuatannya
sendiri; dia akan mendapat balasan yang
setimpal.
15Orang bodoh selalu menganggap diri
mereka betul, sedangkan orang bijak
mendengarkan nasihat.
16Orang bodoh lekas marah apabila
tersinggung, tetapi orang bijak tidak
menghiraukan nistaan.
17Bercakap benar menegakkan
keadilan, sedangkan membohong
mengakibatkan ketidakadilan.
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18Kata-kata yang pedas melukai
hati seperti tikaman pedang, tetapi
ucapan yang bijak bagaikan ubat yang
menyembuhkan.
19Dusta tidak tahan lama, tetapi
kebenaran kekal selama-lamanya.
20Orang yang merancang kejahatan
penuh dengan tipu daya; orang
yang mengamalkan kebajikan akan
berbahagia.
21Orang baik tidak akan ditimpa
bencana, tetapi orang jahat selalu
ditimpa kesusahan.
22TUHAN membenci pendusta, tetapi
Dia berkenan kepada orang yang
menepati janji.
23Orang bijak tidak menunjukkan
pengetahuan mereka, tetapi orang
bodoh mengiklankan kebodohan
mereka.
24Kerajinan menjadikan orang
berkuasa, tetapi kemalasan
menyebabkan orang menjadi hamba.
25Kekhuatiran menyebabkan orang
berdukacita, tetapi kata-kata yang baik
menghiburkan hati.
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26Orang baik memimpin sahabatnya,
sedangkan orang jahat menyesatkan
orang.
27Orang malas tidak sekali-kali akan
mencapai hasrat mereka, tetapi orang
rajin memperoleh harta yang banyak.
28Orang yang mengikut jalan yang
benar akan hidup bahagia; orang yang
mengikut jalan yang jahat menuju maut.

13
1Anak yang bijak menerima tegur
ajar bapa, tetapi orang yang

sombong tidak mahu menerima tegur
ajar.
2Kata-kata orang baik mendatangkan
balasan yang baik, tetapi orang yang
penuh dengan muslihat suka akan
keganasan.
3Orang yang berhati-hati dengan
kata-katanya, melindungi diri sendiri.
Orang yang bercakap sembarangan,
membinasakan dirinya.
4Orang malas yang banyak keinginan,
tidak akan mencapainya. Orang rajin
akan mendapat apa sahaja yang diingini
mereka.
5Orang jujur membenci dusta, tetapi
kata-kata orang jahat memalukan dan
membawa aib.
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6Kejujuran melindungi orang yang tidak
bersalah, tetapi kejahatan mencelakakan
orang yang berdosa.
7Ada orang berpura-pura kaya, padahal
tidak memiliki apa-apa. Ada pula orang
berpura-pura miskin, padahal kaya raya.
8Orang kaya terpaksa menebus nyawa
dengan kekayaan, tetapi orang miskin
bebas daripada ancaman.
9Orang salih bagaikan pelita yang
terang, tetapi orang jahat bagaikan
pelita yang hampir padam.
10Kesombongan hanya membawa
kesusahan; lebih bijak meminta nasihat.
11Kekayaan yang diperoleh dengan
mudah, cepat habis, tetapi harta yang
dikumpulkan sedikit demi sedikit akan
semakin bertambah.
12Apabila harapan hancur, hati pun
hancur; apabila hasrat tercapai, hati
gembira.
13Orang yang menolak firman Allah
akan mencelakakan diri, sebaliknya
orang yang taat kepada perintah Allah
akan mendapat pahala.
14Ajaran orang bijak bagaikan sumber
kehidupan; apabila ada ancaman, ajaran
itu menyelamatkan nyawa.
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15Orang bijak mendapat kehormatan,
tetapi orang yang tidak dapat dipercayai
menuju kebinasaan.
16Orang bijak sentiasa berfikir dahulu
sebelum bertindak, tetapi orang bodoh
mengiklankan kebodohan mereka.
17Utusan yang tidak bertanggungjawab
mendatangkan kesusahan, tetapi utusan
yang dapat dipercayai mendatangkan
kesejahteraan.
18Orang yang tidak mahu diajar akan
menjadi miskin dan hina, tetapi orang
yang mengendahkan nasihat akan
dihormati.
19Alangkah baiknya mendapat apa
yang diinginkan! Orang bodoh tidak
mahu berpaling daripada kejahatan.
20Orang yang bergaul dengan orang
bijak akan menjadi bijak; orang yang
bersahabat dengan orang bodoh akan
celaka.
21Kesusahan mengekori orang berdosa,
tetapi orang baik menerima kebaikan.
22Orang baik akan mewariskan
hartanya kepada anak cucu, sedangkan
harta orang berdosa diwarisi oleh orang
yang lurus hati.
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23Tanah kosong dapat menghasilkan
banyak makanan untuk orang miskin,
tetapi orang yang tidak adil menghalang
tanah itu daripada diusahakan.
24Orang yang tidak memukul anaknya,
tidak mengasihi anak itu. Orang yang
mengasihi anaknya akan mendisiplinkan
anak itu.
25Orang baik sentiasa cukup makanan,
tetapi orang jahat sentiasa kelaparan.

14
1Wanita yang bijak membina
rumah tangganya, tetapi wanita

yang bodoh meruntuhkan rumah
tangganya sendiri.
2Orang yang jujur akan takut dan
hormat kepada TUHAN, tetapi orang
yang curang menghina Dia.
3Orang bodoh yang sombong terhukum
oleh kata-kata mereka, tetapi kata-kata
orang bijak melindungi mereka.
4Tanpa lembu untuk membajak tanah,
gudang menjadi kosong; tetapi dengan
kekuatan lembu, gudang menjadi penuh.
5Saksi yang jujur sentiasa mengatakan
yang benar, tetapi saksi yang tidak jujur
selalu berdusta.
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6Orang sombong tidak akan menjadi
bijak, tetapi orang cerdas belajar dengan
mudah.
7 Jauhkanlah diri daripada orang
bodoh; mereka tidak dapat mengajarkan
apa-apa.
8Orang yang bijak tahu apa yang harus
dilakukannya; orang yang bodoh tertipu
oleh kebodohannya sendiri.
9Orang bodoh tidak peduli sama ada
dosa mereka diampunkan atau tidak,
tetapi orang baik mahu dosa mereka
diampunkan.
10Suka duka seseorang dirasakannya
sendiri; tiada sesiapa dapat ikut
merasakannya.
11Rumah orang baik tetap kukuh, tetapi
rumah orang jahat akan roboh.
12 Jalan yang disangka baik itu akhirnya
menuju maut.
13Ketawa mungkin dapat
menyembunyikan kesedihan, tetapi
apabila kegembiraan berakhir, kesedihan
tetap ada.
14Orang jahat akan menerima akibat
kejahatan mereka, tetapi orang baik
akan menerima ganjaran untuk kebaikan
mereka.
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15Orang bodoh percaya kepada apa-apa
sahaja, tetapi orang bijak melangkah
dengan hati-hati.
16Orang bijak berhati-hati dan
menjauhi kejahatan, tetapi orang bodoh
tidak berhati-hati dan bertindak tanpa
berfikir dahulu.
17Orang yang lekas marah bertindak
dengan bodoh; orang bijak sentiasa
bersikap tenang.
18Orang yang tidak berpengetahuan
mengalami akibat kebodohan, tetapi
orang yang pandai akan bertambah
pengetahuan.
19Orang jahat akan tunduk kepada
orang yang lurus hati untuk memohon
belas kasihan.
20Orang miskin tidak disukai bahkan
oleh jiran mereka sendiri, tetapi orang
kaya mempunyai banyak kawan.
21Orang yang mengasihani orang
miskin akan berbahagia; orang yang
menghina orang lain berbuat dosa.
22Orang yang berbuat baik akan
dipercayai dan dihormati, tetapi
orang yang berbuat jahat melakukan
kesalahan.



Amsal 14.23–31 47
23Setiap usaha menghasilkan
keuntungan; bercakap kosong membuat
orang jatuh miskin.
24Orang bijak dipuji kerana
kebijaksanaan mereka, tetapi orang
bodoh terkenal kerana kebodohan
mereka.
25Saksi yang jujur menyelamatkan
orang, tetapi saksi yang berdusta
mengkhianati orang.
26Hormat dan takut kepada TUHAN
memberi seseorang serta keluarganya
keyakinan dan keselamatan.
27 Jika hendak menjauhkan diri daripada
maut, hormatlah dan takutlah kepada
TUHAN kerana Dia sumber kehidupan.
28Kebesaran raja bergantung kepada
bilangan rakyatnya; tanpa rakyat, raja
bukan apa-apa.
29Orang yang bertenang itu bijak,
tetapi orang yang cepat marah itu
bodoh.
30Hati yang tenang menyihatkan
badan, tetapi iri hati bagaikan penyakit
barah yang menjadikan tulang reput.
31Sesiapa yang menindas orang miskin,
menghina Pencipta mereka; sesiapa
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yang baik terhadap orang miskin,
menghormati Allah.
32Orang jahat binasa kerana kejahatan
mereka sendiri; orang baik terlindung
kerana ketulusan mereka.
33Hikmat terdapat pada fikiran orang
bijak; orang bodoh sama sekali tidak
mengenal hikmat.
34Keadilan meninggikan martabat
bangsa, tetapi dosa mendatangkan
hinaan kepada bangsa.
35Raja berkenan kepada pegawai yang
cekap tetapi menghukum orang yang
gagal menjalankan tugas.

15
1 Jawapan yang lembut
meredakan kemarahan,

sedangkan kata-kata yang pedas
membangkitkan amarah.
2Kata-kata orang bijak membuat
pengetahuan menarik hati, tetapi kata-
kata orang bodoh hanya kebodohan.
3TUHAN nampak apa yang berlaku di
segala tempat; Dia memperhatikan kita,
sama ada kita berbuat baik atau jahat.
4Kata-kata yang baik membangkitkan
semangat, tetapi kata-kata yang kesat
mematahkan semangat.
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5Orang yang bodoh mengabaikan
ajaran bapa; tetapi orang yang bijak
menerima tegur ajar.
6Kekayaan orang baik kekal, tetapi
kekayaan orang jahat hilang pada masa
kesusahan.
7Pengetahuan disebarluaskan oleh
orang bijak, bukan oleh orang bodoh.
8TUHAN berkenan apabila orang baik
berdoa, tetapi Dia membenci korban
yang dipersembahkan oleh orang jahat.
9TUHAN membenci cara hidup orang
derhaka, tetapi Dia mengasihi orang
yang berusaha untuk melakukan
kehendak-Nya.
10Orang yang berbuat jahat akan
dihukum dengan berat; orang yang tidak
mahu menerima tegur ajar akan mati.
11 Jika TUHAN mengetahui segala
sesuatu tentang dunia orang mati, pasti
Dia juga mengetahui fikiran manusia.
12Orang yang sombong tidak suka
ditegur ajar; dia tidak pernah meminta
nasihat daripada orang yang lebih bijak.
13Hati yang gembira membuat
wajah berseri-seri; hati yang sedih
mematahkan semangat.
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14Orang yang bijak suka belajar,
tetapi orang yang bodoh puas dengan
kebodohan.
15Kehidupan orang miskin sentiasa
susah, tetapi orang yang bersukacita
sentiasa menikmati hidup.
16Lebih baik miskin dan takut kepada
TUHAN, daripada kaya dan cemas.
17Lebih baik makan sayur tetapi
disertai kasih sayang, daripada makan
daging lazat tetapi disertai kebencian.
18Orang yang cepat marah
menimbulkan pertengkaran, tetapi
orang yang sabar mendatangkan
perdamaian.
19Orang malas akan selalu mengalami
kesusahan, tetapi orang jujur tidak
menemui kesukaran.
20Anak yang bijak menyukakan hati
bapanya; anak yang bodoh menghina
ibunya.
21Orang bodoh puas dengan
kebodohan, tetapi orang bijak
melakukan apa yang betul.
22Rancangan berjaya jika disertai
banyak nasihat; rancangan gagal jika
tidak disertai pertimbangan.
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23Kata-kata yang diucapkan tepat pada
waktunya mendatangkan kegembiraan.
24Orang bijak mengambil jalan mendaki
yang menuju kehidupan, bukan jalan
menurun yang menuju maut.
25TUHAN akan merobohkan rumah
orang sombong, tetapi tanah milik
seorang balu dilindungi-Nya.
26TUHAN membenci fikiran yang keji,
tetapi berkenan kepada kata-kata yang
baik.
27Orang yang mencari keuntungan
dengan cara haram, menghancurkan
keluarga mereka. Orang yang tidak
makan suap akan berumur panjang.
28Orang baik berfikir dahulu sebelum
menjawab. Orang jahat menjawab
tanpa berfikir sehingga mendatangkan
kesusahan.
29TUHAN mendengarkan doa orang
baik, tetapi Dia tidak mengendahkan
orang jahat.
30Wajah gembira meriangkan hati,
berita baik menyenangkan hati.
31Orang yang mengendahkan tegur
ajar, tergolong orang bijak.
32Orang yang tidak mahu belajar, tidak
menghargai diri mereka. Orang yang
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menerima tegur ajar, menjadi lebih
bijak.
33Hormat dan takut kepada TUHAN
adalah cara memperoleh hikmat.
Kehormatan didahului oleh kerendahan
hati.

16
1Manusia membuat rancangan,
tetapi Allah yang memberikan

keputusan.
2Setiap perbuatan orang mungkin
baik pada pandangannya sendiri, tetapi
TUHAN yang menilai maksud hatinya.
3Serahkanlah segala usahamu kepada
TUHAN, maka rancanganmu akan
berjaya.
4Segala yang dibuat TUHAN ada
tujuannya, dan tujuan bagi orang jahat
adalah kebinasaan.
5TUHAN membenci orang sombong;
Dia tidak membiarkan mereka terlepas
daripada hukuman.
6Orang yang taat setia kepada Allah
akan mendapat pengampunan. Orang
yang hormat dan takut kepada TUHAN
akan terhindar daripada kejahatan.
7Apabila kamu menyenangkan hati
TUHAN, musuh-musuh dapat kamu
jadikan kawan.
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8Lebih baik berpendapatan kecil
asalkan halal, daripada berpendapatan
besar tetapi haram.
9Manusia membuat rancangan, tetapi
Allah yang menentukan jalan hidup
manusia.
10Raja bertitah dengan kuasa Allah;
keputusan raja sentiasa betul.
11TUHAN menghendaki timbangan
dan ukuran yang tepat; jangan berlaku
curang ketika berniaga.
12Raja tidak boleh membiarkan
kejahatan, kerana keadilan
mengukuhkan kerajaan.
13Raja suka mendengar apa yang
benar; raja berkenan kepada orang yang
bercakap jujur.
14 Jika raja murka, mungkin ada orang
yang akan dibunuh; orang yang bijak
berusaha untuk meredakan kemurkaan
raja.
15Anugerah raja bagaikan awan
yang menurunkan hujan pada musim
bunga; anugerahnya memberikan hidup
sejahtera.
16 Jauh lebih baik mendapat hikmat dan
pengetahuan daripada mendapat emas
dan perak.
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17Orang baik menjauhi jalan kejahatan;
orang yang menjaga cara hidupnya,
melindungi dirinya.
18Kesombongan mengakibatkan
kemusnahan, dan keangkuhan
mengakibatkan keruntuhan.
19Lebih baik rendah hati dan miskin,
daripada mengikut orang sombong dan
menerima bahagian barang rampasan
mereka.
20Orang yang memperhatikan ajaran
akan berjaya; orang yang percaya
kepada TUHAN akan berbahagia.
21Orang yang bijak terpuji kerana
pengertiannya. Semakin halus
perkataannya, semakin dapat
menyakinkan orang.
22Bagi orang yang bijak, hikmat
bagaikan sumber hidup bahagia.
Tetapi orang yang bodoh diseksa oleh
kebodohannya sendiri.
23Orang yang bijak berfikir dahulu
sebelum bercakap; oleh itu kata-katanya
meyakinkan.
24Kata-kata yang lembut bagaikan
madu -- manis rasanya serta
menyihatkan badan.
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25 Jalan yang disangka baik itu akhirnya
menuju maut.
26Keinginan untuk makan mendorong
seseorang berusaha lebih giat, kerana
dia ingin memuaskan seleranya.
27Orang jahat sentiasa berusaha
untuk mencelakakan orang lain;
kata-kata mereka jahat seperti api yang
membakar.
28Orang jahat mengumpat; mereka
menimbulkan pertengkaran dan
menceraikan sahabat akrab.
29Orang ganas menipu kawan mereka
dan membawa mereka ke dalam bahaya.
30Berhati-hatilah terhadap mereka
yang tersenyum dan mengenyitkan mata
kepada kamu; mereka mempunyai niat
jahat.
31Orang yang jujur akan dianugerahkan
umur panjang; ubannya bagaikan
mahkota yang mulia.
32Lebih baik orang bersabar daripada
berkuasa. Lebih baik orang tahu
menahan diri daripada menguasai
seluruh kota.
33Manusia membuang undi untuk
mengetahui kehendak Allah, tetapi Allah
sendiri yang menentukan jawapannya.
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17
1Lebih baik makan sesuap
makanan dengan fikiran yang

tenang, daripada makan jamuan
besar di rumah yang penuh dengan
pertengkaran.
2Hamba yang bijak akan menguasai
anak tuannya yang mendatangkan malu,
dan mewarisi sebahagian hartanya.
3Emas dan perak diuji oleh api, tetapi
hati orang diuji oleh TUHAN.
4Orang jahat menyambut cadangan
jahat, dan pembohong suka mendengar
kata-kata dusta.
5Sesiapa yang mentertawakan orang
miskin, menghina Allah yang mencipta
mereka. Sesiapa yang gembira kerana
kemalangan orang lain akan dihukum.
6Orang tua bangga akan cucu seperti
anak bangga akan ibu bapa.
7Orang berhormat tidak patut
berdusta, dan orang bodoh tidak dapat
mengatakan yang berfaedah.
8Ada orang berpendapat bahawa
rasuah dapat membuat keajaiban;
mereka percaya segalanya terlaksana
dengan rasuah.
9 Jika ingin disukai orang, maafkanlah
kesalahan yang dilakukan mereka.
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Membangkit-bangkit kesalahan akan
memutuskan persahabatan.
10Satu kali ditegur ajar lebih bererti
bagi orang bijak, daripada seratus kali
cambukan pada orang bodoh.
11Maut datang seperti utusan yang
kejam kepada orang jahat yang selalu
menimbulkan kekacauan.
12Lebih baik berjumpa dengan beruang
betina yang kehilangan anaknya,
daripada berjumpa dengan orang bodoh
yang sibuk dengan kebodohannya.
13Orang yang membalas kebaikan
dengan kejahatan, tidak dapat
membanteras kejahatan dari rumahnya.
14Permulaan pertengkaran bagaikan
retak pada empangan; cegahlah
pertengkaran sebelum bermula.
15TUHAN membenci perbuatan
melepaskan orang jahat dan perbuatan
menyalahkan orang yang tidak bersalah.
16Sia-sia sahaja orang bodoh
menghabiskan wang mencari hikmat,
kerana dia tidak berakal.
17Sahabat sentiasa saling mengasihi,
dan sanak keluarga saling menanggung
kesusahan.
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18Hanya orang yang tidak berakal
mahu menanggung hutang orang lain.
19Orang yang suka akan dosa suka
bertengkar. Orang yang selalu bercakap
besar mencari kesusahan.
20Orang yang menipu tidak akan
bahagia; orang yang bermulut jahat
mendapat celaka.
21Anak yang melakukan perbuatan
bodoh menyusahkan dan menyedihkan
hati ibu bapanya.
22Hati yang gembira menyihatkan
badan; hati yang sedih melemahkan
semangat.
23Hakim yang curang menerima
rasuah dengan diam-diam dan tidak
menjalankan keadilan.
24Tujuan orang bijak adalah
memperoleh hikmat, tetapi tujuan
orang bodoh tidak menentu.
25Anak yang bodoh menyedihkan hati
bapanya dan mengesalkan hati ibunya.
26Tidaklah patut mendenda orang
yang tidak bersalah, dan tidaklah adil
menghukum orang yang baik.
27Orang yang berpengetahuan
tidak banyak bercakap. Orang yang
berpengertian sentiasa tenang.
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28Orang bodoh pun mungkin dianggap
bijak dan pandai jika mereka berdiam
diri dan menutup mulut.

18
1Orang yang menyingkirkan
diri daripada orang lain hanya

mementingkan diri sendiri; mereka
membantah segala pendapat yang baik
daripada orang lain.
2Orang yang bodoh tidak peduli sama
ada dia faham atau tidak. Dia hanya
ingin mengatakan pendapat sendiri.
3Dosa dan hinaan sentiasa
berdampingan; orang yang tercela
akan dipermalukan.
4Perkataan orang boleh merupakan
sumber hikmat, yang dalam seperti laut
dan segar seperti air yang mengalir.
5Tidak baik memihak orang yang jahat,
dan menindas orang yang tidak bersalah.
6 Jika orang bodoh menimbulkan
pertengkaran, mereka minta dipukul.
7Apabila orang bodoh bercakap mereka
terjerat oleh kata-kata mereka dan
membinasakan diri.
8Umpatan sangat enak rasanya; orang
suka menelannya.
9Orang malas sama jahatnya dengan
orang yang suka merosak.
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10TUHAN seperti menara yang kukuh;
ke sanalah orang jujur pergi dan
mendapat perlindungan.
11Tetapi orang kaya menyangka
bahawa harta yang melindungi mereka
seperti tembok tinggi dan kuat di
sekeliling kota.
12Orang yang rendah hati akan
dihormati; orang sombong pasti akan
binasa.
13Orang yang menjawab sebelum
mendengar, bukan sahaja bodoh tetapi
mempermalu diri sendiri.
14Kemahuan untuk hidup dapat
menanggung derita penyakit tetapi jika
lenyap kemahuan itu, hilanglah segala
harapan.
15Orang bijak sentiasa sedia dan suka
belajar.
16Hadiah membuka jalan sehingga
mudah untuk menemui orang besar.
17Orang yang pertama berucap di
mahkamah selalu nampaknya benar,
tetapi kenyataannya akan diuji setelah
perkaranya diperiksa.
18 Jika terjadi pertikaian di mahkamah
antara dua orang yang berkuasa,
buanglah undi untuk menyelesaikannya.
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19Tolong-menolong menguatkan
persaudaraan seperti tembok kota yang
kukuh, tetapi pertengkaran memutuskan
perhubungan.
20Kata-kata yang diucapkan membawa
kesan yang harus dirasakan.
21Kata-kata yang diucapkan
mempunyai kuasa untuk menyelamatkan
ataupun membinasakan. Orang harus
merasakan kesan kata-kata mereka.
22Orang yang mendapat isteri,
mendapat sesuatu yang baik. Hal ini
bermakna TUHAN memperkenan orang
itu.
23Orang miskin memohon dengan
sopan, tetapi orang kaya menjawab
dengan kasar.
24Ada sahabat yang tidak setia, ada
pula yang lebih karib daripada saudara
kandung.

19
1Lebih baik menjadi orang miskin
tetapi jujur, daripada menjadi

orang bodoh yang suka membohong.
2Keghairahan tanpa pengetahuan tidak
baik; orang yang tergesa-gesa akan
membuat kesalahan.
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3Ada orang merosakkan hidup kerana
kebodohan sendiri, lalu menyalahkan
TUHAN pula.
4Orang kaya sentiasa mendapat kawan
baru, tetapi orang miskin ditinggalkan
kawan.
5Orang yang berbohong di mahkamah
dan orang yang berdusta pasti dihukum.
6Setiap orang berusaha untuk
mengambil hati orang besar dan mahu
bersahabat dengan dermawan.
7Orang yang miskin tidak disukai oleh
saudaranya, apalagi oleh sahabatnya.
Bagaimana pun dia berusaha untuk
berkawan dengan mereka, dia tidak
dapat memikat mereka.
8Sesiapa mengejar pengetahuan,
mengasihi dirinya; sesiapa mengingat
apa yang dipelajarinya, akan berjaya.
9Sesiapa yang membohong di
mahkamah tidak akan terlepas daripada
hukuman. Dia pasti binasa.
10Orang bodoh tidak layak hidup
dalam kemewahan; hamba tidak patut
memerintah penguasa.
11Orang bijak dapat menahan
kemarahan. Mereka dipuji kerana
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mengampunkan kesalahan orang
terhadap mereka.
12Kemurkaan raja bagaikan ngauman
singa, tetapi kebaikannya bagaikan
embun yang membasahi tumbuh-
tumbuhan.
13Anak yang bodoh membinasakan
bapanya. Isteri yang meleter bagaikan
titisan air yang tidak henti-henti.
14Rumah dan harta boleh diwarisi
daripada ibu bapa, tetapi isteri yang
bijak ialah kurnia daripada TUHAN.
15Orang yang sentiasa tidur dan
bermalas-malas pasti akan kelaparan.
16Orang yang mentaati hukum Allah
akan berusia panjang. Tetapi orang yang
tidak mematuhi perintah-Nya akan mati.
17Menolong orang miskin sama seperti
memberikan pinjaman kepada TUHAN.
TUHAN sendiri akan membalasnya.
18Disiplinkan anak selagi mereka
muda. Jika tidak, kamu menyebabkan
kehancuran mereka.
19Biarlah orang yang cepat marah
merasakan akibatnya. Jika kamu
menolong orang itu satu kali, kamu
harus menolongnya lagi.
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20Orang yang suka mendengar
nasihat dan mahu belajar akan menjadi
bijaksana kelak.
21Manusia mempunyai banyak
rancangan, tetapi hanya kehendak
TUHAN akan terlaksana.
22Ketamakan merupakan keaiban;
lebih baik menjadi orang miskin daripada
menjadi pembohong.
23Hormatilah TUHAN, maka kamu akan
panjang umur. Kamu akan puas hati dan
bebas daripada bahaya.
24Ada orang begitu malas sehingga
tidak mahu makan sendiri.
25Kalau orang sombong dihukum,
orang yang bodoh mendapat pelajaran.
Kalau orang yang bijak ditegur, dia
menjadi lebih bijak.
26Hanya anak yang memalukan dan
tercela akan menganiaya bapanya dan
mengusir ibunya.
27Hai anakku, jika kamu berhenti
belajar, kamu akan segera melupakan
segala yang telah kamu pelajari.
28 Jika seseorang telah bertekad
memberikan kesaksian palsu, keadilan
tidak dijalankan. Orang jahat suka akan
kejahatan.
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29Orang bodoh yang sombong pasti
kena hukuman.

20
1Minuman keras membuat orang
mabuk dan merepek. Bodohlah

orang yang menjadi mabuk.
2Takut akan raja yang murka seperti
takut akan singa yang mengaum. Orang
yang membangkitkan kemurkaan raja
hanya membinasakan diri sendiri.
3Hanya orang bodoh suka bertengkar;
sikap yang terpuji adalah menjauhi
pertengkaran.
4Petani yang malas mengerjakan tanah
pada musimnya tidak akan mendapat
hasil pada musim menuai.
5Fikiran manusia bagaikan air di
perigi yang dalam, tetapi orang yang
berpengertian dapat menimbanya.
6Banyak orang mengaku diri mereka
taat setia, tetapi yang betul-betul setia,
sukar ditemukan.
7Berbahagialah anak-anak yang
mempunyai bapa yang jujur dan adil.
8Apabila raja mengadili orang, raja
dapat melihat apa yang jahat.
9Dapatkah orang berkata dengan
sungguh-sungguh bahawa hati nurani
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mereka bersih, dan dosa mereka sudah
dihapuskan?
10TUHAN membenci orang yang menipu
dengan timbangan dan ukuran yang
tidak tepat.
11Perbuatan seorang anak dapat
menunjukkan kelakuannya; kamu akan
tahu sama ada dia baik atau jahat.
12TUHAN sudah memberi kita mata
untuk melihat dan telinga untuk
mendengar.
13Orang yang suka tidur akan jatuh
miskin. Orang yang rajin bekerja
mendapat banyak makanan.
14Pembeli sentiasa bersungut bahawa
harga barang mahal, tetapi setelah
membeli barang itu mereka bercakap
besar tentang harga murah yang dibayar
mereka.
15Kata-kata bijak lebih berharga
daripada emas atau batu permata.
16Bodohlah orang yang berjanji
menanggung hutang orang lain; miliknya
harus diambil sebagai jaminan janjinya.
17Hasil daripada penipuan mula-mula
lazat rasanya, tetapi kemudian terasa
seperti pasir belaka.
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18Mintalah nasihat supaya berjaya.
Jangan pergi berperang tanpa membuat
rancangan.
19Orang yang mengumpat tidak
sekali-kali dapat menyimpan rahsia.
Jangan bergaul dengan orang yang suka
merepek.
20Sesiapa yang mengutuk ibu bapanya,
hidupnya akan lenyap seperti pelita yang
padam di tempat gelap.
21Kekayaan yang mudah diperoleh,
tidak membawa berkat.
22 Jangan balas dendam; percayalah
kepada TUHAN dan Dia akan menolong
kamu.
23Neraca dan timbangan yang tidak
tepat, dibenci oleh TUHAN.
24TUHAN telah menentukan jalan hidup
manusia; itulah sebabnya manusia tidak
dapat memahami jalan hidup mereka.
25Fikirlah baik-baik sebelum
menjanjikan korban kepada Allah
supaya kamu tidak menyesal.
26Raja yang bijak mengetahui siapa
yang jahat; raja akan menghukum
mereka tanpa belas kasihan.
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27TUHAN memberi kita fikiran dan hati
nurani; oleh itu kita tidak dapat berdusta
kepada diri kita sendiri.
28Raja hanya dapat memerintah selama
pemerintahannya jujur, tulus, dan adil.
29Orang muda dikagumi kerana
kekuatan, dan orang tua dihormati
kerana uban.
30Kadang kala pengalaman pahit
menghapuskan kejahatan dan
membersihkan hati manusia.

21
1TUHAN menguasai fikiran raja
seperti Dia menentukan aliran

sungai.
2Orang menyangka segala perbuatan
mereka baik; tetapi ingatlah, TUHAN
mengetahui maksud hati manusia.
3Perbuatan yang baik dan adil lebih
menyenangkan hati TUHAN daripada
korban yang dipersembahkan.
4Orang jahat berdosa kerana dikuasai
oleh kesombongan dan keangkuhan.
5Rancangan yang dibuat oleh
orang rajin membawa hasil yang
berlimpah tetapi tindakan tergesa-gesa
mengakibatkan orang kekurangan.
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6Kekayaan yang diperoleh secara tidak
jujur, bukan sahaja tidak kekal tetapi
pasti akan membawa maut.
7Orang jahat tidak mahu melakukan
perbuatan adil; keganasan mereka akan
memusnahkan mereka.
8Orang yang bersalah menempuh
jalan yang berliku-liku; orang yang baik
mengikut jalan yang lurus.
9Tinggal di bumbung rumah lebih
baik daripada tinggal di dalam rumah
bersama-sama isteri yang suka
bertengkar.
10Orang jahat sentiasa ingin melakukan
kejahatan; mereka tidak berbelas
kasihan terhadap sesiapa pun.
11Hukuman bagi orang yang suka
mencemuh menjadi pelajaran kepada
orang yang bodoh. Orang bijak mendapat
pengetahuan apabila diajar.
12Allah Yang Maha Adil tahu apa yang
berlaku di rumah orang jahat dan Dia
akan menghukum mereka sehingga
binasa.
13Orang yang tidak mahu
mendengarkan keluhan orang miskin,
tidak akan diperhatikan apabila dia
sendiri minta pertolongan.
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14Pemberian yang diberikan secara
diam-diam kepada orang yang marah,
akan meredakan kemarahannya.
15Apabila keadilan dilaksanakan, orang
baik bersukacita, tetapi orang jahat
ketakutan.
16Orang yang menyimpang daripada
cara hidup yang berbudi akan menemui
ajalnya.
17Orang yang suka berfoya-foya dan
menggemari wain serta makanan lazat
tidak akan menjadi kaya.
18Orang jahat akan merasakan
penderitaan yang ditimpakan mereka
kepada orang baik.
19Lebih baik tinggal di padang gurun
daripada tinggal bersama-sama isteri
yang suka bertengkar dan pemarah.
20Orang bijak tetap kaya dan makmur,
tetapi orang bodoh membazirkan harta
mereka.
21Orang yang jujur dan baik hati
berusia panjang. Dia akan dihormati dan
diperlakukan dengan adil.
22Seorang bijak dapat merebut kota
yang dipertahankan oleh askar-askar
perkasa, dan merobohkan tembok kota
yang menjadi harapan mereka.
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23Berhati-hatilah ketika bertutur
supaya tidak ditimpa kesukaran.
24Orang yang sombong dan tinggi hati,
suka mencela dan kurang ajar.
25Orang malas tidak mahu bekerja; dia
dibunuh oleh keinginannya.
26Dia hanya memikirkan keinginannya.
Sebaliknya, orang yang taat kepada
Allah dapat memberi dengan berlimpah-
limpah.
27TUHAN membenci korban yang
dipersembahkan orang jahat, lebih-lebih
lagi jika korban itu diberikan dengan
maksud jahat.
28Kesaksian pembohong tidak dapat
dipercayai, tetapi kesaksian orang yang
dapat dipercayai akan diterima.
29Orang jujur yakin akan diri mereka
sendiri, tetapi orang jahat terpaksa
berpura-pura.
30Kepintaran, kecerdasan, dan
kebijaksanaan manusia tidak berguna
jika TUHAN menentang kita.
31Orang menyiapkan kuda untuk
berperang, tetapi TUHAN yang
memberikan kemenangan.

22
1Nama baik lebih baik daripada
harta yang banyak; dikasihi orang
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lebih baik daripada diberikan perak dan
emas.
2Orang kaya dan orang miskin
mempunyai satu persamaan: TUHAN
mencipta kedua-duanya.
3Orang bijak mengelakkan bahaya
apabila melihatnya, tetapi orang bodoh
membiarkan diri ditimpa malapetaka
dan menyesal kemudian.
4Orang yang hormat dan takut kepada
TUHAN, serta merendahkan diri akan
mendapat kekayaan, kehormatan, dan
usia panjang.
5Orang yang menyayangi nyawanya
harus menjauhkan diri daripada
perangkap dan jerat pada jalan yang
ditempuh oleh orang jahat.
6Ajarilah anak cara hidup yang betul,
maka sampai tua pun dia akan hidup
demikian.
7Orang miskin dikuasai orang kaya.
Orang yang minta pinjam dikuasai orang
yang memberi pinjam.
8Orang yang menabur ketidakadilan
akan menuai bencana, dan kuasanya
untuk menindas orang lain akan berakhir.
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9Orang yang murah hati dan
membahagikan makanan kepada orang
miskin akan diberkati TUHAN.
10Usirlah orang yang suka menghina,
barulah tiada pertengkaran,
perbantahan, dan caci maki.
11Orang yang tulus hatinya dan halus
pertuturannya akan menjadi sahabat
raja.
12TUHAN memastikan bahawa
kebenaran terpelihara dengan
membongkar kebohongan pendusta.
13Orang malas tidak suka keluar dari
rumah. Dia berkata bahawa dia akan
diterkam singa jika dia keluar.
14Rayuan perempuan jalang merupakan
lubang yang dalam: orang yang dimurkai
TUHAN akan jatuh ke dalamnya.
15Kanak-kanak biasa membuat perkara
yang bukan-bukan, tetapi rotan dapat
mengajar mereka mengubah kelakuan.
16Sesiapa yang menindas orang miskin
untuk menjadi kaya atau memberikan
hadiah kepada orang kaya, pada
akhirnya akan melarat.
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Tiga Puluh Pepatah Orang Bijak
17Dengarlah, aku akan mengajar kamu
pepatah orang bijak. Kajilah ajaran
mereka.
18Berbahagialah orang yang dapat
menghafaz ajaran itu dan mengutipnya
apabila diperlukan.
19Aku hendak kamu percaya
kepada TUHAN, itulah sebabnya aku
mengajarkannya kepada kamu sekarang.
20Aku telah menuliskan tiga
puluh pepatah yang mengandungi
pengetahuan dan nasihat baik,
21yang akan mengajar kamu apa yang
sungguh-sungguh benar. Nanti, jika
kamu ditanya, kamu dapat memberikan
jawapan yang tepat.

--1--
22 Jangan perdaya orang miskin kerana
mereka miskin, dan jangan tipu mereka
di mahkamah.
23TUHAN akan membela mereka, dan
mencabut nyawa orang yang menindas
mereka.
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--2--
24 Jangan bersahabat dengan orang
yang suka marah dan cepat naik darah.
25 Jangan-jangan kamu ikut kelakuan
mereka, lalu tidak dapat mengubah
kebiasaan itu.

--3--
26 Jangan berjanji untuk menanggung
hutang orang lain.
27 Jika kamu tidak dapat menjelaskan
hutangnya, katil kamu pun akan
dirampas.

--4--
28 Jangan pindahkan batas tanah yang
ditetapkan oleh nenek moyang kamu.

--5--
29Orang yang cekap bekerja akan
bertugas untuk raja-raja dan bukan
untuk orang biasa.

--6--

23
1Ketika kamu dijamu oleh
seorang pembesar, ingatlah siapa

orang itu.
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2 Jika kamu sangat berselera, tahanlah
selera kamu.
3 Jangan gelojoh kerana makanan lazat
yang dihidangkan. Mungkin dia hendak
menipu kamu.

--7--
4Berhati-hatilah! Jangan rosakkan
kesihatan kamu kerana hendak menjadi
kaya.
5Wang kamu boleh hilang secepat
kilat, seolah-olah wang itu bersayap
dan terbang ke angkasa seperti burung
helang.

--8--
6 Jangan makan bersama-sama orang
kedekut, atau inginkan makanan lazat
yang dihidangkannya.
7 "Makan lagi," katanya, tetapi tidak
begitu maksudnya. Dia bermulut manis
tetapi hatinya lain.
8Kamu akan memuntahkan apa yang
kamu telan, dan semua kata-kata manis
kamu sia-sia sahaja.
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--9--
9 Jangan cuba nasihati orang bodoh;
mereka tidak akan menghargai nasihat
kamu.

--10--
10 Jangan pindahkan batas tanah yang
lama dan jangan rampas tanah anak
yatim piatu.
11TUHAN, pembela yang kuat, akan
membela mereka dan melawan kamu.

--11--
12Perhatikanlah ajaran guru kamu dan
belajarlah sebanyak mungkin.

--12--
13 Jangan ragu-ragu mendisiplinkan
anak. Mereka tidak akan mati walaupun
kena rotan.
14Sebaliknya kamu mungkin
menyelamatkan nyawa mereka.

--13--
15Hai anakku, aku gembira jika kamu
bijak.
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16Aku bangga jika mendengar kamu
mengucapkan kata-kata yang jujur.

--14--
17 Jangan iri hati terhadap orang yang
berdosa. Hormatlah dan takutlah kepada
TUHAN dengan sepenuh hati
18 supaya masa depan kamu terjamin
dan harapan kamu tidak hilang.

--15--
19Dengarlah, hai anakku! Jadilah
bijaksana dan ikutlah cara hidup yang
betul.
20 Jangan bergaul dengan pemabuk
atau orang gelojoh,
21kerana mereka akan jatuh miskin.
Jika kamu hanya makan dan tidur,
tidak lama lagi kamu akan berpakaian
compang-camping.

--16--
22Dengarkanlah nasihat bapamu,
kerana tanpa dia, kamu tidak ada.
Ketika ibumu tua, tunjukkanlah
penghargaanmu kepadanya.
23Ajaran yang benar, hikmat,
pendidikan, dan pengertian -- semua itu
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patut dibeli tetapi terlalu berharga untuk
dijual.
24Seorang bapa akan gembira kalau
anaknya berbudi pekerti. Dia berbangga
kerana anaknya bijak.
25Semoga ibu bapamu bangga
terhadapmu. Semoga ibu yang
melahirkan kamu bersukacita.

--17--
26Hai anakku, perhatikanlah baik-baik
dan contohilah hidupku.
27Pelacur dan isteri yang berzina adalah
perangkap yang membawa maut.
28Mereka menanti kamu seperti
penyamun dan menyebabkan banyak
lelaki berzina.

--18--
29Tahukah kamu apa yang terjadi
kepada orang yang terlalu banyak
minum wain dan minuman keras yang
lain? Orang itu sengsara dan menderita.
Dia selalu bertengkar dan bersungut.
Matanya merah dan badannya luka-luka,
padahal semua itu dapat dihindarinya.
30 (23:29)
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31 Jangan biar wain menggoda kamu,
walaupun warnanya menarik, dan
nampaknya berkilauan di dalam cawan,
dan sedap dihirup.
32Esok pagi kamu akan merasa seperti
dipagut ular berbisa.
33Mata kamu berkunang-kunang,
fikiran kamu kacau, dan kamu merepek.
34Kamu akan merasa seperti mabuk di
laut dan terumbang-ambing di atas tiang
kapal.
35Kamu akan berkata, "Aku telah
dipukul. Aku telah dipalu! Tetapi aku
tidak ingat apa-apa. Mengapakah aku
sangat mengantuk? Aku perlu minum
lagi!"

--19--

24
1 Jangan iri hati terhadap orang
jahat, dan jangan bersahabat

dengan mereka.
2Mereka hanya memikirkan kekejaman
dan memperkatakan keganasan.

--20--
3Rumah tangga didirikan di atas asas
hikmat dan pengertian.
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4Apabila ada pengetahuan, bilik-
biliknya dilengkapi barang-barang yang
berharga dan indah.

--21--
5Hikmat lebih baik daripada kekuatan.
Sesungguhnya pengetahuan lebih baik
daripada kekuatan,
6kerana kamu harus membuat
rancangan dengan baik-baik sebelum
kamu berperang. Semakin banyak
nasihat yang kamu terima, semakin
besar pula harapan kamu untuk menang.

--22--
7Orang bodoh tidak dapat memahami
kata-kata hikmat. Mereka tidak dapat
berkata apa-apa ketika hal-hal penting
dibincangkan.

--23--
8 Jika kamu sentiasa merancangkan
kejahatan, kamu akan dikenal sebagai
pengacau.
9Cadangan yang difikirkan orang bodoh
adalah dosa semata-mata. Orang yang
selalu mencela orang lain dibenci oleh
orang.
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--24--
10Orang yang putus asa pada saat
genting, sesungguhnya orang lemah.

--25--
11 Jangan ragu-ragu menyelamatkan
orang yang sedang dihukum mati
dengan tidak adil.
12Barangkali kamu berkata bahawa
hal itu bukan urusan kamu, tetapi Allah
tahu dan Dia mengadili kamu menurut
maksud hati kamu. Dia mengawasi
kamu. Dia tahu dan Dia akan membalas
kamu menurut perbuatan kamu.

--26--
13Hai anakku, makanlah madu kerana
madu itu baik. Sebagaimana madu
daripada sarang lebah itu manis
dimakan,
14begitu juga hikmat baik bagi jiwamu.
Jika kamu memperoleh hikmat, masa
hadapanmu terjamin dan harapanmu
tidak hilang.



Amsal 24.15–21 83

--27--
15 Jangan seperti orang jahat yang
bersepakat merompak orang jujur dan
merampas rumah mereka.
16Walaupun orang jujur jatuh berkali-
kali, mereka akan bangun semula. Tetapi
orang jahat akan dihancurkan oleh
malapetaka.

--28--
17 Jangan bersukacita apabila musuhmu
kena celaka, dan jangan tertawa apabila
dia jatuh.
18TUHAN pasti tahu jika kamu tertawa
dan Dia tidak suka akan perbuatan itu,
lalu tidak lagi menghukum musuhmu itu.

--29--
19 Jangan jengkel kerana orang jahat;
jangan iri hati terhadap mereka.
20Orang jahat tidak mempunyai masa
depan dan tidak mempunyai harapan.

--30--
21Hai anakku, hormatlah dan takutlah
kepada TUHAN dan raja. Jangan
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adakan hubungan dengan orang yang
menentang mereka;
22orang seperti itu boleh dibinasakan
dalam seketika. Ingatlah akan bencana
yang dapat ditimpakan oleh Allah
ataupun raja!

Beberapa Pepatah Lagi
23Orang bijak juga berkata begini:
Seorang hakim tidak boleh bertindak
dengan berat sebelah.
24 Jika orang yang bersalah
dinyatakannya tidak bersalah, hakim itu
akan dikutuk dan dibenci setiap orang.
25Tetapi hakim yang menjatuhkan
hukuman kepada orang yang bersalah,
akan berjaya dan menjadi terkenal.
26 Jawapan yang jujur membuktikan
persahabatan yang sejati.
27 Jangan bina rumah sebelum ladang
kamu siap. Jangan dirikan rumah tangga
sebelum kamu sanggup mencari nafkah.
28 Jangan jadi saksi terhadap seseorang
tanpa alasan yang patut, atau berdusta
tentang dia.
29 Jangan berkata, "Aku akan membalas
perbuatannya terhadapku! Aku akan
membalas dendamku!"



Amsal 24.30–25.3 85
30Aku lalu di ladang dan kebun anggur
seorang yang malas dan bodoh.
31Tempat itu penuh dengan belukar
dan lalang. Tembok di sekelilingnya
sudah roboh.
32Setelah aku memperhatikan dan
merenungkan hal itu, aku mendapat
pelajaran ini:
33Rehatlah dan tidurlah sebentar, dan
jangan buat apa-apa;
34maka kemiskinan akan datang
menyerang kamu seperti perompak yang
bersenjata.

Beberapa Kata Hikmat Lain
daripada Raja Salomo

25
1 Inilah beberapa kata hikmat
lain daripada Raja Salomo yang

disalin oleh pegawai-pegawai di istana
Raja Hizkia, raja Yehuda.
2Kita memuliakan Allah kerana apa
yang dirahsiakan-Nya. Kita menghormati
raja kerana apa yang diterangkan
baginda.
3Kamu tidak dapat menyelami fikiran
raja. Fikiran raja lebih tinggi daripada
fikiran kita, setinggi langit dan sedalam
laut.
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4Bersihkanlah perak daripada
sanganya, barulah yang indah dapat
dibentuk oleh tukang perak.
5 Jauhkanlah penasihat yang jahat
daripada raja, lalu raja akan memerintah
dengan adil.
6Apabila menghadap raja, jangan
cuba berlagak seperti orang besar dan
berpura-pura pandai.
7Lebih baik dipersilakan ke tempat
yang lebih terhormat daripada disuruh
memberikan tempat kamu kepada orang
yang lebih berpangkat.
8 Jangan tergesa-gesa membawa
perkara ke mahkamah, kerana jika
kemudian kamu terbukti salah, apa lagi
yang dapat kamu buat?
9 Jika kamu berselisih faham dengan
jiran kamu, selesaikanlah perkara itu
antara kamu sendiri, dan jangan buka
rahsia orang lain.
10 Jika kamu membuka rahsia orang
lain, kamu akan dicap sebagai orang
yang bocor mulut, dan nama kamu
tercemar seumur hidup.
11Kata-kata yang diucapkan tepat pada
waktunya bagaikan buah emas di dalam
pinggan perak.
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12Amaran yang diberikan oleh
orang bijak kepada orang yang suka
menerimanya adalah lebih berharga
daripada cincin emas atau barang
kemas.
13Utusan yang boleh dipercayai,
menyegarkan hati orang yang
mengutusnya, seperti air minum yang
sejuk pada musim panas.
14Orang yang tidak menepati janjinya
bagaikan awan dan angin yang tidak
membawa hujan.
15Kesabaran yang disertai kata-kata
lembut dapat meyakinkan para penguasa
dan menghancurkan segala tentangan.
16 Jangan makan madu banyak-banyak,
nanti kamu muntah pula.
17 Jangan lawat jiran kamu terlalu
sering, nanti dia bosan lalu membenci
kamu.
18Membuat tuduhan palsu bagaikan
menyerang dengan pedang, belantan,
atau anak panah yang tajam.
19Mengharapkan seorang yang tidak
dapat dipercayai pada masa kesusahan
bagaikan menggigit dengan gigi yang
goyah atau berjalan dengan kaki yang
tempang.
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20Menyanyikan lagu bagi orang
yang sedih bagaikan menanggalkan
pakaiannya pada hari yang sejuk, atau
membubuhkan cuka pada luka.
21 Jika musuh kamu lapar, berilah
mereka makan; jika mereka dahaga,
berilah mereka minum.
22Perbuatan kamu akan memalukan
mereka, dan TUHAN akan membalas
kebaikan kamu.
23Umpatan pasti mendatangkan
kemarahan seperti angin utara pasti
membawa hujan.
24Tinggal di bumbung rumah lebih
baik daripada tinggal di dalam rumah
bersama-sama isteri yang suka
bertengkar.
25Menerima berita baik dari tempat
yang jauh bagaikan minum air sejuk
ketika haus.
26Orang baik yang mengalah kepada
orang jahat bagaikan mata air yang
dikeruhkan atau perigi yang dicemarkan.
27Makan madu berlebih-lebih tidak
baik; mengharapkan pujian yang
berlebih-lebih pun tidak baik.
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28Seorang yang tidak dapat mengawal
diri bagaikan kota yang tidak berkubu
dan mudah diserang musuh.

26
1Sebagaimana salji tidak
sepatutnya turun pada musim

panas atau hujan pada musim menuai,
demikian juga pujian tidak sepatutnya
diberikan kepada orang bodoh.
2Seperti burung terbang dan melayang-
layang di udara, begitu juga kutukan
tidak boleh kena pada orang yang tidak
bersalah.
3Kuda harus dicambuk, keldai harus
dikekang, dan orang bodoh harus
dipukul.
4Orang yang menjawab pertanyaan
yang bukan-bukan, menjadi sebodoh
orang yang bertanya.
5Pertanyaan yang bodoh harus
diberikan jawapan yang bodoh juga,
supaya si penanya sedar bahawa dia
tidak sepandai yang disangkanya.
6Mengutus orang bodoh untuk
menyampaikan pesan sama dengan
mematahkan kaki sendiri dan mencari
kecelakaan.
7Seperti orang lumpuh tidak dapat
menggunakan kaki, demikian juga
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orang bodoh tidak dapat menggunakan
peribahasa.
8Memuji orang yang bodoh sia-sia
sahaja, seperti batu yang diikat pada
lastik.
9Orang bodoh yang cuba mengutip
peribahasa bagaikan orang mabuk yang
cuba mengeluarkan duri dari tangannya.
10Sesiapa yang mengupah orang bodoh
akan menyusahkan semua orang.
11Orang bodoh yang mengulangi
kebodohan mereka bagaikan anjing yang
menjilat semula muntahnya.
12Sebodoh-bodohnya orang, tidaklah
sebodoh orang yang menyangka dirinya
bijak, padahal tidak.
13Orang malas tidak suka keluar dari
rumah. Dia berkata bahawa dia akan
diterkam oleh singa jika dia keluar.
14Seperti pintu yang berayun pada
engselnya, demikianlah orang malas
membalik-balikkan badan di atas tempat
tidur.
15Ada orang yang begitu malas
sehingga tidak mahu makan sendiri.
16Si pemalas menganggap dirinya lebih
pandai daripada tujuh orang yang dapat
menjawab dengan tepat.



Amsal 26.17–26 91
17Melibatkan diri dalam pertengkaran
orang lain bagaikan menangkap anjing
pada telinganya.
18Orang yang menipu orang lain, lalu
berkata bahawa dia hanya bergurau
bagaikan orang gila yang bermain
dengan senjata yang berbahaya.
19 (26:18)
20Tanpa kayu, api padam; tanpa
umpatan, pertengkaran pun berhenti.
21Seperti arang dan kayu membuat
api tetap menyala, begitu juga orang
yang suka bergaduh menyebabkan
pertengkaran.
22Umpatan sangat enak rasanya; orang
suka menelannya.
23Bagaikan periuk tanah yang disepuh
perak, begitulah orang yang bermulut
manis tetapi berhati jahat.
24Si pembenci manis kata-katanya,
tetapi hatinya penuh tipu daya.
25Meskipun dia ramah, jangan percaya
kepadanya, kerana hatinya penuh
dengan kebencian.
26Dia mungkin dapat menyembunyikan
kebenciannya, tetapi perbuatannya yang
jahat itu akan nyata.



Amsal 26.27–27.7 92
27Orang yang memasang perangkap
bagi orang lain akan terjerat oleh
perangkapnya sendiri. Orang yang
menggulingkan batu akan ditimpa oleh
batu itu juga.
28Membohongi orang sama dengan
membencinya. Mulut manis yang tidak
tulus mendatangkan kemusnahan.

27
1 Jangan banggakan hari esok,
kerana orang tidak tahu apa yang

akan berlaku nanti.
2Biarlah orang lain memuji kamu --
bahkan orang asing pun. Jangan puji diri
sendiri.
3Batu dan pasir masih ringan jika
dibandingkan dengan kesusahan yang
disebabkan oleh kebodohan.
4Kemarahan itu kejam serta
menghancurkan, tetapi tiada sesiapa
dapat menghadapi kecemburuan.
5Lebih baik teguran yang terus terang
daripada kasih yang tidak diungkapkan.
6Seorang kawan memukul dengan
maksud baik, tetapi berwaspadalah
apabila seorang musuh mencium kamu.
7Kalau kenyang, madu pun ditolak;
kalau lapar, yang pahit pun terasa enak.
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8Orang yang jauh dari rumah bagaikan
burung yang tidak bersarang.
9Minyak wangi menggembirakan hati,
tetapi kesusahan merunsingkan hati.
10 Jangan lupa akan sahabatmu atau
sahabat bapamu. Ketika kamu dalam
kesusahan, jangan pergi ke rumah
saudaramu; jiran yang dekat dapat lebih
menolong kamu daripada saudara yang
jauh.
11Hai anakku, hendaklah kamu
bijak, supaya aku gembira dan dapat
menjawab jika dicela.
12Orang yang bijak mengelakkan
bahaya apabila melihatnya, tetapi
orang bodoh membiarkan diri ditimpa
malapetaka dan menyesal kemudian.
13Bodohlah orang yang berjanji
menanggung hutang orang lain; miliknya
harus diambil sebagai jaminan janjinya.
14Salam yang diteriakkan pada
pagi-pagi sekali sama dengan kutukan.
15 Isteri yang meleter bagaikan titisan
air yang tidak henti-henti pada waktu
hujan.
16Dia tidak dapat disuruh diam, sama
seperti angin tidak dapat ditahan, dan
minyak tidak dapat digenggam.
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17Sebagaimana besi mengasah besi,
demikianlah manusia belajar daripada
satu sama lain.
18Orang yang memelihara pokok ara
akan makan buahnya; orang yang
melayani tuannya akan dihormati.
19Seperti air mencerminkan wajah,
demikian juga hati orang mencerminkan
orang yang sebenarnya.
20Di dunia orang mati, selalu ada
tempat; begitu juga nafsu manusia tidak
ada batasnya.
21Emas dan perak diuji dengan api;
orang dinilai menurut sikapnya terhadap
pujian.
22Walaupun orang bodoh dipukul
hingga setengah mati, namun
kebodohannya tidak lenyap.
23Peliharalah ternakan kamu baik-baik,
24kerana kekayaan tidak kekal. Bahkan
kuasa untuk memerintah pun tidak tetap
selama-lamanya.
25Kamu memotong rumput dan
mengumpulkannya untuk ternakan
kamu, tetapi sementara itu rumput yang
baru tumbuh.
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26Kamu dapat membuat pakaian
daripada bulu domba. Kamu dapat
membeli tanah daripada jualan kambing.
27Kambing yang selebihnya akan
menghasilkan susu bagi kamu, keluarga
kamu, dan pelayan perempuan.

28
1Orang jahat lari walaupun tiada
sesiapa yang mengejar mereka,

tetapi orang jujur berani seperti singa.
2Apabila bangsa memberontak,
pemerintahnya bertukar-tukar;
apabila pemimpin pandai dan bijak,
pemerintahannya kuat dan kukuh.
3Penguasa yang menindas orang
miskin bagaikan hujan lebat yang
memusnahkan tuaian.
4Sesiapa yang mengabaikan hukum,
memihak orang jahat; sesiapa yang
mentaati hukum, memusuhi orang jahat.
5Orang jahat tidak memahami keadilan;
orang yang menyembah TUHAN,
sungguh-sungguh memahaminya.
6Lebih baik miskin dan jujur daripada
kaya dan curang.
7Orang muda yang mentaati hukum
adalah bijak. Orang yang bersahabat
dengan pemboros memalukan bapanya.
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8Sesiapa yang menjadi kaya dengan
mengenakan kadar bunga wang yang
tinggi serta memperdaya orang lain,
hartanya akan menjadi milik orang yang
berbelas kasihan kepada orang miskin.
9 Jika kamu tidak mentaati hukum, doa
kamu pun akan menjijikkan.
10Sesiapa yang menyesatkan orang
jujur, akan dijerat oleh perbuatan
jahatnya sendiri. Orang yang tidak
bersalah akan diberkati sehingga
bahagia.
11Orang kaya sentiasa menganggap diri
mereka bijak, tetapi orang miskin yang
bijak tahu sifat sebenar orang kaya itu.
12Apabila orang baik menjadi penguasa,
semua orang bersukacita, tetapi jika
orang jahat memerintah, semua orang
bersembunyi.
13Sesiapa menyembunyikan dosanya
tidak akan berjaya dalam hidupnya.
Sesiapa mengakui dan meninggalkan
dosanya, akan dikasihani Allah.
14Berbahagialah orang yang mentaati
TUHAN, tetapi orang yang keras kepala
akan dimusnahkan.
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15Penguasa jahat yang menindas orang
miskin bagaikan singa yang mengaum
atau beruang yang menyerang.
16Penguasa yang bodoh itu kejam,
tetapi penguasa yang membenci
kecurangan akan memerintah lama.
17Seorang pembunuh akan merasa
dikejar-kejar sampai ke ajalnya. Jangan
cuba menolong dia.
18Orang yang jujur akan selamat,
tetapi orang yang menipu akan binasa
dengan tiba-tiba.
19Petani yang bekerja keras akan
mendapat banyak makanan, tetapi orang
yang membuang masa akan sentiasa
miskin.
20Orang jujur akan hidup bahagia,
tetapi orang yang hendak cepat kaya,
tidak akan terlepas daripada hukuman.
21Bersikap berat sebelah adalah
perbuatan yang salah, tetapi ada hakim
berbuat demikian untuk menerima
rasuah walaupun sedikit.
22Orang yang kikir ingin cepat kaya.
Dia tidak sedar bahawa kemiskinan
segera menimpa dia.
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23Orang yang memberikan tegur ajar
akhirnya lebih dihargai daripada orang
yang memberikan pujian.
24Sesiapa yang mencuri daripada ibu
bapanya dan menyangka perbuatan itu
bukan dosa sama juga dengan pencuri.
25Sifat tamak mendatangkan
kesusahan. Sesiapa yang bergantung
kepada TUHAN akan berbahagia.
26Orang yang mengikut pendapat
sendiri adalah bodoh. Orang yang
mengikut ajaran orang yang bijak akan
selamat.
27Sesiapa yang memberi kepada orang
miskin tidak akan kekurangan. Sesiapa
yang menutup mata terhadap orang
miskin akan kena kutuk.
28Apabila orang jahat menjadi
penguasa, rakyat bersembunyi; tetapi
apabila orang jahat binasa, orang adil
akan memerintah lagi di merata tempat.

29
1 Jika seorang bertambah degil
setiap kali dia ditegur ajar, suatu

waktu nanti dia akan hancur dan tidak
dapat dipulihkan lagi.
2Apabila orang yang adil memerintah,
rakyat gembira. Apabila orang jahat
memerintah, rakyat menderita.
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3Sesiapa yang menghargai hikmat,
menggembirakan bapanya. Sesiapa
yang selalu bercampur dengan pelacur
membazirkan wang.
4Apabila raja menegakkan keadilan,
kerajaannya akan kukuh, tetapi apabila
raja tamak akan wang, kerajaannya
akan roboh.
5Orang yang memuji-muji sahabatnya,
memasang perangkap bagi dirinya
sendiri.
6Orang jahat terjerat oleh dosa mereka
sendiri, sedangkan orang jujur berasa
bahagia dan gembira.
7Orang baik tahu akan hak orang
miskin, tetapi orang jahat tidak
memahami hal itu.
8Orang yang suka mencela dapat
mengacau seluruh kota, tetapi orang
bijak menenteramkan suasana.
9Apabila orang bijak mendakwa orang
bodoh di mahkamah, orang bodoh
hanya mengamuk dan tertawa sehingga
menimbulkan kekacauan.
10Orang ganas membenci orang jujur,
tetapi orang baik melindungi mereka.
11Orang bodoh menunjukkan
kemarahan dengan terang-terang, tetapi



Amsal 29.12–19 100

orang bijak bersabar dan menahan
kemarahan.
12 Jika seorang penguasa
memperhatikan berita palsu, semua
pegawainya akan menjadi jahat.
13Orang yang miskin dan orang yang
menindasnya mempunyai persamaan:
TUHAN memberikan mata kepada
kedua-keduanya.
14 Jika raja membela hak orang
miskin, pemerintahannya akan kukuh
selama-lamanya.
15Tegur ajar dan disiplin baik untuk
anak-anak. Anak yang dibiarkan menurut
sesuka hatinya akan memalukan ibunya.
16Apabila orang jahat berkuasa,
jenayah meningkat, tetapi orang jujur
akan melihat kehancuran mereka.
17Didiklah anak-anak kamu;
maka mereka akan memberi kamu
ketenteraman dan kegembiraan.
18Bangsa tanpa bimbingan Allah
menjadi bangsa yang penuh kekacauan.
Berbahagialah orang yang taat kepada
hukum Allah.
19Seorang hamba tidak dapat
diajar hanya dengan kata-kata. Dia
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mungkin faham, tetapi tidak akan
mempedulikannya.
20Lebih besar harapan bagi orang
bodoh daripada orang yang bercakap
tanpa berfikir.
21Hamba yang dimanjakan sejak kecil,
akhirnya akan mengambil segala yang
kamu miliki.
22Orang yang cepat marah
menimbulkan banyak pertengkaran dan
kesusahan.
23Kesombongan akan menyebabkan
keruntuhan, tetapi seseorang yang
rendah hati akan dihormati.
24Orang yang bersubahat dengan
pencuri bererti membenci diri sendiri.
Jika dia mengaku di mahkamah, dia
akan dihukum; jika dia tidak mengaku,
Allah akan mengutuk dia.
25Takut akan pendapat orang lain
mengakibatkan kesusahan. Percayalah
kepada TUHAN, maka kamu akan
selamat.
26Banyak orang mengharapkan
sokongan daripada penguasa, tetapi
hanya TUHAN yang memberikan
keadilan.



Amsal 29.27–30.6 102
27Orang baik membenci orang jahat;
orang jahat pun membenci orang baik.

Kata-Kata Agur

30
1 Inilah kata-kata yang diucapkan
Agur anak Yake dari Masa: "Aku

lelah, ya Allah. Aku lelah! Aku tidak
berdaya.
2Aku bodoh seperti binatang; aku tidak
mempunyai pengertian.
3Aku tidak pernah memperoleh hikmat,
dan aku sama sekali tidak mengenal
Allah.
4Siapa pernah naik turun syurga?
Siapa pernah menggenggam angin,
atau membungkus air dengan kain,
ataupun menentukan batas-batas bumi?
Siapakah namanya, dan siapakah
anaknya? Pasti engkau tahu.
5Allah menepati segala janji-Nya. Dia
seperti perisai bagi semua orang yang
meminta perlindungan-Nya.
6 Jika kamu menambah apa yang
dikatakan-Nya, Dia akan menegur
kamu dan membuktikan bahawa kamu
bohong."
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Kata-Kata Hikmat Lain
7Ya Allah, aku memohon dua hal
sebelum aku mati:
8 tolonglah aku supaya aku tidak
berdusta, dan tolonglah aku supaya
aku tidak kaya dan tidak miskin. Oleh
itu, berilah aku hanya apa yang aku
perlukan.
9 Jika aku kaya, mungkin aku berkata
aku tidak memerlukan Engkau.
Sebaliknya, jika aku miskin, mungkin
aku mencuri, lalu memalukan Allahku.
10 Jangan fitnah seorang hamba kepada
tuannya. Kamu akan dikutuk, dan kamu
akan menderita.
11Ada orang mengutuk bapa dan tidak
menghargai ibu.
12Ada orang menganggap diri mereka
suci, padahal kotor sekali.
13Ada orang menyangka diri mereka
baik sekali -- bukan main baiknya!
14Ada orang memperdaya orang yang
miskin dan susah. Demikianlah cara
mereka mencari nafkah.
15Lintah darat mempunyai dua orang
anak perempuan; kedua-duanya
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bernama "Berilah aku"! Ada empat hal
yang tidak pernah puas:
16dunia orang mati, perempuan
mandul, tanah gersang yang haus akan
hujan, dan api yang merebak ke serata
tempat.
17Seorang yang mencemuh bapanya,
atau menghina ibunya yang sudah tua,
patut dimakan burung hering, atau
matanya dipatuk burung gagak hutan.
18Ada empat hal yang terlalu sukar
untuk aku fahami:
19burung helang yang terbang di langit,
ular yang menjalar di atas batu, kapal
yang belayar di tengah laut, dan lelaki
serta wanita yang jatuh cinta.
20 Inilah yang dilakukan oleh isteri yang
tidak setia: dia berzina, lalu mandi.
Setelah itu dia berkata, "Aku tidak
berbuat apa-apa yang salah!"
21Ada empat hal yang sukar diterima di
seluruh dunia:
22 seorang hamba yang menjadi raja,
seorang bodoh yang mendapat semua
makanan yang diingininya,
23 seorang perempuan yang dibenci
orang, tetapi dapat berkahwin, dan
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seorang hamba perempuan yang
merampas kedudukan puannya.
24Ada empat jenis binatang di bumi ini
yang kecil tetapi sangat bijak:
25Semut tidak kuat, tetapi menyimpan
makanan pada musim panas.
26Landak batu tidak kuat, tetapi
membuat rumah di bukit batu.
27Belalang tidak mempunyai raja,
tetapi berbaris dengan teratur.
28Cicak dapat ditangkap dengan
tangan, namun terdapat di istana.
29Ada empat jenis makhluk yang
kelihatan gagah ketika berjalan:
30 singa, binatang yang terkuat dan
tidak takut terhadap apa-apa;
31kambing jantan; ayam jantan yang
mengigal; dan raja di hadapan rakyat.
32 Jika kamu telah berlaku sombong
serta merancangkan kejahatan,
berfikirlah semula!
33 Jika kamu memukul susu, kamu
mendapat mentega. Jika kamu meninju
hidung orang, darah keluar. Jika kamu
membangkitkan kemarahan, kamu
mendapat kesusahan.
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Nasihat kepada Raja

31
1 Inilah nasihat bonda Raja Lemuel
dari Masa kepada baginda:

2 "Engkau buah hatiku, jawapan doaku
yang telah dikabulkan oleh TUHAN.
Apakah yang hendak aku katakan
kepadamu?
3 Jangan habiskan tenagamu pada
nafsu berahi, dan jangan bazirkan
wangmu pada perempuan; mereka
sudah membinasakan banyak raja.
4Dengarlah, hai Lemuel. Raja tidak
sepatutnya minum wain, atau ketagihan
arak.
5Apabila raja meminumnya, mereka
melupakan hukum dan mengabaikan
hak orang tidak berdaya.
6Arak minuman untuk orang yang
hampir mati dan yang sengsara.
7Biarlah mereka meminumnya
untuk melupakan kemiskinan dan
kesengsaraan.
8Belalah orang yang tidak dapat
membela diri. Lindungilah hak semua
orang yang tidak berdaya.
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9Belalah mereka dan jadilah hakim
yang adil. Lindungilah hak orang yang
miskin dan susah."

Isteri yang Cekap
10 Isteri yang cekap susah ditemukan.
Dia lebih berharga daripada permata.
11Suaminya mempunyai keyakinan
terhadap dia dan tidak akan kekurangan
apa-apa.
12Seumur hidupnya, dia berbuat baik
kepada suaminya dan tidak berbuat
jahat kepadanya.
13Dia rajin mengumpulkan bulu domba
dan rami, lalu sibuk menenunnya.
14Dia mendatangkan makanan dari
tempat jauh seperti yang dilakukan oleh
kapal dagang.
15Dia bangun pagi-pagi buta
untuk menyediakan makanan bagi
keluarganya, dan untuk memberikan
arahan kepada semua hamba
perempuannya.
16Dia mencari sebidang tanah, lalu
membelinya dan mengusahakan ladang
anggur dengan pendapatannya.
17Dia menyiapkan diri untuk bekerja
sekuat tenaga.
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18Dia tahu bahawa segala sesuatu yang
diusahakannya menguntungkan, dan dia
bekerja sehingga jauh malam.
19Dia memintal benang dan menenun
kainnya sendiri.
20Dia murah hati kepada orang yang
miskin dan susah.
21Pada musim sejuk dia tidak khuatir,
kerana keluarganya mempunyai baju
panas.
22Dia membuat permaidani dan
memakai pakaian daripada kain linen
ungu yang halus.
23Suaminya pemimpin masyarakat,
dan seorang yang kenamaan.
24Dia menjahit pakaian dan membuat
ikat pinggang untuk dijual kepada
pedagang.
25Dia berwibawa serta dihormati orang.
Dia tidak khuatir akan masa hadapan.
26Kata-katanya bijak serta lemah
lembut.
27Dia sentiasa rajin bekerja dan
memperhatikan urusan rumah
tangganya.
28Dia dihargai oleh anak-anaknya dan
dipuji oleh suaminya.
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29Suaminya berkata, "Ada banyak
wanita yang baik, tetapi engkaulah yang
terbaik antara mereka semua."
30Kejelitaan menipu mata, kecantikan
pun tidak kekal; tetapi seorang wanita
yang menghormati TUHAN harus dipuji.
31Balaslah segala perbuatannya. Dia
wanita yang layak dihormati semua
orang.



Pengkhotbah

Hidup Manusia Sia-Sia

1
1Berikut ini kata-kata Si Pemikir, raja
di Yerusalem. Baginda putera Raja

Daud.
2Semuanya sia-sia dan tidak berguna,
kata Si Pemikir. Hidup itu sia-sia,
semuanya tidak bererti.
3Orang bekerja dan membanting tulang
seumur hidup, tetapi apakah hasil yang
dapat dibanggakan?
4Keturunan yang satu datang dan
keturunan yang lain pergi, tetapi dunia
ini tetap sama juga.
5Matahari terbit dan matahari
terbenam, lalu tergesa-gesa kembali ke
tempat terbitnya.
6Angin bertiup ke selatan dan ke utara,
berpusing-pusing lalu kembali semula.
7Tiap-tiap sungai mengalir ke laut,
namun laut tidak penuh. Airnya kembali
ke hulu sungai, lalu mulai mengalir lagi.
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8Semuanya menjemukan, tidak
terkata. Mata tidak puas-puas melihat,
telinga tidak puas-puas mendengar.
9Hal yang telah berlaku dahulu, akan
berulang lagi. Apa yang telah dilakukan
dahulu, akan dilakukan lagi. Tiada
sesuatu yang baru di seluruh dunia ini.
10 "Lihatlah," kata orang, "yang ini
baru!" Tetapi semua itu telah berlaku
lama sebelum kita dilahirkan.
11Tiada sesiapa pun ingat akan kejadian
pada masa lampau; kejadian sekarang
dan yang akan datang tidak diingat oleh
sesiapa pun pada masa hadapan.

Pengalaman Si Pemikir
12Aku, Si Pemikir, telah menjadi raja
Israel di Yerusalem.
13Aku bertekad untuk mengkaji dan
mempelajari dengan bijaksana segala
yang dilakukan di dunia ini. Hidup yang
ditentukan oleh Allah bagi manusia di
dunia sungguh menyedihkan.
14Aku telah melihat segala perbuatan
orang di dunia, dan sesungguhnya
semua itu sia-sia seperti mengejar
angin.
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15Yang bengkok tidak dapat diluruskan;
yang tidak wujud tidak dapat dihitung.
16Aku berkata dalam hati, "Aku telah
menjadi agung, lebih bijak daripada
sesiapa pun yang pernah memerintah
Yerusalem sebelum zamanku. Aku tahu
akan hikmat dan pengetahuan yang
sebenar."
17Aku bertekad untuk mengetahui
perbezaan antara pengetahuan
dan kebodohan, antara hikmat dan
kebebalan. Tetapi ternyata aku ini seperti
mengejar angin sahaja.
18Semakin banyak hikmat, semakin
banyak kekhuatiran. Semakin banyak
pengetahuan, semakin banyak
penderitaan.

2
1Aku mengambil keputusan untuk
berseronok agar mengetahui erti

kebahagiaan, tetapi usahaku sia-sia.
2Aku mendapati bahawa ketawa
itu suatu kebodohan, dan bahawa
keseronokan tidak membawa faedah.
3Kerana didorong oleh keinginan untuk
beroleh hikmat, aku bertekad untuk
menggembirakan hati dengan minum
wain dan bersuka-suka. Aku menyangka
inilah cara terbaik bagi seseorang
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menikmati hidupnya yang singkat di
bumi.
4Aku berjaya dalam banyak hal. Aku
membina rumah dan mengusahakan
ladang anggur.
5Aku mengusahakan taman dan kebun
yang ditanami berbagai-bagai pokok
buah-buahan.
6Aku menggali parit untuk mengairi
taman dan kebun itu.
7Aku mempunyai banyak abdi, baik
yang kubeli ataupun yang dilahirkan di
rumahku. Aku memiliki lebih banyak
ternakan daripada sesiapa yang pernah
tinggal di Yerusalem.
8Aku mengumpulkan emas dan perak
daripada perbendaharaan negeri-negeri
yang aku perintah. Biduan dan biduanita
menyanyi untuk menghiburkan aku, dan
aku mempunyai perempuan sebanyak
yang kuingini.
9Aku demikian agung, lebih agung
daripada sesiapa yang pernah tinggal
di Yerusalem, dan hikmatku sentiasa
menolong aku.
10Aku mendapat segala sesuatu yang
aku mahu. Aku tidak pernah menahan
diri daripada menikmati keseronokan.
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Aku bangga dengan segala yang telah
kuusahakan. Segalanya itu ganjaranku.
11Kemudian aku merenungkan segala
yang telah kulakukan, dan betapa
kuat aku telah mengusahakannya.
Lalu aku sedar bahawa segalanya tidak
bermakna. Usahaku itu sia-sia seperti
mengejar angin.
12Seorang raja hanya dapat melakukan
apa yang telah dilakukan oleh raja-raja
yang sebelumnya. Lalu aku mula
berfikir tentang hikmat, kebebalan, dan
kebodohan.
13Aku memang tahu, "Hikmat lebih
baik daripada kebodohan, seperti cahaya
lebih baik daripada kegelapan.
14Orang bijak tahu ke mana mereka
pergi, sedangkan orang bodoh tidak."
Tetapi aku tahu juga bahawa kesudahan
mereka semua sama!
15Aku berfikir, "Kesudahanku sama
dengan kesudahan orang bodoh. Oleh
itu, apakah untungnya jika aku bijak?"
Lalu aku mengambil kesimpulan bahawa
hikmat itu memang tidak berguna sama
sekali.
16Tidak seorang pun ingat akan orang
bijak, ataupun orang bodoh. Pada masa
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yang akan datang mereka semua akan
dilupakan. Semua orang mesti mati, baik
yang bijak mahupun yang bodoh.
17Oleh itu, hidup tidak bermakna
bagiku, kerana semua yang telah
kualami, memberikan aku kesusahan
semata-mata. Semua itu sia-sia; aku
telah mengejar angin sahaja.
18Tiada sesuatu pun yang telah
kuusahakan dan kucapai bermakna
bagiku, kerana aku tahu bahawa
aku mesti menyerahkannya kepada
penggantiku.
19Siapa tahu? Mungkin dia bijak,
mungkin dia bodoh! Namun dia akan
mewarisi semua yang telah kuusahakan;
segala yang telah kuperoleh di dunia
dengan hikmatku. Semua itu sia-sia.
20Aku menyesal kerana telah bekerja
begitu keras.
21Seseorang mengusahakan sesuatu
dengan segala hikmat, pengetahuan,
dan kemahirannya, kemudian terpaksa
menyerahkan segala hasil jerih
payahnya kepada seseorang yang tidak
mengusahakannya. Bukankah itu sia-sia
dan tidak adil?
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22Manusia bekerja dan khuatir seumur
hidup, tetapi apakah hasilnya?
23Selama mereka hidup, semua
perbuatan mereka itu mendatangkan
kekhuatiran dan penderitaan batin. Pada
waktu malam pun hati mereka resah.
Semua itu sia-sia!
24Sebaik-baiknya yang dapat dilakukan
oleh manusia adalah makan, minum,
dan menikmati hasil usaha mereka.
Namun aku sedar bahawa semua ini
pemberian Allah juga.
25Siapakah yang dapat makan dan
menikmati hidup tanpa Allah?
26Allah memberikan hikmat,
pengetahuan, dan kegembiraan
kepada orang yang menyenangkan hati-
Nya. Tetapi orang berdosa disuruh-Nya
bekerja mencari nafkah dan menimbun
hasil, dan akhirnya semua itu diberikan
kepada orang yang menyenangkan
hati Allah. Semua itu sia-sia, seperti
mengejar angin.

Segala Sesuatu Ada Waktunya

3
1Segala sesuatu di dunia ini berlaku
pada waktu yang ditentukan Allah.
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2Dia menentukan waktu untuk
melahirkan dan waktu untuk meninggal,
waktu untuk menanam dan waktu untuk
mencabut,
3waktu untuk membunuh dan waktu
untuk menyembuhkan, waktu untuk
merobohkan dan waktu untuk membina.
4Dia menentukan waktu untuk
menangis dan waktu untuk tertawa,
waktu untuk berkabung dan waktu untuk
menari,
5waktu untuk berasmara dan waktu
untuk menahan diri, waktu untuk
memeluk dan waktu untuk mengawal
diri.
6Dia menentukan waktu untuk
mendapat dan waktu untuk kehilangan,
waktu untuk menyimpan dan waktu
untuk membuang,
7waktu untuk mengoyakkan dan waktu
untuk menjahit, waktu untuk berdiam
diri dan waktu untuk bertutur.
8Dia menentukan waktu untuk
mengasihi dan waktu untuk membenci,
waktu untuk berperang dan waktu untuk
berdamai.
9Apakah hasil semua usaha kita?
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10Aku tahu bahawa Allah telah
memberikan beban yang berat kepada
kita.
11Dia telah menentukan waktu yang
tepat bagi tiap-tiap perkara. Dia
telah memberi kita keinginan untuk
mengetahui masa depan, tetapi tidak
memberi kita pemahaman tentang
segala perbuatan-Nya dari awal sampai
akhir.
12Oleh itu, aku insaf bahawa sebaik-
baiknya yang dapat kita lakukan adalah
bersukacita dan berusaha sedaya upaya
semasa kita masih hidup.
13Kita semua harus makan dan minum
serta menikmati hasil usaha kita kerana
semua itu pemberian Allah.
14Aku tahu bahawa semua yang
dilakukan oleh Allah itu kekal. Manusia
tidak dapat menambahnya, ataupun
menguranginya. Allah bertindak
demikian supaya kita menghormati Dia.
15Apa-apa yang telah berlaku atau
akan berlaku telah pun berlaku pada
masa yang lampau. Allah menentukan
supaya yang sudah berlaku, akan terjadi
berulang kali.
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Ketidakadilan di Dunia
16Selain itu, aku nampak juga bahawa
di dunia ini, di tempat yang seharusnya
ada keadilan dan kebaikan, di situ
terdapat kejahatan.
17Aku berfikir, Allah akan mengadili
orang baik dan orang jahat, kerana
setiap perkara dan setiap tindakan akan
berlaku pada waktunya yang tertentu.
18 Inilah pendapatku: Allah menguji kita
untuk menunjukkan bahawa nasib kita
tidak berbeza dengan nasib binatang.
19Bukankah manusia dan binatang
senasib? Kedua-duanya makhluk dan
kedua-duanya pun akan mati. Manusia
tidak lebih baik daripada binatang,
kerana bagi kedua-duanya hidup itu
sia-sia.
20Kedua-duanya kembali ke tempat
yang sama -- ke tanah. Kedua-duanya
berasal dari tanah dan akan kembali ke
tanah.
21Siapakah dapat memastikan bahawa
roh manusia naik ke atas dan roh
binatang turun ke bawah bumi?
22Oleh itu, aku sedar bahawa hal
terbaik yang dapat kita lakukan adalah
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menikmati hasil usaha kita. Selain itu
tidak ada apa-apa yang dapat kita
lakukan. Kita tidak mungkin mengetahui
apa-apa yang akan berlaku setelah kita
meninggal.

4
1Aku nampak pula segala
ketidakadilan yang berlaku di

dunia ini. Orang yang tertindas menangis
dan tidak seorang pun menolong
mereka. Tidak seorang pun berani
menolong mereka kerana para penindas
berkuasa.
2Alangkah bahagianya orang yang
sudah mati; keadaan mereka lebih baik
daripada orang yang masih hidup.
3Yang lebih bahagia lagi ialah orang
yang belum dilahirkan, yang belum
nampak ketidakadilan yang berlaku di
dunia ini.
4Aku faham juga mengapa orang
bekerja keras supaya berjaya; mereka
iri hati terhadap jiran mereka. Tetapi itu
sia-sia sahaja. Keadaan mereka seperti
orang yang mengejar angin.
5Kata mereka, hanya orang bodoh
berpangku tangan dan mati kelaparan.
6Mungkin itu benar, tetapi lebih baik
mempunyai sedikit disertai fikiran
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tenang, daripada sentiasa bekerja keras
dengan dua belah tangan dan mengejar
angin.
7Ada lagi perkara yang sia-sia dalam
hidup ini.
8Ada orang yang hidup seorang diri
tanpa anak ataupun saudara. Namun, dia
tidak berhenti-henti bekerja. Dia tidak
puas hati dengan harta yang dimilikinya.
Bagi siapakah dia membanting tulang
serta menolak segala kesenangan?
Bukankah itu sia-sia, dan satu cara
hidup yang menyedihkan?
9Berdua lebih baik daripada seorang
diri, kerana bersama-sama mereka
dapat bekerja dan hasilnya lebih baik.
10 Jika seorang jatuh, yang seorang lagi
dapat menolongnya. Tetapi jika orang
itu sendirian, lalu jatuh, malanglah dia
kerana tiada sesiapa yang menolongnya.
11 Jika dua orang tidur bersama-sama
mereka dapat saling menghangatkan
badan, tetapi bagaimanakah seorang
menjadi hangat jika dia sendirian?
12Orang yang sendirian mudah
dikalahkan, tetapi dua orang dapat
menentang serangan. Tiga utas tali yang
dipintal menjadi satu, susah diputuskan.
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13Seorang miskin mungkin menjadi
raja; seorang banduan mungkin naik
takhta. Tetapi jika pada usia lanjut, raja
itu terlalu bodoh sehingga tidak mahu
menerima nasihat, maka nasibnya lebih
buruk daripada seorang pemuda yang
miskin tetapi cerdas.
14 (4:13)
15Aku memikirkan semua orang di
dunia ini, dan aku sedar bahawa antara
mereka tentu ada seorang pemuda yang
akan menggantikan raja.
16Bilangan rakyat yang diperintah oleh
seorang raja mungkin tidak terhitung,
tetapi apabila raja mangkat, tidak
seorang pun akan bersyukur atas
jasanya. Itu pun sia-sia, seperti usaha
mengejar angin.

Jangan Terburu-buru Membuat Janji

5
1 (4-17) Berhati-hatilah apabila
pergi ke Rumah TUHAN. Lebih

baik ke sana untuk belajar, daripada
mempersembahkan korban seperti orang
bodoh yang tidak tahu membezakan apa
yang benar dengan apa yang salah.
2 (5-1) Berfikirlah sebelum bercakap,
dan janganlah terburu-buru berjanji
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kepada Allah. Allah di syurga, sedangkan
kamu di bumi. Oleh itu, janganlah
katakan apa-apa yang tidak perlu.
3 (5-2) Semakin kamu khuatir,
semakin besar kemungkinan mendapat
mimpi buruk. Semakin banyak kamu
bercakap, semakin besar kemungkinan
mengeluarkan kata-kata bodoh.
4 (5-3) Oleh itu, apabila berjanji
kepada Allah, tepatilah janji itu secepat
mungkin. Allah tidak suka kepada orang
bodoh. Tunaikanlah janji.
5 (5-4) Lebih baik tidak berjanji
daripada memungkiri janji.
6 (5-5) Jangan biar kata-katamu
menyebabkan kamu berdosa sehingga
kamu terpaksa mengaku kepada imam
bahawa kamu silap mengucapkan
janji. Mengapa kamu membangkitkan
kemurkaan Allah terhadapmu sehingga
Dia memusnahkan segala usahamu?
7 (5-6) Tidak kira betapa banyaknya
impian kamu, atau betapa banyaknya
usaha kamu yang sia-sia itu, atau betapa
banyaknya kata kamu, kamu mesti tetap
takut kepada Allah.
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Hidup yang Sia-Sia
8 (5-7) Jangan hairan apabila melihat
pemerintah menindas orang miskin dan
merampas hak mereka, serta tidak
memberi mereka keadilan. Tiap-tiap
pegawai dilindungi oleh pegawai
atasannya, dan kedua-duanya dilindungi
oleh pegawai yang berpangkat lebih
tinggi.
9 (5-8) Bahkan raja pun bergantung
kepada hasil tuaian.
10 (5-9) Jika kamu mencintai wang,
kamu tidak akan puas hati. Jika kamu
ingin menjadi kaya, kamu tidak akan
mendapat segala yang kamu ingini.
Semuanya sia-sia sahaja.
11 (5-10) Semakin banyak kekayaan
kamu, semakin banyak tanggungan
kamu. Kamu tidak mendapat keuntungan
apa-apa, kamu hanya tahu bahawa
kamu kaya.
12 (5-11) Pekerja mungkin cukup makan
atau mungkin tidak, tetapi setidak-
tidaknya mereka dapat tidur nyenyak.
Sebaliknya, orang kaya mempunyai
begitu banyak harta sehingga mereka
tidak dapat tidur kerana risau.
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13 (5-12) Aku melihat sesuatu yang
menyedihkan di dunia ini: ada orang
menyimpan wang untuk masa mereka
memerlukannya.
14 (5-13) Tetapi wang itu hilang dalam
usaha niaga, sehingga tiada apa-apa
pun yang dapat diwariskan kepada anak
mereka.
15 (5-14) Kita meninggalkan dunia ini
seperti kita dilahirkan, tanpa apa-apa
pun! Kita tidak dapat membawa apa-apa
daripada segala jerih payah kita.
16 (5-15) Hal ini tidak adil. Kita pergi
seperti kita datang. Kita bersusah payah
untuk mengejar angin dan apakah
hasilnya?
17 (5-16) Kita hidup dalam kegelapan
dan kesedihan, kekhuatiran, kemarahan,
serta kesakitan.
18 (5-17) Kesimpulanku demikian:
baiklah orang makan, minum, dan
menikmati hasil kerja mereka dalam
hidup pendek yang diberikan Allah.
Itulah nasib manusia.
19 (5-18) Jika Allah memberi orang
harta dan kekayaan, dan membolehkan
mereka menikmati kekayaan itu,
haruslah mereka bersyukur dan
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menikmati segala hasil kerja mereka. Itu
juga pemberian Allah.
20 (5-19) Kerana Allah membolehkan
mereka bersukacita, mereka tidak terlalu
khuatir betapa pendeknya hidup ini.

6
1Aku melihat ketidakadilan yang
sangat menekan manusia di dunia

ini.
2Allah memberi orang harta, kekayaan
dan kehormatan -- apa-apa sahaja
yang diingini mereka, tetapi Allah tidak
membenarkan mereka menikmati semua
pemberian itu. Sebaliknya, orang yang
tidak dikenal akan menikmati kekayaan
itu. Semua itu sia-sia dan tidak adil.
3Seorang mungkin mempunyai seratus
orang anak, dan umurnya mungkin
panjang. Walaupun umurnya panjang,
tetapi jika dia tidak bahagia, dan tidak
diberikan penguburan yang sepatutnya,
keadaannya lebih malang daripada
seorang bayi yang meninggal ketika
dilahirkan.
4Sia-sialah bayi itu dilahirkan; dia
lenyap dalam kegelapan dan dilupakan
orang.
5Bayi itu tidak melihat cahaya
matahari atau merasai kehidupan. Tetapi
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setidak-tidaknya dia telah mendapat
rehat.
6Hal itu lebih baik daripada orang yang
hidup dua ribu tahun tetapi tidak pernah
menikmati hidup, kerana kedua-duanya
menuju ke tempat yang sama.
7Orang bekerja keras semata-mata
untuk mencari makan, namun mereka
tidak berkecukupan.
8Apakah kelebihan orang bijak
jika dibandingkan dengan orang
bodoh? Apakah gunanya orang miskin
berkelakuan baik di tengah-tengah
masyarakat?
9Sia-sia sahaja. Semua itu seperti
usaha mengejar angin. Lebih baik kamu
puas hati dengan apa yang ada pada
kamu daripada sentiasa mengingini apa
yang tidak kamu punyai.
10Segala yang berlaku telah ditentukan
sejak dahulu, dan kita tahu bahawa
semua orang tidak dapat membantah
orang yang lebih kuat.
11Semakin mereka membantah,
semakin tidak berguna, malahan mereka
tidak mendapat keuntungan apa-apa.
12Bagaimana orang dapat mengetahui
apa yang terbaik bagi hidup manusia
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yang pendek dan sia-sia ini -- hidup yang
segera lenyap seperti bayang-bayang?
Bagaimanakah orang dapat mengetahui
apa yang akan berlaku di dunia ini
setelah mereka meninggal?

Fikiran tentang Hidup Manusia

7
1Nama baik lebih harum daripada
minyak wangi yang mahal, dan

hari kematian lebih baik daripada hari
kelahiran.
2Lebih baik melawat keluarga yang
berkabung daripada keluarga yang
berpesta, kerana orang hidup perlu
diingatkan bahawa kematian sentiasa
menunggu kita semua.
3Kesedihan lebih baik daripada ketawa;
biar wajah murung asal hati lega.
4Orang bodoh sentiasa memikirkan
kesenangan; orang arif memikirkan
kematian.
5Lebih baik ditegur oleh orang bijak
daripada dipuji oleh orang bodoh.
6Ketawa orang bodoh tidak bererti,
seperti bunyi duri dibakar api.
7Apabila orang bijak menipu, mereka
bodoh. Jika orang menerima rasuah,
mereka merosakkan akhlak.
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8Kesudahan sesuatu perkara lebih baik
daripada permulaannya. Kesabaran lebih
baik daripada kesombongan.
9 Jangan lekas marah; hanya orang
bodoh menyimpan dendam.
10 Jangan sekali-kali bertanya,
"Mengapakah keadaan dahulu lebih baik
daripada sekarang?" Pertanyaan itu
bodoh!
11Tiap-tiap orang yang hidup haruslah
mempunyai hikmat; hal itu sama baiknya
dengan menerima warisan,
12dan memberikan jaminan seperti
wang tunai. Berbahagialah orang yang
mengetahui bahawa hikmat melindungi
hidup orang yang memilikinya.
13Renungkanlah hal yang telah
dilakukan oleh Allah. Bolehkah
sesiapa meluruskan apa yang telah
dibengkokkan oleh Allah?
14Apabila kamu senang,
bersukacitalah; dan apabila kamu
susah, ingatlah bahawa kesenangan
dan kesusahan, kedua-duanya datang
daripada Allah. Manusia tidak tahu apa
yang akan berlaku selanjutnya.
15Sungguhpun hidupku sia-sia, aku
telah nampak segala-galanya. Ada



Pengkhotbah 7.16–23 21

kalanya orang yang baik mati walaupun
mereka baik. Ada kalanya orang yang
jahat panjang umur walaupun mereka
jahat.
16Oleh itu janganlah terlalu baik atau
terlalu bijak; mengapa membinasakan
diri sendiri?
17Tetapi janganlah terlalu jahat atau
terlalu bodoh; mengapa mati sebelum
waktunya?
18Hindarilah kedua-dua hal yang
keterlaluan itu. Jika kita menghormati
Allah, tentu kita akan berjaya.
19Hikmat menjadikan pemiliknya
lebih perkasa daripada sepuluh orang
penguasa di sebuah kota.
20Di bumi tiada seorang pun yang
selalu berbuat baik dan tidak pernah
melakukan kesalahan.
21 Jangan pedulikan segala kata orang.
Mungkin kamu mendengar hambamu
mengutuk kamu,
22dan kamu tahu bahawa kamu sendiri
pun kerap kali mengutuk orang lain.
23Aku menggunakan hikmat untuk
menguji segala hal itu. Aku bertekad
untuk memperoleh hikmat, tetapi tidak
dapat mencapainya.
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24Bagaimanakah seseorang dapat
mengetahui makna hidup? Hal itu terlalu
dalam dan terlalu susah untuk difahami.
25Aku tekun belajar dan mencari
pengetahuan supaya mendapat hikmat
dan jawapan bagi pertanyaanku. Aku
mencuba memahami bahawa kebodohan
itu kejahatan dan kebebalan itu kegilaan.
26Aku mendapati hal ini lebih pahit
daripada maut: Seorang wanita yang
menggunakan cinta sebagai jala atau
perangkap untuk menangkap mangsa;
pelukannya seperti belenggu yang
mengikat dengan erat. Orang yang
melakukan kehendak Allah dapat
melepaskan diri, tetapi orang berdosa
akan ditangkapnya.
27Lihat, kata Si Pemikir: Aku
mengetahui hal itu sedikit demi sedikit
sedang aku mencari jawapannya.
28Aku telah mencari jawapan lain
juga, tetapi tidak berhasil. Antara seribu
orang, aku menemui seorang lelaki yang
dapat aku hormati, tetapi antara mereka
tiada seorang wanita yang dapat aku
hormati.
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29Hanya inilah yang telah kupelajari:
Allah telah menjadikan kita jujur, tetapi
kita sendiri yang berputar belit.

8
1Hanya seorang bijak dapat
memahami makna segala perkara.

Hikmat menyebabkan dia tersenyum dan
wajahnya berseri.

Taatlah kepada Raja
2Taatilah perintah raja, dan jangan
terburu-buru berjanji kepada Allah.
3Raja dapat berbuat sesuka hati; oleh
itu, jauhilah raja. Jangan berada di
tempat yang berbahaya itu.
4Raja bertindak dengan penuh kuasa,
dan tiada sesiapa pun dapat mencabar
perbuatan raja.
5Kamu selamat selama kamu mentaati
perintah raja, dan orang yang bijak tahu
masa dan cara mentaatinya.
6Bagi tiap-tiap perkara ada masa
dan cara membuatnya, cuma kita tahu
sedikit sahaja.
7Kita semua tidak tahu hal yang akan
berlaku pada masa hadapan, dan tiada
sesiapa yang dapat memberitahu kita.
8Tiada seorang pun dapat mencegah
atau menunda kematiannya. Kematian
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merupakan peperangan yang tidak dapat
dielakkan walaupun dengan tipu daya.

Orang Jahat dan Orang Baik
9Aku melihat segala perkara ini ketika
aku memikirkan perkara-perkara yang
berlaku di dunia. Sesetengah orang
mempunyai kuasa, sedangkan yang lain
terpaksa menderita di bawah kekuasaan
mereka.
10Pernah aku lihat orang jahat mati dan
dikuburkan. Tetapi waktu pulang dari
perkuburan, orang memuji orang yang
sudah mati itu, di kota tempat mereka
melakukan kejahatan. Semua itu sia-sia!
11Orang sangat suka melakukan
kejahatan kerana orang yang
melakukannya tidak segera dihukum.
12Walaupun orang berdosa melakukan
seratus kejahatan, mereka terus hidup.
Memang aku tahu orang berkata, "Orang
yang taat kepada Allah akan hidup
senang,
13 tetapi orang jahat akan hidup susah.
Hidup orang jahat cepat berlalu seperti
bayang-bayang, dan mereka akan mati
semasa muda kerana tidak taat kepada
Allah."
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14Tetapi hal itu tidak betul. Lihatlah
apa yang terjadi di dunia; kadang
kala orang baik menerima hukuman
yang sepatutnya diterima oleh orang
jahat, sedangkan orang jahat menerima
ganjaran yang sepatutnya diterima oleh
orang baik. Hal itu pun sia-sia.
15Oleh itu, aku yakin bahawa orang
harus bergembira. Hanyalah makan,
minum, dan bersuka-ria yang dapat
dinikmati mereka. Setidak-tidaknya
mereka dapat berbuat demikian semasa
bersusah payah sepanjang hayat yang
diberikan Allah kepada mereka di dunia
ini.
16Apabila aku mencuba mendapat
hikmat dan memahami segala yang
berlaku di dunia ini, aku sedar bahawa
walaupun kita berjaga siang dan malam,
17kita tidak memahami perbuatan
Allah. Bagaimanapun kita mencuba, kita
tidak akan memahaminya. Orang yang
bijaksana mengaku bahawa mereka
faham, tetapi sebenarnya tidak.

9
1Lama aku memikirkan hal itu
dengan mendalam, dan aku

mendapati bahawa Allah menguasai
segala perbuatan orang yang bijak dan
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orang yang baik, bahkan jika mereka
mengasihi atau membenci orang. Tiada
sesiapa tahu hal yang akan berlaku pada
masa hadapan.
2Memang tidak ada bezanya! Nasib
yang sama menimpa setiap orang jujur
mahupun orang derhaka, orang baik
mahupun orang jahat, orang yang tahir
mahupun orang yang najis, orang yang
mempersembahkan korban mahupun
orang yang tidak mempersembahkan
korban. Orang baik tidak lebih bertuah
daripada orang berdosa, dan orang yang
bersumpah tidak lebih bertuah daripada
orang yang tidak mahu bersumpah.
3Nasib manusia semuanya sama dan
hal itu salah, seperti semua kejadian
lain di dunia ini. Selama manusia hidup,
fikiran mereka penuh dengan kejahatan
dan kebodohan, dan tiba-tiba mereka
meninggal.
4Tetapi sesiapa yang masih hidup di
dunia ini mempunyai harapan. Bukankah
anjing yang hidup lebih baik daripada
singa yang mati?
5Orang yang masih hidup tahu bahawa
mereka akan mati, tetapi orang yang
telah mati tidak tahu apa-apa pun.
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Mereka tidak mendapat ganjaran lagi,
mereka telah dilupakan orang.
6Kasih, kebencian, dan nafsu mereka,
semuanya lenyap bersama-sama
mereka. Mereka tidak lagi mengambil
bahagian dalam apa-apa hal yang
berlaku di dunia ini.
7Makanlah, minumlah, dan
bergembiralah! Minumlah wain dan
bergembiralah; Allah tidak melarangnya.
8Biarlah kamu sentiasa bergembira dan
muka kamu berseri-seri.
9Nikmatilah hidup dengan isteri yang
kamu kasihi, selama hidupmu yang
sia-sia, yang diberikan Allah kepadamu
di dunia ini. Nikmatilah setiap hari
meskipun sia-sia sahaja kerana hanya
itu yang kamu dapat untuk jerih
payahmu.
10 Jalankanlah segala tugasmu dengan
sungguh-sungguh, kerana di dunia
orang mati tiada pekerjaan, fikiran,
pengetahuan, ataupun hikmat lagi; ke
sanalah kamu akan pergi.
11Ada lagi yang aku dapati di dunia ini:
pelari yang pantas tidak selalu menang,
dan orang yang berani tidak selalu
menang dalam pertempuran. Orang
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bijak tidak selalu dapat mencari nafkah,
orang berakal tidak selalu menjadi kaya,
dan orang yang handal tidak selalu
memperoleh kedudukan yang tinggi.
Nasib malang boleh menimpa setiap
orang.
12Manusia tidak tahu saat ketibaan
bencana. Seperti burung yang terjerat,
dan ikan yang terjala, begitu juga
manusia ditimpa bencana dengan tidak
disangka-sangka.

Fikiran tentang Hikmat
dan Kebodohan

13Aku juga melihat contoh baik tentang
bagaimana hikmat dihargai orang di
dunia ini.
14Ada sebuah kota kecil dan
penduduknya tidak ramai. Seorang
raja yang kuat menyerang kota itu,
mengepungnya dan bersiap untuk
merobohkan tembok kota itu.
15Di kota itu ada seorang miskin yang
bijak. Dengan hikmatnya dia sebenarnya
dapat menyelamatkan kota itu, tetapi
tidak seorang pun ingat akan dia.
16Selama ini aku telah mengatakan
bahawa hikmat lebih baik daripada
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kekuatan, tetapi hikmat orang miskin
dihina. Perkataan orang miskin tidak
dipeduli.
17Lebih baik mendengar kata-kata
lembut orang yang berilmu daripada
teriakan penguasa dalam perhimpunan
orang bodoh.
18Hikmat lebih baik daripada
senjata, tetapi seorang berdosa dapat
merosakkan banyak hal yang baik.

10
1Bangkai lalat boleh merosakkan
sebotol minyak wangi,

demikian juga kebodohan kecil
boleh menghilangkan hikmat yang
tertinggi.
2Wajarlah orang bijak melakukan yang
betul, dan orang bodoh melakukan yang
salah.
3Kebodohan mereka boleh dilihat
bahkan oleh orang yang ditemui mereka
di tengah jalan. Mereka menunjukkan
kebodohan kepada semua orang.
4 Jika penguasa marah terhadap kamu,
janganlah letak jawatan; kesalahan
yang besar dapat diampunkan jika kamu
bertenang.
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5Ada lagi ketidakadilan yang telah aku
lihat di dunia ini: ketidakadilan yang
dilakukan oleh penguasa.
6Orang bodoh diberikan kedudukan
yang bertanggungjawab, sedangkan
orang kaya diketepikan.
7Aku pernah melihat hamba
menunggang kuda, sedangkan
orang bangsawan berjalan kaki seperti
hamba.
8Sesiapa yang menggali lubang di
tanah, akan jatuh ke dalamnya. Sesiapa
yang memecahkan tembok akan dipatuk
ular.
9Sesiapa yang bekerja di kuari batu
akan luka kena batu. Sesiapa yang
membelah kayu, mungkin cedera.
10 Jika kapakmu tumpul dan tidak kamu
asah, kamu terpaksa bekerja lebih keras.
Lebih baik kamu membuat rancangan
terlebih dahulu.
11Kalau ular dibiarkan memagut
sebelum dijinakkan, maka mantera
pawang ular tidak berguna lagi.
12Perkataan orang bijak mendatangkan
kehormatan kepada diri mereka, tetapi
perkataan orang bodoh merosakkan
nama mereka sendiri.



Pengkhotbah 10.13–19 31
13Mereka mula bercakap yang bukan-
bukan, dan akhirnya bercakap seperti
orang gila.
14Orang bodoh bercakap tidak habis-
habis. Tidak sesiapa pun tahu perkara
yang akan berlaku pada hari depan, dan
tidak sesiapa pun dapat memberitahu
kita hal yang akan berlaku setelah kita
meninggal.
15Seorang yang bekerja sehingga habis
tenaganya bagaikan seorang bodoh
yang tidak tahu akan jalan ke rumahnya
sendiri.
16Malanglah sesebuah negeri jika
rajanya seorang muda dan pemimpinnya
berpesta-pesta sepanjang malam.
17Tetapi bertuahlah negeri yang rajanya
berwibawa dan pemimpinnya makan
pada waktu tertentu, tahu menahan diri
dan tidak menjadi mabuk.
18Bumbung rumah akan bocor jika
tidak diperbaiki, dan akhirnya rumah itu
akan roboh akibat kemalasan.
19Pesta membuat kamu girang, wain
pun membuat kamu riang, tetapi
tanpa wang kamu tidak mendapat
kedua-duanya.
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20 Jangan cela raja, walaupun
dalam hati, dan jangan cela orang
kaya, walaupun di dalam bilikmu
sendiri. Mungkin seekor burung
mendengar apa yang kamu katakan, lalu
menyampaikannya kepada orang yang
berkenaan.

Tindakan Orang Bijak

11
1Tanamlah modal di luar negeri;
pasti kamu mendapat keuntungan

pada kemudian hari.
2Tanamlah modalmu dalam berbagai-
bagai usaha niaga, bahkan dalam
banyak usaha; oleh sebab orang perlu
berwaspada sebelum bencana menimpa.
3Ke arah mana pun sebatang pokok
tumbang, di situlah pokok itu akan
terlintang. Apabila awan sudah
mendung, hari pun hujan.
4Sesiapa yang menunggu hingga angin
dan cuaca baik, tidak akan menabur
ataupun menuai apa-apa.
5Allah membuat segala-segalanya,
dan manusia tidak dapat memahami
tindakan-Nya sebagaimana manusia
tidak memahami tumbuhnya kehidupan
baru di dalam rahim ibu.
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6Taburlah benih pada waktu pagi dan
waktu petang juga, kerana kamu tidak
tahu sama ada semuanya akan tumbuh,
ataupun yang mana satu akan tumbuh
dengan lebih subur.
7Memang cahaya matahari itu baik
dinikmati.
8Bersyukurlah untuk setiap tahun
kamu hidup. Betapa lama pun kamu
hidup, masamu di alam maut lebih lama
lagi. Tiada apa-apa pun yang dapat
diharapkan.

Nasihat bagi Orang Muda
9Hai orang muda, nikmatilah masa
muda kamu. Bergembiralah ketika kamu
masih muda. Lakukanlah kehendak
kamu, dan ikutilah keinginan hati kamu.
Tetapi ingatlah bahawa Allah akan
mengadili segala perbuatan kamu.
10 Jangan biarkan apa-apa
mengkhuatirkan kamu, ataupun
menyakitkan kamu. Kamu tidak
selamanya muda.

12
1Oleh itu ingatlah Pencipta kamu
semasa kamu masih muda,

sebelum masa sengsara tiba dan kamu
berkata, "Aku tidak menikmati hidup."
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2Pada masa itu mata kamu tidak
lagi terang sehingga cahaya matahari,
bulan dan bintang menjadi pudar.
Kesusahan bagaikan awan mendung
akan membayangi kamu.
3Lengan yang telah melindungi kamu
akan gementar; kaki kamu yang kuat
akan menjadi lemah. Gigi kamu terlalu
sedikit untuk mengunyah makanan dan
mata kamu terlalu rabun untuk melihat
dengan jelas.
4Telinga kamu akan menjadi pekak,
sehingga kamu tidak dapat mendengar
keriuhan di jalan raya. Kamu tidak akan
dapat mendengar bunyi orang mengisar
di kilang, atau bunyi muzik. Tidur kamu
tidak nyenyak lagi; kamu terjaga setiap
kali burung berkicau.
5Kamu akan takut mendaki tempat
yang tinggi, dan kamu harus berjalan
dengan hati-hati. Rambut kamu akan
beruban, kaki kamu akan kamu seret
waktu berjalan, dan segala hasrat dan
keinginan hilang. Kita menuju ke tempat
tinggal kita yang terakhir, lalu orang
menangis di sepanjang jalan.
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6Rantai perak akan putus dan lampu
emas jatuh dan pecah; tali timba di
perigi putus dan kendi hancur berkecai.
7Tubuh kita akan kembali menjadi
debu di bumi. Nafas kehidupan kita
akan kembali kepada Allah yang
memberikannya kepada kita.
8Memang semua itu sia-sia, kata Si
Pemikir.

Kesimpulan
9Tetapi Si Pemikir itu bijak; oleh itu
baginda terus mengajar orang hal
yang diketahuinya. Baginda mengkaji
peribahasa dan menguji kebenarannya.
10Baginda berusaha untuk
menggunakan perkataan yang
menyenangkan. Walau bagaimana pun
perkataan yang ditulisnya jujur.
11Ucapan orang bijak seperti tongkat
tajam yang digunakan oleh gembala
untuk menggiring domba, dan kumpulan
peribahasa kukuh seperti paku yang
terpasak dalam. Semua itu diberikan
oleh Allah, satu-satunya Gembala kita.
12Hai anakku, ada lagi yang perlu
engkau ketahui: kitab tidak habis-habis
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ditulis, dan terlalu banyak menelaah
pelajaran akan meletihkan kamu.
13 Inilah kesimpulan daripada
semuanya: Hormatilah Allah, dan
taatilah segala perintah-Nya, kerana
bagi maksud itulah manusia diciptakan.
14Allah akan mengadili semua
perbuatan kita, yang baik, yang jahat,
mahupun yang tersembunyi.



Kidung Agung

1
1Kidung Agung oleh Raja Salomo.

Nyanyian Pertama
2Wanita Ciumlah aku dengan

bibirmu; cintamu lebih nikmat daripada
wain.
3Engkau harum semerbak, namamu
seperti minyak wangi yang dicurahkan.
Oleh itu, gadis-gadis cinta kepadamu.
4Cepatlah, bawalah aku bersama-
samamu, ya rajaku, bawalah aku ke
bilikmu. Wanita-Wanita Kami akan
bersukaria kerana engkau, dan memuji
cintamu lebih daripada wain; patutlah
gadis-gadis cinta kepadamu.
5Wanita Hai puteri-puteri Yerusalem,
sungguhpun aku hitam tetapi aku manis;
walaupun aku hitam seperti khemah
Kedar, tetapi aku cantik seperti tirai di
istana Salomo.
6 Jangan hina aku kerana kulitku hitam;
aku hitam kerana kena sinaran matahari.
Saudara-saudaraku marah terhadap
aku, dan memaksa aku bekerja di ladang
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anggur; aku tiada masa menjaga diriku
sendiri.
7Katakanlah, hai kekasihku, di
manakah engkau akan menggembalakan
ternakan, di manakah domba berbaring
pada tengah hari? Mengapakah aku
harus mencari engkau antara kawanan
domba kepunyaan gembala lain?
8Lelaki Tidakkah engkau tahu akan
tempatnya, hai wanita yang paling
jelita? Ikutlah jejak kawanan ternak, dan
gembalakanlah anak-anak kambingmu
dekat khemah para gembala.
9Hai sayangku, engkau laksana kuda
betina yang memberahikan kuda jantan
penarik kereta kuda raja Mesir.
10Pipimu molek dengan perhiasan,
lehermu cantik dengan kalung permata.
11Kami akan membuat perhiasan emas
bagimu, perhiasan yang bertatahkan
perak.
12Wanita Ketika rajaku di
perbaringannya, semerbak harum
narwastuku.
13Kekasihku seperti mur yang harum,
waktu dia berbaring di dadaku.
14Kekasihku bagaikan serumpun bunga
inai di ladang anggur di En-Gedi.
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15Lelaki Alangkah cantiknya engkau,
hai sayangku, engkau sungguh cantik!
Matamu bagaikan mata merpati.
16Wanita Betapa kacaknya engkau, hai
sayangku, engkau sungguh menarik!
Rumput hijau menjadi perbaringan kita;
17pokok sedar menjadi tiang rumah
kita, dan pokok sipres langit-langitnya.

2
1Aku bunga mawar di Saron, bunga
bakung di lembah gunung.

2Lelaki Seperti bunga bakung antara
semak berduri, demikianlah sayangku
antara puteri.
3Wanita Bagaikan pokok epal antara
pokok-pokok hutan, demikianlah
sayangku antara kaum lelaki. Aku suka
bernaung di bawahnya, buah-buahnya
manis rasanya.
4Dia membawa aku ke dewan pesta,
pandangannya padaku penuh cinta.
5Kuatkanlah aku dengan kismis,
segarkanlah aku dengan epal, kerana
aku sakit asmara.
6Tangan kirinya menopang kepalaku,
tangan kanannya membelai aku.
7Berjanjilah, hai puteri-puteri
Yerusalem, demi rusa dan kijang di
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padang bahawa kamu tidak akan
mengganggu cinta kami.

Nyanyian Kedua
8Wanita Aku mendengar suara
kekasihku. Dia lari kepadaku melalui
bukit dan gunung.
9Kekasihku seperti kijang; dia seperti
anak rusa. Di balik tembok dia berdiri,
dengan matanya dia menatap, dan
mengintip dari kisi-kisi tingkap.
10Kekasihku berkata-kata kepadaku.
Lelaki Marilah, hai sayangku, marilah
jelitaku, marilah.
11Musim sejuk sudah berlalu; hujan
pun sudah berhenti.
12Bunga di padang sudah mekar. Inilah
masanya untuk menyanyi; bunyi tekukur
terdengar di padang.
13Buah ara mula masak; pokok anggur
semerbak harum bunganya. Marilah, hai
sayangku, marilah jelitaku, marilah.
14Engkau seperti burung merpati yang
bersembunyi di celah-celah bukit batu.
Biarlah kulihat wajahmu yang cantik itu,
biarlah kudengar suaramu yang merdu.
15Tangkaplah rubah-rubah yang kecil
itu, rubah yang merosakkan ladang
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anggur, kerana pokok anggur kita
sedang berbunga.
16Wanita Kekasihku kepunyaanku, dan
aku kepunyaannya. Dia menggembala
dombanya di tengah-tengah bunga
bakung
17 sehingga angin fajar bertiup dan
kegelapan pun hilang. Kembalilah, hai
sayangku, seperti kijang, seperti anak
rusa di pergunungan Beter.

3
1Malam demi malam, di katilku, aku
mimpikan kekasihku; aku mencari

dia tetapi tidak menemuinya.
2Aku mengelilingi kota, melalui semua
jalan dan lorong. Aku mencari jantung
hatiku, aku mencari dia, tetapi tidak
menemuinya.
3Peronda-peronda kota nampak aku.
Aku bertanya kepada mereka, "Adakah
kamu menemui kekasihku?"
4Sebaik sahaja aku meninggalkan
mereka, aku menemui kekasihku.
Aku memeluk dia dan tidak mahu
melepaskannya, sehingga aku
membawanya pulang ke rumah ibuku,
ke bilik ibu yang melahirkan aku.
5Berjanjilah, hai puteri-puteri
Yerusalem, demi rusa dan kijang di
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padang, bahawa kamu tidak akan
mengganggu cinta kami.

Nyanyian Ketiga
6Wanita Apakah yang datang dari
padang gurun, seperti kepulan asap?
Harumnya seperti kemenyan dan mur
yang dijual oleh pedagang.
7Lihat, itu tandu Raja Salomo,
dikelilingi enam puluh orang askar,
pahlawan-pahlawan terbaik di Israel.
8Semuanya handal menggunakan
pedang, dan berpengalaman dalam
perang. Masing-masing bersenjatakan
pedang, siap menghadapi serangan pada
waktu malam.
9Raja Salomo membuat sebuah tandu
bagi dirinya daripada kayu yang paling
bermutu.
10Tiangnya dibuat daripada perak, dan
sandarannya daripada emas. Tempat
duduknya beralas kain berwarna ungu,
yang disulam dengan senang hati oleh
puteri-puteri Yerusalem.
11Keluarlah, hai puteri-puteri Sion,
lihatlah Raja Salomo. Baginda memakai
mahkota yang dipasang bondanya, pada
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hari pernikahan baginda, pada hari
baginda bersukacita.

4
1Lelaki Alangkah cantiknya engkau,
hai sayangku, engkau sungguh

cantik! Matamu di balik tudung bagaikan
mata merpati. Rambutmu seperti
kawanan kambing yang menuruni
bukit-bukit Gilead.
2Gigimu putih seperti kawanan domba
yang baru dicukur dan dimandikan,
berpasangan seperti anak domba
kembar, tiada satu pun yang hilang.
3Bibirmu seperti pita merah, dan
mulutmu cantik. Pipimu seperti belahan
buah delima di balik tudungmu.
4Lehermu seperti menara Daud, yang
dibina berlapis-lapis, kalungmu seperti
seribu perisai pahlawan.
5Buah dadamu seperti dua anak rusa,
seperti kijang kembar yang sedang
merumput di antara bunga bakung.
6Aku akan pergi ke gunung mur dan
ke bukit kemenyan, sehingga bayu pagi
bertiup dan kegelapan malam hilang.
7Alangkah cantiknya engkau, hai
sayangku, tiada cacat padamu.
8Marilah kepadaku, hai pengantinku,
turunlah dari Lebanon; datanglah
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kepadaku dari pergunungan Lebanon.
Turunlah dari puncak Amana, dari
puncak Senir dan Hermon, tempat
tinggal singa dan harimau bintang.
9Hai kekasih dan pengantinku, engkau
memikat hatiku dengan mata dan
kalungmu.
10Cintamu menyukakan hatiku, hai
kekasih dan pengantinku. Cintamu lebih
nikmat daripada wain, minyak wangimu
lebih harum daripada segala rempah.
11Bibirmu lebih manis daripada madu,
hai pengantinku. Lidahmu seperti susu
dan madu, bagiku. Pakaianmu seharum
Pergunungan Lebanon.
12Kekasih dan pengantinku seperti
taman yang bertembok, taman yang
bertembok, mata airku sendiri.
13Di sana tumbuh pokok-pokok delima
dengan buah-buah yang paling lazat;
bunga inai dan narwastu,
14kunyit, tebu, kayu manis, dan segala
macam kemenyan; mur dan gaharu
dengan pelbagai rempah pilihan.
15Taman itu diairi mata air yang
memancarkan air segar, yang mengalir
dari Pergunungan Lebanon.
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16Wanita Bangkitlah, hai angin utara.
Bertiuplah ke tamanku, hai angin
selatan; biarlah harummu semerbak di
udara. Semoga kekasihku datang ke
tamanku, dan makan buah-buah yang
lazat.

5
1Lelaki Aku datang ke tamanku,
hai kekasih dan pengantinku, aku

mengumpulkan mur dan rempahku; aku
makan madu dan sarang lebah maduku,
aku minum susu dan wainku. Wanita-
Wanita Makanlah, hai sahabat-sahabat,
dan minumlah sehingga kamu mabuk
asmara.

Nyanyian Keempat
2Wanita Aku tidur, tetapi hatiku berjaga.
Dengarlah, kekasihku mengetuk pintu.
Lelaki Benarkanlah aku masuk, hai
sayangku, merpatiku, buah hatiku.
Kepalaku basah kerana embun, dan
rambutku penuh titisan embun malam.
3Wanita Pakaian telah kutanggalkan;
mengapakah aku harus memakainya
lagi? Kaki pun telah kucuci; mengapakah
aku harus mengotorkannya lagi?
4Berdebar-debar hatiku, kerana
kekasihku memegang tombol pintu.
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5Maka bangunlah aku hendak membuka
pintu bagi kekasihku. Mur menitis dari
tangan dan jariku membasahi tombol
pintu.
6Aku membuka pintu untuk kekasihku,
tetapi dia sudah pergi. Aku sangat
merindukan suaranya. Aku mencari
dia tetapi tidak menemuinya; aku
memanggil dia, tetapi dia tidak
menyahut.
7Peronda-peronda kota menemui aku;
mereka memukul dan melukai aku;
pengawal di tembok kota merampas
selendangku.
8Berjanjilah, hai puteri-puteri
Yerusalem, jika kamu menjumpai
kekasihku, beritahulah dia bahawa aku
sakit asmara.
9Wanita-Wanita Hai gadis yang paling
jelita, adakah kekasihmu lebih baik
daripada kekasih lain? Apakah kelebihan
kekasihmu sehingga kami harus berjanji
kepadamu?
10Wanita Kekasihku kacak dan gagah;
unggul antara sepuluh ribu orang.
11Kepalanya seperti emas, emas murni,
rambutnya berombak-ombak, hitam
seperti burung gagak.
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12Matanya seperti burung merpati di
mata air, merpati bermandi susu, di
tebing anak sungai.
13Pipinya bagaikan kebun rempah yang
wangi. Bibirnya bagaikan bunga bakung
yang menitiskan mur cecair.
14Tangannya elok, dan dia memakai
cincin emas dengan permata. Badannya
seperti gading bertatah batu nilam.
15Kakinya seperti tiang marmar putih,
yang beralaskan emas. Perawakannya
gagah seperti gunung-gunung di
Lebanon, dan anggun seperti pokok
sedar.
16Amat manis tutur katanya, segala
yang ada padanya menawan hatiku.
Demikianlah kekasihku dan sahabatku,
hai puteri-puteri Yerusalem.

6
1Wanita-Wanita Hai wanita yang
paling jelita, ke manakah kekasihmu

pergi? Katakanlah ke mana dia pergi,
supaya kami dapat menolong kamu
mencari dia.
2Wanita Kekasihku telah pergi ke
tamannya, ke taman rempah-rempah
untuk menggembala ternakannya di
taman, sambil memetik bunga bakung.
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3Kekasihku kepunyaanku, dan
aku kepunyaannya; dia sedang
menggembala ternakannya di tengah-
tengah bunga bakung.

Nyanyian Kelima
4Lelaki Hai sayangku, engkau secantik
kota Yerusalem, seindah kota Tirza.
Engkau sangat mempesonakan seperti
kota-kota yang besar itu.
5Palingkanlah wajahmu daripadaku,
kerana pandanganmu membingungkan
aku. Rambutmu seperti kawanan
kambing yang menuruni bukit-bukit
Gilead.
6Gigimu putih seperti kawanan domba
yang baru dimandikan; berpasangan
seperti anak domba kembar, tiada satu
pun hilang.
7Pipimu seperti belahan buah delima,
di balik tudungmu.
8Biarpun ada enam puluh orang
permaisuri, dan lapan puluh orang
gundik, dan gadis yang tidak terbilang,
9namun aku mengasihi seorang sahaja,
dan dia cantik seperti burung merpati;
anak tunggal kesayangan ibunya.
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Semua gadis melihat dan memuji dia,
permaisuri dan gundik kagum akan dia.
10Siapakah dia yang datang seperti
fajar merekah? Dia seindah bulan
purnama, secerah sang suria.
11Aku datang ke kebun badam untuk
melihat tanaman muda di lembah, sama
ada pokok anggur sudah bertunas, dan
sama ada pokok delima sudah berbunga.
12Aku sangat merindukan cintamu,
seperti aku rindu menaiki kereta kuda
bersama-sama para bangsawan.
13Wanita-Wanita Menarilah, menarilah
hai gadis Sulam. Biarlah kami melihat
engkau menari. Wanita Mengapa kamu
ingin melihat aku menari di tengah
barisan penonton?

7
1Lelaki Alangkah cantiknya engkau,
hai gadis! Manisnya kakimu dengan

sandal itu! Lengkung pahamu seperti
perhiasan, karya tangan seniman.
2Pusatmu seperti cawan bulat yang
tidak pernah kehabisan wain campur.
Perutmu seperti timbunan gandum yang
dikelilingi bunga bakung.
3Buah dadamu seperti dua anak rusa,
seperti anak kijang kembar.
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4Lehermu seperti menara gading.
Matamu seperti kolam-kolam di kota
Hesybon, dekat pintu gerbang Batrabim.
Hidungmu seperti menara Lebanon yang
menghadap ke kota Damsyik.
5Kepalamu seperti Gunung Karmel.
Jalinan rambutmu seperti satin yang
terhalus; kecantikannya mempesonakan
bahkan seorang raja.
6Sungguh cantik, sungguh jelita
engkau, yang tercinta antara yang
disukai.
7Tubuhmu seayu pokok palma, dan
buah dadamu seperti gugusan buahnya.
8Aku hendak memanjat pokok palma
dan mendapat buahnya. Bagiku, buah
dadamu seperti gugusan buah anggur,
nafasmu seharum buah epal,
9dan mulutmu seperti wain yang
terbaik. Wanita Jika demikian, biarlah
wain itu mengalir kepada kekasihku,
dengan tidak putus-putusnya, mengalir
ke bibir dan giginya.
10Aku kepunyaan kekasihku, dia
menginginkan aku.
11Marilah sayang, marilah kita ke luar
bandar dan bermalam di pekan.
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12Kita akan bangun pagi-pagi dan
melihat sama ada pokok anggur sudah
tumbuh atau bunganya sudah kembang,
atau pokok delima sudah berbunga.
Di sana aku akan memberikan cintaku
kepadamu.
13Pokok dudaim harum semerbak, dan
banyak buah yang sedap dekat pintu
kita, yang sudah lama dipetik dan yang
baru juga; aku telah menyimpannya
bagimu, hai sayangku.

8
1Alangkah baiknya jika engkau
saudaraku, yang disusui oleh ibuku

sendiri, supaya apabila aku menemui
engkau di tengah jalan, aku boleh
mencium engkau, dan tidak sesiapa pun
menghina aku.
2Aku akan membawa engkau ke rumah
ibuku, dan engkau akan mengajar aku
bercinta. Aku akan memberi engkau
minum wain campur dan air buah
delimaku.
3Tangan kirimu menopang kepalaku,
dan tangan kananmu membelai aku.
4Berjanjilah, hai puteri-puteri
Yerusalem, bahawa kamu tidak akan
mengganggu cinta kami.
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Nyanyian Keenam
5Wanita-Wanita Siapakah dia yang
datang dari padang gurun, bersandar
pada kekasihnya? Wanita Aku
membangunkan engkau di bawah pokok
epal, di tempat engkau dilahirkan.
6 Jadikanlah aku buah hatimu; jangan
peluk sesiapa pun selain aku, kerana
cinta itu sekuat maut, dan nafsu
berkuasa seperti kematian. Nyalanya
seperti nyala api, yang berkobar dengan
dahsyat.
7Air yang banyak tidak dapat
memadamkan cinta, air bah tidak dapat
menenggelamkannya. Jika seorang
memberikan segala hartanya untuk
membeli cinta, pasti hanya hinaan yang
didapatinya.
8Saudara-Saudara Lelaki Wanita Kami
mempunyai seorang adik perempuan,
yang masih kecil buah dadanya. Apakah
yang harus kami buat apabila pemuda
datang meminangnya?
9Andaikata adik kami itu tembok, kami
akan membina sebuah menara perak di
atasnya. Tetapi jika dia itu pintu, kami
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akan memasang palang kayu sedar
padanya.
10Wanita Aku ini tembok, dan buah
dadaku menaranya. Kekasihku tahu
bahawa bersama-sama dia, aku bahagia
dan sejahtera.
11Lelaki Raja Salomo mempunyai
ladang anggur di Baal-Hamon. Pekebun
menyewa ladang itu daripadanya;
masing-masing membayar seribu mata
wang perak untuk hasilnya.
12Raja Salomo menerima seribu mata
wang perak, dan pekebun mendapat
dua ratus sebagai bahagian mereka;
tetapi aku mempunyai ladang anggurku
sendiri!
13Biarlah kudengar suaramu dari
ladang, hai sayangku; sahabat-
sahabatku sedang menunggu untuk
mendengar suaramu.
14Wanita Marilah, hai kekasihku,
datanglah seperti seekor kijang, seperti
anak rusa di atas gunung tempat
tanaman rempah.



Yesaya

1
1Kitab ini mengandungi perkhabaran
tentang Yehuda dan Yerusalem yang

dinyatakan oleh Allah kepada Yesaya
anak Amos pada masa pemerintahan
Raja Uzia, Raja Yotam, Raja Ahas, dan
Raja Hizkia, iaitu raja-raja Yehuda.

Allah Menegur Umat-Nya
2TUHAN berfirman, "Hai langit dan
bumi, dengarlah firman-Ku! Anak-anak
yang Aku besarkan telah memberontak
terhadap Aku.
3Lembu kenal akan pemiliknya, dan
keldai pun tahu akan tempat makanan
yang disediakan oleh tuannya, tetapi
umat-Ku Israel tidak tahu. Mereka tidak
memahaminya sama sekali!"
4Alangkah malangnya kamu, hai
bangsa yang berdosa, hai kaum yang
keji dan jahat! Dosa kamu telah
menjerumuskan kamu! Kamu telah
menolak TUHAN, Allah yang suci, Allah
Israel dan kamu telah meninggalkan Dia.
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5Mengapa kamu terus memberontak?
Adakah kamu mahu dihukum dengan
lebih dahsyat lagi? Hai Israel, kepalamu
sudah penuh dengan luka. Hati dan
fikiranmu tidak sihat.
6Dari kepala sampai telapak kaki, tiada
sebahagian pun tubuhmu yang sihat.
Tubuhmu diliputi lebam, kudis, dan luka,
yang belum dibersihkan atau dibalut,
ataupun diubati dengan minyak.
7Negeri kamu sudah dimusnahkan
dan kota-kota kamu sudah dibakar
habis. Di depan mata kamu, orang
bangsa asing merampas tanah kamu
dan memusnahkan segala-galanya.
8Hanya Yerusalem yang tinggal. Kota
itu pun telah dikepung dan tidak berdaya
seperti pondok di tengah-tengah ladang
anggur atau sebuah gubuk di kebun
timun.
9 Jika TUHAN Yang Maha Kuasa tidak
membenarkan beberapa orang hidup,
Yerusalem sudah pun musnah sama
sekali seperti Sodom dan Gomora
dahulu.
10Hai Yerusalem, pemimpin dan rakyat
kamu sama seperti orang Sodom dan
Gomora. Dengarlah firman TUHAN
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kepada kamu. Perhatikanlah ajaran Allah
kita.
11TUHAN berfirman, "Jangan berfikir
bahawa Aku mahu segala korban yang
terus-menerus kamu persembahkan
kepada-Ku! Aku sudah bosan dengan
domba yang kamu persembahkan
sebagai korban untuk menyenangkan
hati-Ku, dan lemak binatang yang
digemukkan. Aku jemu dengan darah
lembu jantan, domba, dan kambing.
12Siapakah yang menyuruh kamu
membawa semua itu apabila kamu
datang beribadat kepada-Ku? Jangan
pijak halaman Rumah-Ku lagi.
13Sia-sia sahaja kamu membawa
persembahan kamu. Aku muak dengan
bau kemenyan yang kamu bakar. Aku
tidak tahan lagi melihat kamu merayakan
Bulan Baru, hari Sabat, dan pertemuan
keagamaan kamu. Semuanya telah
dinajiskan oleh dosa kamu.
14Aku benci akan perayaan Bulan
Baru dan hari-hari suci itu, yang
menjadi beban bagi-Ku, dan Aku lelah
memikulnya.
15Apabila kamu mengangkat tangan
untuk berdoa, Aku tidak akan
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memperhatikan kamu. Walaupun berapa
banyak kali kamu berdoa, Aku tidak
akan mendengarnya, kerana tangan
kamu telah banyak kali melakukan
pembunuhan.
16Bersihkanlah diri kamu. Hentikanlah
segala kejahatan yang kamu lakukan di
depan Aku. Jangan berbuat jahat lagi,
17melainkan belajarlah berbuat baik.
Lakukanlah yang adil: tolonglah mereka
yang tertindas, berikanlah hak kepada
anak yatim piatu, dan belalah perkara
para balu."
18TUHAN berfirman, "Marilah kita
selesaikan perkara ini. Walaupun kamu
merah marak kerana dosa kamu, Aku
akan mencuci kamu sehingga menjadi
putih seperti salji. Walaupun dosa kamu
banyak dan berat, kamu akan Aku
ampuni sepenuhnya.
19 Jika kamu mahu taat kepada-Ku,
kamu akan menikmati hasil tanah kamu.
20Tetapi jika kamu melawan Aku, kamu
pasti mati. Aku, TUHAN telah berfirman."

Kota yang Berdosa
21Kota yang dahulunya setia, sekarang
berlaku seperti pelacur! Dahulu kota itu
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dipenuhi penduduk yang adil dan jujur,
tetapi sekarang hanya pembunuh yang
tinggal di sana.
22Hai Yerusalem, dahulu engkau seperti
perak, tetapi sekarang engkau tidak
berharga lagi. Dahulu engkau seperti
wain yang baik, tetapi sekarang engkau
seperti air sahaja.
23Pemimpinmu pemberontak dan
sahabat pencuri. Mereka sentiasa
menerima hadiah dan rasuah. Mereka
tidak membela anak yatim piatu ataupun
mendengar aduan para balu.
24Oleh itu, sekarang dengarlah TUHAN
Yang Maha Kuasa, Allah Israel berfirman,
"Aku akan membalas dendam terhadap
kamu, musuh-Ku. Maka kamu tidak akan
menyusahkan Aku lagi.
25Aku akan bertindak melawan kamu.
Sebagaimana orang memurnikan logam,
demikian juga Aku akan memurnikan
kamu. Aku akan membuang segala
kekotoran kamu.
26Aku akan memberi kamu pemimpin
dan penasihat seperti dahulu kala.
Barulah Yerusalem akan disebut kota
yang adil dan setia."
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27Oleh sebab TUHAN adil, Dia akan
menyelamatkan Yerusalem dan setiap
orang di situ yang bertaubat.
28Tetapi Dia akan membinasakan setiap
orang yang berdosa serta memberontak
terhadap-Nya. Dia akan membunuh
setiap orang yang meninggalkan Dia.
29Kamu akan menyesal kerana
menyembah pokok-pokok dan
mengkhususkan kebun-kebun untuk
dewa-dewa.
30Kamu akan menjadi seperti pokok
besar yang layu daunnya, dan seperti
taman yang tidak diairi.
31Seperti jerami terbakar oleh sepercik
bunga api, demikian juga orang berkuasa
akan dibinasakan oleh perbuatan jahat
mereka sendiri. Tiada sesiapa pun dapat
menghentikan kebinasaan mereka.

Kedamaian yang Kekal

2
1 Inilah perkhabaran tentang Yehuda
dan Yerusalem yang diberikan Allah

kepada Yesaya anak Amos:
2Pada masa hadapan bukit tempat
Rumah TUHAN akan menjadi bukit yang
tertinggi antara segala bukit yang lain.
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Semua bangsa akan berduyun-duyun ke
sana,
3dan mereka akan berkata, "Marilah
kita pergi ke bukit TUHAN, ke rumah
Allah Israel. Dia akan mengajar kita
tentang kehendak-Nya; dan kita akan
mengikut jalan yang dipilih-Nya,
kerana ajaran TUHAN berasal dari
Yerusalem; dari Sion Dia berfirman
kepada umat-Nya."
4Dia akan menghakimi bangsa-bangsa,
dan menyelesaikan perselisihan mereka.
Mereka akan menempa pedang menjadi
bajak, dan tombak menjadi pisau
pemangkas. Bangsa-bangsa tidak lagi
berperang, dan tidak lagi bersiap untuk
menyerang.
5Hai keturunan Yakub, marilah kita
hidup dalam cahaya yang diberikan
TUHAN!

Orang Sombong Akan Dibinasakan
6Ya Allah, Engkau telah meninggalkan
umat-Mu, keturunan Yakub! Negeri ini
penuh dengan ilmu sihir dari timur dan
dari negeri orang Filistin. Penduduk
meniru adat istiadat orang bangsa asing.
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7Negeri mereka penuh dengan perak
dan emas; harta benda mereka tidak
terhingga. Kuda mereka amat banyak
dan kereta kuda mereka tidak terbilang.
8Negeri mereka penuh dengan berhala,
dan mereka menyembah patung-patung
yang dibuat oleh mereka sendiri.
9Tiap-tiap orang akan dihinakan dan
dipermalukan. Jangan ampuni mereka,
ya TUHAN!
10Mereka akan bersembunyi di dalam
gua di bukit-bukit batu, atau menggali
lubang di tanah untuk melarikan diri
daripada kemurkaan TUHAN, dan
bersembunyi daripada kuasa serta
kemuliaan-Nya!
11Harinya akan tiba apabila
kesombongan manusia dilenyapkan,
dan keangkuhan manusia dimusnahkan.
Barulah TUHAN sahaja yang akan
dipermuliakan.
12Pada hari itu TUHAN Yang Maha
Kuasa akan merendahkan semua orang
yang meninggikan diri, dan menghukum
semua orang yang sombong.
13Dia akan memusnahkan pokok-pokok
sedar yang tinggi di Lebanon, dan semua
pokok besar di Basan.
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14Dia akan meratakan gunung-gunung
tinggi dan bukit-bukit,
15 serta merobohkan tiap-tiap menara
tinggi dan tembok kubu.
16Bahkan kapal-kapal yang terbesar
dan terindah akan ditenggelamkan-Nya.
17Kesombongan manusia akan
dilenyapkan, dan keangkuhan manusia
akan dimusnahkan. Berhala-berhala
akan lenyap sama sekali, dan TUHAN
sahaja yang akan dipermuliakan pada
hari itu.
18 (2:17)
19Orang akan bersembunyi di dalam
gua di bukit-bukit batu, atau menggali
lubang di tanah untuk melarikan diri
daripada kemurkaan TUHAN, dan
bersembunyi daripada kuasa dan
kemuliaan-Nya apabila Dia datang untuk
menggoncang bumi.
20Pada hari itu kelak, orang akan
membuang berhala yang dibuat daripada
perak dan emas, serta meninggalkan
semuanya untuk tikus dan kelawar.
21Apabila TUHAN datang untuk
menggoncang bumi, orang akan
bersembunyi di dalam lubang dan di
dalam gua di bukit-bukit batu untuk
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melarikan diri daripada kemurkaan-Nya,
dan bersembunyi daripada kuasa serta
kemuliaan-Nya.
22Oleh itu jangan percaya kepada
manusia fana kerana mereka tidak
berharga.

Kekacauan di Yerusalem

3
1Sesungguhnya Tuhan, TUHAN Yang
Maha Kuasa, akan mengambil segala

benda dan semua orang yang diharapkan
oleh penduduk di Yerusalem dan Yehuda.
Dia akan mengambil makanan dan
minuman mereka,
2para pahlawan serta askar, hakim
serta nabi, tukang ramal serta penasihat,
3perwira serta orang terkemuka, ahli
politik, tukang sihir dan tukang tenung.
4TUHAN akan membiarkan rakyat
dipimpin oleh anak-anak lelaki yang
tidak matang.
5Tiap-tiap orang akan memperdaya
orang lain. Orang muda tidak lagi
menghormati orang tua, dan orang
bawahan tidak lagi menghormati orang
atasan.
6Akan tiba masanya orang dari satu
puak akan memilih seorang daripada
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puak mereka sendiri lalu berkata
kepadanya, "Hanya engkau yang
mempunyai jubah. Oleh itu jadilah
pemimpin kami pada masa kesusahan
ini."
7Tetapi orang itu akan menjawab,
"Aku tidak dapat menolong kamu. Aku
sendiri tidak mempunyai makanan atau
pakaian. Jangan jadikan aku pemimpin
kamu!"
8Yerusalem sudah jatuh! Yehuda
pun sudah runtuh! Segala ucapan dan
perbuatan mereka menentang TUHAN
semata-mata. Dengan terang-terang
mereka menghina Allah.
9Air muka mereka menyatakan
kejahatan mereka. Mereka berdosa
dengan terang-terang seperti penduduk
Sodom dahulu. Alangkah malangnya
mereka! Mereka mendatangkan bencana
itu kepada diri mereka sendiri.
10TUHAN berfirman, "Orang yang taat
kepada-Ku akan bahagia dan selamat.
Mereka akan menikmati hasil usaha
mereka.
11Tetapi malanglah orang jahat! Mereka
akan diperlakukan sebagaimana mereka
telah memperlakukan orang lain.
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12Pemberi pinjam wang menindas
umat-Ku dan menipu mereka. Hai
umat-Ku, pemimpin kamu menyesatkan
kamu, sehingga kamu tidak tahu akan
jalan yang harus kamu ikut."

TUHAN Mengadili Umat-Nya
13TUHAN sudah bersedia untuk
mengemukakan perkara-Nya; Dia telah
bersedia untuk menghakimi umat-Nya.
14TUHAN akan mengadili ketua dan
pemimpin umat-Nya. Inilah tuduhan-
Nya terhadap mereka, "Kamu telah
merampas hasil ladang anggur dan
rumah kamu penuh dengan barang yang
kamu rampas daripada orang miskin.
15Kamu tidak berhak memeras umat-Ku
serta memperdaya orang miskin. Aku,
TUHAN Raja Yang Maha Kuasa telah
berfirman."

Amaran kepada Wanita Yerusalem
16TUHAN berfirman, "Sombong betul
wanita Yerusalem! Mereka suka bergaya,
sentiasa bermain mata, dan langkah
mereka dibuat-buat sehingga gelang
kaki bergemerencing.
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17Tetapi Aku akan menghukum
mereka: Aku akan mencukur rambut
mereka sehingga mereka botak."
18Harinya akan tiba apabila Tuhan
mengambil segala barang perhiasan
yang dibanggakan oleh wanita
Yerusalem: hiasan rambut, gelang kaki,
kalung,
19gelang tangan, kain tudung,
20hiasan kepala, azimat yang dipakai
pada lengan dan pinggang,
21 cincin serta anting-anting hidung,
22pakaian pesta, baju gaun, jubah, beg
tangan,
23baju tipis, sapu tangan linen, ikat
kepala, dan selendang panjang.
24Sekarang mereka memakai minyak
wangi, tetapi kelak mereka akan berbau
busuk. Tali pinggang mereka yang halus
akan diganti dengan tali yang kasar.
Kepala mereka yang berambut cantik
akan menjadi botak. Pakaian mereka
yang elok-elok akan diganti dengan kain
buruk. Kecantikan mereka akan diganti
dengan keburukan yang memalukan!
25Kaum lelaki di kota itu, bahkan yang
paling perkasa akan terbunuh dalam
peperangan.
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26Di pintu gerbang kota, orang akan
berkabung dan meratap, dan kota
itu akan menjadi seperti wanita yang
ditelanjangi, yang duduk di tanah.

4
1Pada masa itu kelak, tujuh orang
wanita akan memegang seorang

lelaki dan berkata, "Kami sanggup
menanggung makanan dan minuman
kami sendiri, tetapi benarkan kami
berkata bahawa engkau suami kami,
supaya kami tidak menanggung malu
kerana tidak berkahwin."

Yerusalem akan Dipulihkan
2Masanya akan tiba apabila TUHAN
membuat tiap-tiap tumbuhan dan pokok
di negeri itu tumbuh dengan besar dan
indah. Semua penduduk Israel yang
selamat akan bersukacita dan bangga
akan hasil bumi negeri itu.
3Tiap-tiap orang yang tertinggal di
Yerusalem, iaitu orang yang dipilih Allah
supaya tetap hidup, akan disebut suci.
4Dengan kuasa-Nya Tuhan akan
menghakimi dan memurnikan bangsa
itu. Dia akan menghapuskan kesalahan
Yerusalem dan membersihkannya
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daripada darah yang telah ditumpahkan
di situ.
5Lalu di atas Bukit Sion dan di atas
semua orang yang berkumpul di situ,
TUHAN akan mendatangkan awan pada
siang hari dan asap serta api yang
bernyala-nyala pada waktu malam.
Kemuliaan Allah akan menudungi dan
melindungi seluruh kota itu.
6Kemuliaan-Nya akan menaungi kota
itu daripada kepanasan siang hari,
dan menjadikan kota itu tempat yang
terlindung daripada hujan dan ribut.

Lagu tentang Ladang Anggur

5
1Dengarlah nyanyianku, tentang
sahabatku dan ladang anggurnya:

Sahabatku mempunyai sebidang ladang
anggur di bukit yang sangat subur.
2Dia mencangkul tanahnya dan
membuang batu-batunya; dia menanam
anggur pilihan, dan membina menara
penjagaan. Dia menggali sebuah lubang
untuk memeras buah anggurnya. Lalu
dia menunggu sehingga buah anggur
masak, tetapi tiap-tiap buah itu masam.
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3Oleh itu sahabatku berkata, "Hai
penduduk Yerusalem dan Yehuda,
hakimilah aku dan ladang anggurku.
4Adakah hal lain yang harus aku buat,
tetapi belum aku lakukan untuk ladang
anggurku itu? Mengapakah buah masam
yang dihasilkannya, dan bukan buah
yang baik seperti yang aku harapkan?
5 Inilah yang hendak aku lakukan pada
ladang anggurku itu: aku akan mencabut
pagar di sekelilingnya, merobohkan
tembok yang melindunginya, dan
membiar binatang liar memakannya dan
memijak-mijaknya.
6Aku akan membiarkannya ditumbuhi
lalang. Aku tidak akan memangkas
pokok anggur ataupun menggemburkan
tanahnya lagi. Sebaliknya aku akan
membiarkannya ditutupi semak berduri.
Bahkan aku akan melarang awan
menurunkan hujan ke atasnya."
7 Israel ialah ladang anggur TUHAN
Yang Maha Kuasa; orang Yehuda ialah
pokok anggur yang ditanam-Nya. Dia
mengharapkan mereka melakukan
yang baik, tetapi mereka melakukan
pembunuhan. Dia mengharapkan
mereka melakukan yang benar, tetapi
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yang kedengaran adalah suara mangsa
mereka meminta keadilan.

Kejahatan yang Dilakukan Manusia
8Malanglah kamu! Kamu membeli
rumah dan ladang untuk menambah
milik kamu. Tidak lama lagi habislah
tempat tinggal bagi orang lain. Kamu
sahaja yang akan menduduki negeri itu.
9Aku mendengar TUHAN Yang Maha
Kuasa berfirman, "Semua rumah yang
besar dan indah ini akan menjadi
reruntuhan tanpa penghuni.
10Pokok-pokok anggur yang tumbuh
di tanah seluas sepuluh hektar akan
menghasilkan lapan liter wain sahaja.
Seratus lapan puluh liter benih hanya
akan menghasilkan lapan belas liter
gandum."
11Malanglah kamu! Kamu bangun
pagi-pagi dan mula minum minuman
keras. Lalu kamu mabuk sehingga larut
malam.
12Dalam pesta-pesta kamu ada bunyi
kecapi, gambus, tamburin, dan seruling,
dan juga minuman wain, tetapi kamu
tidak tahu akan apa yang sedang
dilakukan oleh TUHAN.
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13Kamu akan dibuang sebagai orang
tawanan. Para pemimpin akan mati
kelaparan dan rakyat jelata akan mati
kehausan.
14Mulut alam maut terbuka lebar-lebar
untuk menelan orang bangsawan di
Yerusalem bersama-sama rakyat jelata
yang ramai-ramai bersuka ria.
15Tiap-tiap orang akan dipermalukan,
dan semua orang yang sombong akan
direndahkan.
16Demikianlah TUHAN Yang Maha
Kuasa menunjukkan kebesaran-Nya
dengan melakukan apa yang benar,
serta menyatakan kesucian-Nya dengan
menghakimi umat-Nya.
17Di tengah-tengah reruntuhan kota,
anak domba akan meragut rumput dan
anak kambing akan mendapat padang
rumput yang hijau.
18Malanglah kamu! Kamu tidak mahu
meninggalkan dosa.
19Kamu berkata, "Marilah kita lihat
apa yang akan dilakukan TUHAN.
Biarlah Dia segera melakukan hal yang
telah difirmankan-Nya. Biarlah Allah
Israel, Allah yang suci melaksanakan
rancangan-Nya."
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20Malanglah kamu! Kamu
memutarbalikkan yang baik dan
yang jahat, yang gelap dan yang terang,
serta yang pahit dan yang manis.
21Malanglah kamu! Kamu fikir, kamu
bijak dan sangat pandai!
22Malanglah kamu, hai jaguh minum.
Kamu berani dan hebat apabila
mencampur minuman keras!
23Tetapi manakala kamu diberikan
rasuah sedikit sahaja, kamu bersedia
melepaskan orang yang bersalah, serta
mencegah orang yang tidak bersalah
menerima keadilan.
24Oleh itu sebagaimana jerami dan
rumput kering mudah terbakar, demikian
juga akar kamu akan reput dan bunga
kamu layu, lalu diterbangkan angin,
kerana kamu telah menolak ajaran
TUHAN Yang Maha Kuasa, Allah Israel,
Allah yang suci.
25TUHAN murka terhadap umat-Nya.
Dia hendak menghukum mereka.
Gunung akan goncang dan mayat akan
berselerakan di tengah jalan seperti
sampah. Namun kemurkaan TUHAN
belum lagi berakhir. Dia akan terus
menghukum umat-Nya.
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26Lihatlah TUHAN memberikan tanda
kepada bangsa yang jauh. Dia bersiul
memanggil mereka dari hujung bumi
dan mereka datang dengan segera!
27Tiada satu orang pun penat atau
tersandung. Mereka tidak pernah
mengantuk atau tidur. Mereka selalu
siap untuk berperang.
28Anak panah mereka tajam dan busur
mereka siap dilenturkan. Kuku kuda
mereka keras seperti batu api, dan roda
kereta kuda mereka berputar secepat
angin puting beliung.
29Askar-askar mereka mengaum
seperti singa yang menerkam dan
melarikan mangsanya supaya tiada
sesiapa dapat melepaskan mangsa itu.
30Apabila masanya tiba kelak, tempikan
mereka terhadap Israel sekeras deru
laut. Lihatlah, seluruh negeri itu diliputi
kegelapan dan kecemasan! Cahaya
menjadi kegelapan!

Allah Memanggil Yesaya
untuk Menjadi Nabi

6
1Pada tahun Raja Uzia mangkat, aku
nampak Tuhan. Dia bersemayam di

atas takhta-Nya yang tinggi dan mulia.
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Kelepet jubah-Nya memenuhi seluruh
Rumah TUHAN.
2Makhluk-makhluk yang bernyala
seperti api berdiri di sekeliling-Nya:
setiap makhluk mempunyai enam sayap.
Tiap-tiap makhluk itu menggunakan dua
sayap untuk menutup muka, dua sayap
lagi untuk menutup tubuh, dan dua lagi
untuk terbang.
3Makhluk-makhluk itu berseru satu
sama lain, "Suci, suci, suci! Sucilah
TUHAN Yang Maha Kuasa! Bumi penuh
dengan hadirat-Nya yang mulia."
4Suara makhluk-makhluk itu
menyebabkan asas Rumah TUHAN
bergoncang, dan Rumah TUHAN itu
dipenuhi asap.
5Lalu aku berkata, "Malanglah aku!
Tiada harapan lagi bagi aku, kerana
tiap-tiap perkataanku itu dosa, dan aku
hidup di kalangan orang yang begitu
juga. Namun dengan mataku sendiri,
aku telah melihat Raja, TUHAN Yang
Maha Kuasa!"
6Kemudian salah satu makhluk itu
terbang turun kepadaku, membawa bara
yang diambilnya dari mazbah dengan
sepit.
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7Dia menyentuh bibirku dengan
bara itu sambil berkata, "Bara ini
telah menyentuh bibirmu. Oleh itu,
kesalahanmu sudah dihapuskan, dan
dosamu pun sudah diampunkan."
8Kemudian aku mendengar Tuhan
berfirman, "Siapakah yang akan Kuutus?
Siapa akan menjadi utusan kita?" Aku
menjawab, "Inilah aku. Utuslah aku!"
9Lalu Dia menyuruh aku memberikan
perkhabaran ini kepada umat,
"Kamu akan terus mendengar, tetapi
tidak mengerti. Kamu akan terus
memperhatikan, tetapi tidak tahu apa
yang berlaku."
10Kemudian Dia berfirman kepadaku,
"Tumpulkanlah fikiran umat ini, tulikanlah
telinga mereka dan butakanlah mata
mereka supaya mereka tidak dapat
melihat, atau mendengar, ataupun
mengerti. Jika mereka tidak demikian,
mungkin mereka kembali kepada-Ku lalu
disembuhkan."
11Aku bertanya, "Sampai bilakah
hal ini akan berlangsung, ya Tuhan?"
Dia menjawab, "Sehingga kota-kota
runtuh dan musnah tanpa penghuni,
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rumah-rumah tidak didiami lagi dan
tanah menjadi kosong serta tandus.
12Aku akan membuang umat itu
ke tempat yang jauh, dan Aku akan
menjadikan seluruh negeri sepi tidak
berpenghuni.
13Bahkan jika ada seorang antara
sepuluh yang masih tertinggal di negeri
itu, dia juga akan dibinasakan. Dia
akan menjadi seperti tunggul pokok
oak yang telah ditebang. Tunggul itu
melambangkan permulaan yang baru
bagi umat Allah."

Perkhabaran untuk Raja Ahas

7
1Raja Ahas ialah putera Raja Yotam
dan cucu Raja Uzia. Pada masa Raja

Ahas memerintah Yehuda, peperangan
berlaku. Raja Rezin, raja negeri Siria,
dan Raja Pekah anak Remalya, iaitu
raja Israel, menyerang Yerusalem tetapi
mereka tidak berjaya menawan kota itu.
2Apabila raja Yehuda mendengar
bahawa tentera Siria telah berada di
kawasan Israel, raja dan rakyatnya
sangat ketakutan sehingga mereka
gementar seperti pokok digoyangkan
angin.
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3TUHAN berfirman kepada Yesaya,
"Bawalah anakmu, Syear Yasyub dan
pergilah menghadap Raja Ahas. Engkau
akan menemuinya di jalan tempat
pembuat kain bekerja, di hujung parit
yang menyalurkan air dari kolam yang di
sebelah atas.
4Suruhlah dia berwaspada dan tenang.
Dia tidak usah takut ataupun gelisah.
Kemurkaan Raja Rezin dan orang Siria
serta Raja Pekah tidak lebih berbahaya
daripada asap dua puntung kayu api.
5Siria telah berkomplot dengan Israel
dan rajanya.
6Mereka hendak menyerang Yehuda
dan menakut-nakutkan penduduknya
supaya berpihak kepada mereka, lalu
melantik anak lelaki Tabeel menjadi raja.
7Tetapi Aku, TUHAN, berfirman bahawa
perkara ini sekali-kali tidak akan berlaku,
8kerana Siria tidak lebih kuat daripada
Damsyik, ibu kotanya, dan Damsyik pun
tidak lebih kuat daripada Raja Rezin.
Sedangkan dalam masa enam puluh
lima tahun, Israel akan berpecah belah
sehingga tidak dapat bertahan sebagai
satu bangsa.
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9 Israel tidak lebih kuat daripada
Samaria, ibu kotanya, dan Samaria pun
tidak lebih kuat daripada Raja Pekah.
Jika kamu tidak sungguh-sungguh
percaya kepada-Ku, pasti kamu akan
jatuh."

Tanda Imanuel
10TUHAN menyampaikan satu lagi
perkhabaran kepada Raja Ahas.
11 "Mintalah supaya TUHAN, Allahmu
memberikan satu tanda kepadamu,
sama ada dari dunia orang mati di
bawah, atau dari langit di atas."
12Raja Ahas menjawab, "Beta tidak
mahu meminta tanda. Beta tidak mahu
menguji TUHAN."
13Lalu Yesaya berkata, "Dengarlah
baik-baik, hai keturunan Raja Daud.
TIdak cukupkah tuanku menguji
kesabaran manusia? Mestikah tuanku
menguji kesabaran Allah hamba juga?
14Baiklah, Tuhan sendiri akan
memberikan tanda kepada tuanku:
seorang gadis yang mengandung akan
melahirkan seorang anak lelaki yang
dinamakannya Imanuel.
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15Apabila anak itu cukup dewasa untuk
membuat keputusannya sendiri, negeri
itu akan makmur.
16Bahkan sebelum masa itu tiba, negeri
kedua-dua orang raja yang tuanku takuti
akan ditinggalkan kosong.
17TUHAN akan mendatangkan raja
Asyur, lalu tuanku dan semua keluarga
tuanku serta rakyat akan mengalami
bencana yang lebih dahsyat daripada
apa yang pernah berlaku sejak Israel
terpisah dari Yehuda.
18Pada masa itu TUHAN akan bersiul
sebagai tanda untuk memanggil tentera
Mesir yang datang seperti kawanan lalat
dari hujung Sungai Nil, dan tentera
Asyur yang datang seperti kawanan
lebah dari negeri mereka.
19Mereka akan mengerumuni lembah-
lembah yang curam, celah-celah bukit
batu, dan tiap-tiap belukar duri serta
padang rumput.
20Pada masa itu Tuhan akan mengupah
seorang pencukur, iaitu raja Asyur dari
seberang Sungai Efrat. Raja itu akan
mencukur janggut dan rambut pada
kepala orang Israel, serta bulu pada
tubuh mereka.



Yesaya 7.21–25 27
21Pada masa itu walaupun seorang
penternak hanya dapat menyelamatkan
seekor anak lembu dan dua ekor
kambing,
22binatang-binatang itu akan
memberikan susu yang lebih daripada
cukup untuk keperluan penternak itu.
Sesungguhnya, beberapa orang yang
tersisa di negeri itu akan minum susu
dan makan madu.
23Pada masa itu ladang anggur yang
baik, yang ditanami seribu pokok dan
berharga seribu wang perak, semuanya
akan ditumbuhi semak dan belukar
berduri.
24Di situ orang akan memburu binatang
dengan busur dan panah. Seluruh negeri
itu akan penuh dengan semak dan
belukar berduri.
25Bukit-bukit yang dahulunya
diusahakan akan ditumbuhi duri
sehingga tiada sesiapa pun yang mahu
ke situ. Tanah itu akan menjadi tempat
merumput bagi lembu dan domba."
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Anak Yesaya Sebagai
Tanda untuk Bangsa itu

8
1TUHAN berfirman kepadaku,
"Ambillah sebuah batu tulis yang

besar dan tulislah perkataan ini di
atasnya dengan huruf-huruf yang jelas:
Curi Segera, Rampas Cepat.
2Panggillah dua orang yang dapat
dipercayai untuk menjadi saksi,
iaitu Imam Uria dan Zakharia anak
Yeberekhya."
3Tidak berapa lama kemudian isteriku
mengandung. Apabila anak kami
lahir, TUHAN berfirman kepadaku,
"Namakanlah dia, Curi Segera, Rampas
Cepat.
4Sebelum anak itu dapat menyebut
Mak dan Ayah, semua harta kota
Damsyik dan semua barang jarahan
Samaria akan diangkut oleh raja Asyur."

Raja Asyur Akan Datang
5TUHAN berfirman lagi kepadaku.
6Firman-Nya, "Kerana umat ini telah
menolak air yang tenang dari Sungai
Syiloah, dan mereka bersukacita di
hadapan Raja Rezin dan Raja Pekah,



Yesaya 8.7–11 29
7Aku, Tuhan, akan mendatangkan
raja Asyur dengan seluruh angkatan
perangnya untuk menyerang Yehuda.
Mereka akan mara seperti air bah dari
Sungai Efrat yang meluap-luap dan
membanjiri tebingnya.
8Mereka akan melanda Yehuda
seperti banjir yang setinggi bahu dan
menenggelamkan segala sesuatu."
Allah menyertai kita! Sayap-Nya yang
terbentang menaungi negeri ini.
9Berhimpunlah dengan ketakutan,
hai bangsa-bangsa! Dengarlah, hai
tempat-tempat yang jauh. Bersiaplah
untuk berperang, tetapi hendaklah kamu
takut! Ya, bersiap-siaplah, tetapi dengan
rasa takut!
10Buatlah rancangan-rancangan kamu,
tetapi semuanya akan gagal! Ambillah
keputusan, tetapi semuanya itu sia-sia,
kerana Allah menyertai kami!

TUHAN Memberikan
Amaran kepada Nabi

11Aku dikuasai TUHAN dan diberikan
amaran supaya tidak mengikut
jalan yang ditempuh bangsa itu. Dia
berfirman,
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12 "Jangan berpakat dengan mereka,
dan jangan takut akan hal-hal yang
ditakuti mereka.
13 Ingatlah bahawa Aku, TUHAN Yang
Maha Kuasa adalah suci. Akulah yang
harus kamu takuti.
14Kerana Aku sangat suci, Aku menjadi
seperti batu sandungan, serta perangkap
bagi rakyat Yehuda dan Israel, serta
penduduk Yerusalem.
15Banyak orang akan tersandung;
mereka akan jatuh dan remuk. Mereka
akan terperangkap."

Larangan untuk
Berhubung dengan Arwah

16Kamu, pengikut-pengikutku,
harus menyimpan dan memelihara
perkhabaran yang telah diberikan Allah
kepadaku.
17TUHAN telah menyembunyikan diri
daripada umat-Nya, tetapi aku percaya
dan berharap kepada-Nya.
18 Inilah aku dengan anak-anak yang
telah diberikan TUHAN kepadaku. TUHAN
Yang Maha Kuasa yang bersemayam di
Bukit Sion telah mengutus kami sebagai
tanda kepada umat Israel.
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19Tetapi orang akan menyuruh kamu
meminta petunjuk daripada tukang
tenung dan bomoh yang berbisik-bisik
dan berkumat-kamit. Orang akan
berkata, "Bukankah kita harus minta
petunjuk daripada arwah-arwah demi
kepentingan orang yang masih hidup?"
20Hendaklah kamu menjawab,
"Dengarkan ajaran TUHAN! Orang yang
tidak berkata-kata sesuai dengan ajaran
itu, tidak mempunyai harapan."

Masa Kesusahan
21Umat ini akan mengembara di
serata negeri, dan berasa kecewa serta
lapar. Kerana kelaparan, mereka marah
sehingga mengutuk raja dan Allah
mereka. Walaupun mereka memandang
ke atas
22atau memandang ke bawah,
mereka tidak akan melihat apa-apa
selain kesusahan dan kegelapan serta
kesuraman yang mencengkam. Mereka
akan dibuang ke tempat yang gelap
gelita.

9
1 (8-23) Tiada jalan bagi mereka
untuk melepaskan diri dari masa

kesusahan itu.
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Raja yang Akan Datang
Tanah suku Zebulon dan suku Naftali
pernah dipermalukan. Tetapi pada masa
hadapan, kawasan itu akan dihormati,
iaitu dari Laut Tengah sampai ke tanah
di seberang Yordan di sebelah timur,
bahkan sampai ke Galilea tempat orang
bangsa asing tinggal.
2 (9-1) Orang yang berjalan dalam
kegelapan telah melihat cahaya yang
sangat terang. Mereka tinggal dalam
bayangan segelap maut, tetapi kini
mereka disinari cahaya yang terang.
3 (9-2) Ya TUHAN, Engkau telah
memberi mereka kesukaan besar,
Engkau membahagiakan mereka.
Mereka bersukacita kerana perbuatan-
Mu, seperti orang bersukacita semasa
menuai hasil tanaman, atau membahagi-
bahagikan barang jarahan.
4 (9-3) Engkau sudah mengambil
beban mereka yang berat, dan kayu
pikulan dari bahu mereka. Engkau telah
mengalahkan bangsa yang menindas dan
memperdaya umat-Mu, sebagaimana
Engkau mengalahkan tentera Midian
dahulu kala.
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5 (9-4) Kasut yang dipakai oleh tentera
yang menyerang dan segala pakaian
mereka yang berlumuran darah akan
dibakar habis oleh api.
6 (9-5) Seorang anak telah dilahirkan
bagi kita! Seorang anak lelaki telah
dianugerahkan kepada kita! Dia akan
menjadi pemimpin kita. Dia akan disebut
"Penasihat Bijaksana," "Allah Perkasa,"
"Bapa Kekal," "Raja Damai."
7 (9-6) Kekuasaan-Nya akan terus
bertambah; pemerintahan-Nya akan
sentiasa aman. Dia akan memerintah
sebagai ganti Raja Daud, pemerintahan-
Nya akan berdasarkan hukum dan
keadilan dari sekarang hingga akhir
zaman. TUHAN Yang Maha Kuasa pasti
melakukan segala perkara ini.

TUHAN Akan Menghukum Israel
8 (9-7) Tuhan telah menjatuhkan
hukuman kepada kerajaan Israel, iaitu
keturunan Yakub.
9 (9-8) Semua penduduk Israel dan
kota Samaria akan mengetahui bahawa
Dialah yang melakukan hal ini. Sekarang
mereka sombong dan tinggi hati. Mereka
berkata,
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10 (9-9) "Bangunan-bangunan yang
dibuat daripada batu bata telah roboh,
tetapi kami akan menggantikannya
dengan bangunan-bangunan daripada
batu pahat. Kayu ara telah ditebang,
tetapi kami akan menggantikannya
dengan kayu sedar yang terbaik."
11 (9-10) TUHAN telah menggerakkan
musuh mereka untuk menyerang
mereka.
12 (9-11) Bangsa Siria di timur
dan bangsa Filistin di barat telah
mengangakan mulut untuk menelan
Israel. Tetapi sekalipun semua itu terjadi,
kemurkaan TUHAN masih belum padam;
Dia masih hendak menghukum mereka.
13 (9-12) Umat Israel masih belum
bertaubat. Walaupun TUHAN Yang
Maha Kuasa telah menghukum mereka,
tetapi mereka masih belum kembali
kepada-Nya.
14 (9-13) Dalam sehari sahaja TUHAN
akan menghukum pemimpin-pemimpin
Israel bersama-sama rakyat. Dia akan
memenggal dan membuang kepala serta
ekor Israel.
15 (9-14) Kepala Israel ialah orang
tua-tua dan orang terhormat, dan
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ekornya ialah nabi-nabi yang memberi
ajaran yang menyesatkan!
16 (9-15) Pemimpin-pemimpin rakyat
telah menyesatkan dan mengelirukan
rakyat.
17 (9-16) Oleh itu, Tuhan tidak akan
membenarkan orang muda mereka
melepaskan diri. Dia tidak akan
menunjukkan belas kasihan terhadap
balu dan anak yatim piatu, kerana
semua umat itu telah membuang iman
dan derhaka. Segala perkataan mereka
jahat. Tetapi sekalipun semua itu terjadi,
kemurkaan TUHAN masih belum padam;
Dia masih hendak menghukum mereka.
18 (9-17) Kejahatan umat itu berkobar
seperti api yang memusnahkan semak
berduri dan lalang. Nyalanya seperti
hutan terbakar yang mengepul-
ngepulkan asap.
19 (9-18) Kerana TUHAN Yang Maha
Kuasa sangat murka, hukuman-Nya
seperti api yang membakar seluruh
negeri itu serta penduduknya. Tiap-tiap
orang hanya mementingkan diri sendiri.
20 (9-19) Di seluruh negeri itu orang
merenggut dan memakan apa-apa
sahaja yang dapat dimakan, namun
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mereka tidak kenyang. Bahkan mereka
makan saudara sendiri.
21 (9-20) Penduduk Manasye dan
penduduk Efraim menyerang satu
sama lain, lalu mereka bersama-sama
menyerang Yehuda. Tetapi sekalipun
semua itu terjadi, kemurkaan TUHAN
masih belum padam; Dia masih hendak
menghukum mereka.

10
1Malanglah kamu! Kamu
membuat undang-undang yang

tidak adil untuk menindas umat-Ku.
2Begitulah caranya kamu menghalang
orang miskin mendapat hak mereka dan
keadilan, serta merampas milik para
balu dan anak yatim piatu.
3Apa yang akan kamu lakukan apabila
Allah menghukum kamu kelak? Apa
yang akan kamu lakukan apabila Dia
mendatangkan bencana dari negeri yang
jauh? Kepada siapakah kamu akan lari
minta pertolongan? Di mana akan kamu
sembunyikan kekayaan kamu?
4Kamu akan mati terbunuh dalam
pertempuran, atau diseret sebagai
tawanan. Tetapi sekalipun semua itu
terjadi, kemurkaan TUHAN masih belum
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padam; Dia masih hendak menghukum
kamu.

Raja Asyur sebagai Alat Allah
5TUHAN berfirman, "Malanglah Asyur!
Aku menggunakan Asyur sebagai
belantan untuk menghukum orang yang
Aku marahi.
6Aku mengirim Asyur untuk menyerang
suatu bangsa yang telah membuang
iman, dan yang telah membangkitkan
kemurkaan-Ku. Aku mengutus Asyur
untuk menjarah, mencuri, dan memijak-
mijak bangsa itu seperti lumpur di
jalan."
7Tetapi dalam hatinya, raja Asyur
mempunyai rancangannya sendiri. Raja
itu bertekad menggunakan kekerasan
dan memusnahkan banyak bangsa.
8Raja bercakap besar, "Tiap-tiap
panglima beta ialah seorang raja!
9Beta telah mengalahkan kota Kalno
dan Karkemis, kota Hamat dan Arpad.
Beta telah mengalahkan kota Samaria
dan Damsyik.
10Beta menghukum kerajaan-kerajaan
yang menyembah berhala. Berhala
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mereka lebih banyak daripada berhala di
Yerusalem dan Samaria.
11Beta telah memusnahkan Samaria
dengan segala berhalanya. Sekarang
beta akan berbuat demikian juga
terhadap Yerusalem dan patung-patung
yang disembah di situ."
12Tetapi Tuhan berfirman, "Setelah
selesai apa yang hendak Aku lakukan di
Bukit Sion dan di Yerusalem, Aku akan
menghukum raja Asyur kerana cakap
besarnya dan kesombongannya."
13Raja Asyur bercakap besar, "Beta
telah melakukan segalanya itu dengan
kekuatan beta sendiri. Beta bijak dan
pandai. Beta menghapuskan sempadan
antara negeri dan merampas bekalan
mereka. Seperti seekor lembu jantan,
beta telah memijak-mijak bangsa yang
tinggal di situ.
14Bangsa-bangsa di dunia ini seperti
sarang burung; beta merampas harta
mereka semudah beta mengumpulkan
telur. Tidak seekor burung pun yang
menggerakkan sayap untuk menakutkan
beta atau membuka paruh untuk
menciap!"
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15Tetapi TUHAN berfirman, "Dapatkah
sebilah kapak memegahkan diri terhadap
orang yang menggunakannya? Adakah
sebilah gergaji lebih penting daripada
orang yang menggunakan gergaji itu?
Bukan belantan yang mengangkat orang,
sebaliknya orang yang mengangkat
belantan."
16TUHAN Yang Maha Kuasa akan
mendatangkan penyakit untuk
menghukum panglima-panglima
yang tegap. Mereka akan menghidap
penyakit demam seperti api membakar
terus-menerus.
17Allah, cahaya Israel, akan menjadi
api. Allah Israel, Allah yang suci, akan
menjadi nyala api, yang dalam sehari
akan menghanguskan segala-galanya,
bahkan duri dan lalang.
18Hutan lebat dan ladang subur di
Asyur akan dimusnahkan sama sekali
seperti seorang sakit yang merana
hingga mati.
19Pokok akan tinggal sedikit sahaja,
sehingga seorang anak kecil pun dapat
mengiranya.
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Sedikit Orang Akan Kembali
20Masanya akan tiba apabila umat
Israel yang terselamat tidak lagi
bergantung kepada bangsa yang hampir
membinasakan mereka. Mereka akan
sungguh-sungguh bergantung kepada
TUHAN, Allah Israel, Allah yang suci.
21Sedikit sahaja umat Israel akan
kembali kepada Allah yang perkasa.
22Walaupun sekarang umat Israel
sebanyak pasir di tepi laut, hanya
sedikit yang akan kembali. Kebinasaan
menantikan umat Israel dan memang
mereka layak dihukum.
23Sesungguhnya TUHAN Raja Yang
Maha Kuasa akan mendatangkan
kebinasaan ke seluruh negeri ini,
sebagaimana yang telah difirmankan-
Nya.

TUHAN Akan Menghukum
Negeri Asyur

24TUHAN Raja Yang Maha Kuasa
berfirman kepada umat-Nya yang tinggal
di Sion, "Jangan takut akan orang
Asyur walaupun mereka menindas kamu
seperti orang Mesir dahulu.
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25Tidak lama lagi Aku akan berhenti
menghukum kamu, lalu Aku akan
memusnahkan mereka.
26Aku, TUHAN Yang Maha Kuasa, akan
mencambuk mereka dengan cemeti
sebagaimana Aku mencambuk orang
Midian di Batu Oreb dahulu. Aku akan
menghukum Asyur sebagaimana Aku
menghukum Mesir.
27Apabila masanya tiba kelak, Aku
akan membebaskan kamu daripada
penindasan Asyur, dan mereka tidak
akan menguasai kamu lagi."

Musuh Melancarkan Serangan
28Tentera musuh telah menawan
kota Ayat! Mereka telah melintasi
Migron! Mereka meninggalkan bekalan
di Mikhmas!
29Mereka telah melalui genting dan
sekarang sedang bermalam di Geba!
Penduduk kota Rama ketakutan, dan
penduduk Gibea, kota Raja Saul telah
melarikan diri.
30Berteriaklah, hai penduduk Galim!
Dengarlah, hai penduduk Laisya!
Jawablah, hai penduduk Anatot!
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31Penduduk Madmena dan Gebim lari
untuk menyelamatkan diri.
32Pada hari ini musuh berada di kota
Nob; di sana mereka mengepalkan tinju
ke arah Bukit Sion, ke kota Yerusalem.
33TUHAN Yang Maha Kuasa akan
menggugurkan mereka seperti dahan-
dahan yang ditebang dari pokoknya.
Orang yang paling sombong dan megah
akan ditebang dan dihinakan.
34TUHAN akan menebang mereka
seperti pokok di tengah hutan ditebang
dengan kapak. Walaupun mereka kuat
seperti pokok yang paling baik di
Lebanon, mereka akan roboh juga.

Pemerintahan yang Aman

11
1Keturunan Raja Daud seperti
pokok yang sudah ditebang.

Tetapi sebagaimana tunas baru tumbuh
pada tunggul pokok, demikian juga
seorang raja yang baru akan muncul
daripada keturunan Raja Daud.
2Kuasa TUHAN akan mengurniakan
kebijaksanaan kepada dia juga
pengetahuan dan kecekapan untuk
memerintah umatnya. Dia mengenal
kehendak TUHAN dan menghormati Dia.
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3Dia suka mentaati TUHAN. Dia
tidak menghakimi orang secara sekilas
pandang ataupun berdasarkan kata
orang.
4Dia menghakimi perkara orang
miskin dengan adil, dan membela hak
orang yang lemah. Dengan perintahnya
bumi dihukum, dan orang jahat akan
dibinasakan.
5Dia akan memerintah umatnya
dengan adil dan jujur.
6Serigala akan tinggal dengan domba,
dan harimau bintang akan berbaring di
samping anak kambing. Anak lembu
dan anak singa akan makan bersama-
sama, dan kanak-kanak akan menjaga
semuanya.
7Lembu dan beruang akan makan
bersama-sama, dan anak lembu akan
berbaring di samping anak beruang.
Singa akan makan rumput seperti
lembu.
8Bahkan bayi tidak akan cedera,
apabila bermain dekat ular berbisa.
9Di Sion, Bukit Suci Allah, tiada
apa-apa pun yang jahat atau berbahaya.
Bumi akan penuh dengan orang yang
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mengenal dan menghormati TUHAN
sebagaimana lautan penuh dengan air.

Orang dalam Pembuangan
Akan Kembali

10Suatu hari akan tiba apabila seorang
raja keturunan Raja Daud akan menjadi
tanda kepada bangsa-bangsa. Mereka
akan datang kepadanya, dan bangsanya
sendiri akan menjadi masyhur.
11Pada hari itu Tuhan akan sekali
lagi menggunakan kuasa-Nya untuk
membawa kembali umat-Nya yang
masih hidup di Asyur dan Mesir, di negeri
Patros, Etiopia, Elam, Babilonia, dan
Hamat, serta di kawasan pantai dan di
pulau-pulau.
12TUHAN akan mengibarkan panji untuk
menunjukkan kepada bangsa-bangsa
bahawa Dia sedang mengumpulkan
semula penduduk Israel dan Yehuda
yang terserak di segala pelosok bumi
dan membawa mereka pulang.
13Kerajaan Israel tidak lagi iri hati
terhadap Yehuda, dan Yehuda pun tidak
lagi memusuhi Israel.
14Mereka bersama-sama akan
menyerang orang Filistin di sebelah barat
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dan menjarahi penduduk di sebelah
timur. Mereka akan mengalahkan
penduduk Edom dan Moab. Penduduk
Amon akan takluk kepada mereka.
15TUHAN akan mengeringkan Teluk
Suez. Dia akan membuat angin panas
bertiup sehingga Sungai Efrat menjadi
tujuh batang anak sungai yang cetek,
dan sesiapa pun dapat menyeberanginya
dengan berjalan kaki.
16Bagi umat-Nya yang masih hidup
akan ada lebuh raya untuk keluar dari
Asyur, seperti pada waktu nenek moyang
bangsa Israel keluar dari Mesir.

Nyanyian Kesyukuran

12
1Masanya akan tiba apabila
kamu bernyanyi, "TUHAN, aku

bersyukur kepada-Mu, kerana Engkau
menghibur aku. Dahulu Engkau murka
terhadap aku, tetapi kini sudah reda
kemurkaan-Mu.
2Allah ialah Penyelamatku; aku percaya
kepada-Nya dan aku tidak takut. TUHAN
memberikan kuasa dan kekuatan
kepadaku; Dialah Penyelamatku.
3Sebagaimana air menggembirakan
orang dahaga, demikianlah umat Allah
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bersukacita kerana diselamatkan oleh
Allah."
4Masanya akan tiba apabila
kamu bernyanyi, "Bersyukurlah
kepada TUHAN, dan sembahlah Dia!
Khabarkanlah perbuatan-Nya kepada
bangsa-bangsa. Beritahulah mereka
kebesaran-Nya.
5Bernyanyilah bagi TUHAN kerana
perbuatan-Nya yang besar. Hendaklah
seluruh bumi mendengar tentang
perbuatan-Nya itu.
6Hendaklah setiap penduduk Sion
bersorak dan bernyanyi. Allah yang suci,
Allah Israel itu agung, Dia tinggal di
tengah-tengah kamu."

Allah Akan Menghukum Babel

13
1 Inilah perkhabaran Allah tentang
Babel yang diterima oleh Yesaya

anak Amos.
2Kibarkanlah panji perang di atas bukit
yang gondol! Berserulah kepada para
askar. Angkatlah lenganmu sebagai
tanda bagi mereka untuk menyerang
pintu-pintu gerbang kota yang sombong
itu.
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3TUHAN telah memanggil askar-
askar pilihan-Nya. Mereka perkasa,
percaya diri, dan dibanggakan-Nya. Dia
menugaskan mereka untuk menghukum
orang yang kena kemurkaan-Nya.
4Dengarlah keriuhan di atas gunung,
seperti banyak orang yang berkumpul.
Dengarlah kegemparan bangsa-bangsa
dan kerajaan-kerajaan yang sedang
berhimpun. TUHAN Yang Maha Kuasa
sedang mengatur pasukan perang.
5Mereka datang dari negeri-negeri
jauh, di hujung bumi. Kerana
kemurkaan-Nya, TUHAN akan datang
untuk memusnahkan seluruh bumi.
6Merataplah kerana hari TUHAN sudah
dekat, masa TUHAN Yang Maha Kuasa
mendatangkan kebinasaan.
7Tangan setiap orang akan menjadi
lemah, dan semangat setiap orang akan
hilang.
8Mereka akan ketakutan dan kesakitan
seperti perempuan yang sedang bersalin.
Mereka akan saling memandang dengan
cemas, dan muka mereka merah kerana
malu.
9Hari TUHAN itu akan tiba, dan pada
hari itu TUHAN akan melampiaskan
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kemurkaan-Nya yang dahsyat. Bumi
akan menjadi tandus, dan setiap orang
yang berdosa akan dibinasakan.
10Setiap bintang dan gugusan bintang
akan berhenti bersinar. Matahari akan
menjadi gelap pada waktu fajar, dan
bulan tidak akan bersinar.
11TUHAN berfirman, "Aku akan
menghukum dunia kerana kejahatannya,
dan semua orang kerana dosa mereka.
Aku akan merendahkan setiap orang
yang sombong, dan menghukum setiap
orang yang tinggi hati serta kejam.
12Orang yang terselamat daripada
bencana itu kecil sekali bilangannya,
lebih sedikit daripada emas tulen.
13Aku akan menyebabkan langit
gementar, dan bumi bergoncang dari
tempatnya pada hari itu, apabila Aku,
TUHAN Yang Maha Kuasa menunjukkan
kemurkaan-Ku.
14Orang bangsa asing yang tinggal di
Babel akan lari ke negeri masing-masing.
Mereka tercerai-cerai seperti rusa yang
melarikan diri daripada pemburu, atau
seperti kawanan domba yang tidak
mempunyai gembala.
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15Sesiapa yang tertangkap akan
ditikam sampai mati.
16Mereka akan menyaksikan bayi
mereka dipukul sampai mati, rumah
mereka dijarah, dan isteri mereka
diperkosa."
17TUHAN berfirman, "Aku akan
menggerakkan orang Madai supaya
menyerang Babel. Mereka tidak
mempedulikan perak, dan tidak tergoda
oleh emas.
18Dengan busur dan panah, mereka
akan membunuh orang muda. Mereka
tidak menunjukkan belas kasihan kepada
bayi ataupun kanak-kanak.
19Antara semua kerajaan, Babilonia
adalah yang paling indah dan menjadi
kebanggaan rakyatnya. Tetapi Aku,
TUHAN, akan memusnahkan kota Babel
sebagaimana Aku memusnahkan Sodom
dan Gomora!
20Tiada sesiapa akan tinggal di situ lagi.
Tiada pengembara Arab akan memasang
khemahnya di situ, dan tiada gembala
akan membawa domba untuk merumput
di situ.
21Tempat itu akan didiami binatang liar
dan burung hantu. Burung unta akan
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tinggal di situ, dan kambing hutan akan
berkeliaran di seluruh runtuhan itu.
22Menara-menara dan istana-istana
akan bergema dengan suara anjing
hutan dan serigala. Saat kehancuran
Babel hampir tiba, dan waktunya tidak
ditunda lagi."

Israel Kembali ke Tanah Air

14
1TUHAN akan mengasihani
umat-Nya Israel dan memilih

mereka lagi sebagai milik-Nya sendiri.
Dia akan menempatkan mereka di
negeri mereka sendiri, dan orang bangsa
asing pun akan datang dan tinggal
bersama-sama mereka di sana.
2Banyak bangsa akan menolong umat
Israel pulang ke tanah yang diberikan
TUHAN kepada mereka. Di sana bangsa-
bangsa akan menjadi abdi kepada Israel.
Mereka yang dahulu menawan Israel,
akan ditawan oleh Israel. Umat Israel
akan memerintah bangsa-bangsa yang
pernah menindas mereka.

Raja Babilonia di Dunia Orang Mati
3TUHAN akan mengakhiri kesakitan
dan penderitaan umat Israel. Dia akan
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membebaskan mereka daripada kerja
berat yang dipaksakan kepada mereka.
4Apabila TUHAN melakukan hal itu,
mereka akan mengejek raja Babilonia
begini, "Raja yang kejam sudah jatuh!
Dia tidak dapat menindas sesiapa pun
lagi!
5TUHAN telah menamatkan kuasa
pemerintah-pemerintah zalim
6yang menindas bangsa-bangsa
dengan marah dan terus-menerus
menganiaya mereka.
7Akhirnya seluruh dunia menikmati
keamanan dan ketenteraman, dan
semua orang bernyanyi dengan sukacita.
8Pokok sipres dan pokok sedar di
Lebanon pun bersorak-sorak kerana
kejatuhan raja itu, dan tiada sesiapa
lagi akan menebang pokok-pokok itu
sesudah raja itu pergi.
9Dunia orang mati sedang bersedia
untuk menyambut raja Babilonia. Arwah
orang yang berkuasa di bumi dahulu
terjaga dan arwah raja-raja bangkit dari
takhta mereka.
10Mereka semua berseru kepada raja
Babilonia, Sekarang engkau lemah
seperti kami! Engkau sama seperti kami!
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11Dahulu engkau dihormati dengan
muzik kecapi, tetapi sekarang engkau
berada di dunia orang mati. Ulat menjadi
tempat tidurmu dan cacing menjadi
selimutmu!
12Hai raja Babilonia, bintang fajar yang
cemerlang, engkau sudah jatuh dari
langit! Dahulu engkau mengalahkan
bangsa-bangsa, tetapi sekarang engkau
dicampakkan ke tanah.
13Engkau bertekad naik ke langit
dan menempatkan takhtamu di atas
bintang-bintang yang tertinggi. Engkau
berfikir engkau dapat duduk sebagai
raja di atas gunung di utara, tempat
dewa-dewa berkumpul.
14Engkau ingin naik ke puncak awan
dan menjadi seperti Yang Maha Kuasa.
15Tetapi sebaliknya engkau telah
diturunkan sampai ke bahagian yang
paling bawah di dunia orang mati.
16Mereka yang berada di situ akan
memandang dan menatap engkau.
Mereka akan bertanya, Inikah dia
yang menggentarkan bumi dan
menggemparkan kerajaan-kerajaan?
17 Inikah dia yang memusnahkan
kota-kota dan mengubah dunia menjadi
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padang pasir? Inikah dia yang tidak
pernah membebaskan orang tawanannya
ataupun membenarkan mereka pulang?
18Semua bekas raja bangsa-bangsa
dimakamkan dengan kemegahan di
makam masing-masing,
19 tetapi engkau tidak mempunyai
kubur sekalipun. Mayatmu dibuang
dan dibiarkan sehingga mereput serta
ditimbuni mayat askar-askar yang gugur
dalam peperangan. Semuanya dilempar
ke dalam lubang yang berbatu. Seperti
bangkai yang dipijak-pijak,
20engkau tidak akan dimakamkan
seperti raja-raja lain kerana engkau telah
memusnahkan negerimu dan membunuh
rakyatmu sendiri. Tiada seorang pun
antara anggota keluargamu yang zalim
itu akan diselamatkan. Semuanya akan
mati.
21Pembantaian akan segera dimulakan.
Anak-anak raja ini akan mati kerana dosa
nenek moyang mereka. Tiada seorang
pun antara mereka akan memerintah
bumi ataupun membina kota-kota."
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Allah Akan Memusnahkan Babel
22TUHAN Yang Maha Kuasa
berfirman, "Aku akan menyerang
dan memusnahkan Babel. Aku tidak
akan membiarkan apa-apa pun hidup,
baik kanak-kanak atau sesiapa sahaja.
Aku, TUHAN telah berfirman.
23Aku akan mengubah Babel menjadi
paya, dan landak akan tinggal di
sana. Aku akan memusnahkan Babel.
Aku, TUHAN Yang Maha Kuasa telah
berfirman."

Allah Akan Membinasakan
Orang Asyur

24TUHAN Yang Maha Kuasa bersumpah,
"Perkara yang telah Aku rancangkan
pasti berlaku. Perkara yang sudah Aku
tentukan pasti terjadi.
25Aku akan membinasakan orang
Asyur di Israel negeri-Ku itu, dan
memijak-mijak mereka di atas gunung-
gunung-Ku. Aku akan membebaskan
umat-Ku daripada penindasan orang
Asyur dan daripada beban yang dipikul
mereka.



Yesaya 14.26–31 55
26 Inilah rancangan-Ku untuk dunia;
Aku akan menghukum bangsa-bangsa."
27TUHAN Yang Maha Kuasa sudah
memutuskan untuk berbuat demikian.
Dia akan menghukum mereka, dan tiada
sesiapa pun dapat menghalang Dia.

Allah Akan Membinasakan
Orang Filistin

28 Inilah perkhabaran yang diisytiharkan
pada tahun Raja Ahas mangkat.
29Hai orang Filistin, walaupun belantan
yang memukul kamu telah dipatahkan,
jangan kamu bersukacita kerana apabila
seekor ular mati, seekor lagi yang lebih
dahsyat akan muncul. Seekor naga
bersayap akan menetas daripada telur
ular.
30TUHAN akan menggembalakan umat-
Nya yang miskin dan membolehkan
mereka hidup dengan aman, tetapi Dia
akan mendatangkan kebuluran yang
dahsyat kepada kamu, hai orang Filistin.
Tiada seorang pun antara kamu akan
dibiarkan hidup.
31Berteriaklah dan berserulah meminta
tolong, hai penduduk semua kota Filistin!
Hendaklah kamu semua gementar
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ketakutan, kerana kepulan debu telah
kelihatan di sebelah utara, menandakan
kedatangan pasukan yang gagah
perkasa; tiada pengecut dalam pasukan
itu.
32 Jawapan apakah yang dapat kita
berikan kepada utusan-utusan orang
Filistin? Kita akan memberitahu mereka
bahawa TUHAN telah membangunkan
Sion, dan umat-Nya yang menderita
akan mendapat perlindungan di situ.

Allah Akan Memusnahkan Moab

15
1 Inilah perkhabaran TUHAN
tentang Moab. Kota Ar dan

Kir dimusnahkan dalam satu malam.
Seluruh negeri Moab menjadi sunyi.
2Penduduk Dibon mendaki bukit untuk
menangis di tempat penyembahan dewa.
Penduduk Moab meratapi kota Nebo dan
Medeba. Mereka telah mencukur rambut
dan janggut sebagai tanda berduka.
3Orang di jalan memakai kain guni. Di
tanah lapang dan di bumbung rumah,
orang meratap dan menangis.
4Tangisan orang di Hesybon dan Eleale
terdengar sampai ke Yahas. Bahkan
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askar-askar pun gementar; mereka
hilang semangat.
5Aku mengasihani Moab. Penduduknya
sudah lari ke Zoar dan Eglat-Selisia.
Ada yang mendaki jalan ke Luhit
sambil menangis. Ada pula yang lari ke
Horonaim sambil menjerit-jerit dengan
sedih kerana ditimpa bencana.
6Sungai Nimrim sudah kering. Rumput
di tepinya sudah layu dan tidak ada lagi
tumbuhan yang hijau.
7Orang menyeberangi Sungai Haarabim
untuk menyelamatkan diri dengan
segala harta mereka.
8Di serata perbatasan Moab kedengaran
suara tangisan. Tangisan itu kedengaran
juga di Eglaim dan Beer-Elim.
9Di kota Dibon, air sungai menjadi
merah kerana bercampur darah. Namun
Allah akan mendatangkan hal yang lebih
dahsyat lagi bagi penduduk di sana.
Sesungguhnya setiap orang yang masih
hidup di Moab akan mati dibantai.

Moab Tidak Ada Harapan

16
1Dari kota Sela di padang gurun,
penduduk Moab mengirim seekor

domba kepada pemerintah di Yerusalem.



Yesaya 16.2–6 58
2Mereka menunggu di tebing Sungai
Arnon, berulang-alik tanpa tujuan
seperti burung yang telah diusir dari
sarang.
3Mereka berkata kepada penduduk
Yehuda, "Apakah yang harus kami buat?
Lindungilah kami seperti pokok yang
memberikan teduh pada tengah hari
yang panas, dan benarkanlah kami
berteduh di bawah naungan kamu. Kami
orang pelarian; sembunyikanlah kami
dan jangan khianati kami.
4Benarkanlah kami tinggal di negeri
kamu. Lindungilah kami daripada mereka
yang hendak membinasakan kami."
(Penindasan dan pemusnahan itu akan
berakhir, dan orang yang memusnahkan
negeri Israel akan lenyap.
5Kemudian seorang daripada keturunan
Raja Daud akan menjadi raja yang
memerintah rakyatnya dengan kasih dan
kesetiaan. Baginda akan cepat bertindak
untuk melakukan yang benar, dan
baginda akan menegakkan keadilan.)
6Orang Yehuda berkata, "Kami telah
mendengar tentang kesombongan
orang Moab; betapa angkuhnya dan
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congkaknya mereka. Tetapi cakap besar
mereka itu kosong semata-mata."
7Orang Moab akan menangis kerana
penderitaan mereka. Mereka akan
menangis apabila teringat akan
makanan enak yang biasa dimakan
mereka di Kir-Hareset. Mereka akan
putus asa.
8Ladang dekat Hesybon dan ladang
anggur di Sibma telah musnah --
ladang yang menghasilkan wain
untuk pemerintah bangsa-bangsa dan
memabukkan mereka. Pada suatu masa
dahulu ladang anggur itu meluas sampai
ke kota Yaezer, dan ke timur sampai ke
padang gurun, dan ke barat sampai ke
seberang Laut Mati.
9Tetapi sekarang aku menangisi
pokok anggur Sibma sebagaimana aku
menangisi Yaezer. Aku mencucurkan
air mata untuk Hesybon dan Eleale,
kerana tiada lagi hasil tanaman untuk
menyukakan hati orang.
10Sekarang tiada sesiapa pun yang
bersukacita di tanah yang subur itu.
Tiada sesiapa pun yang bersorak atau
bernyanyi di ladang-ladang anggur.
Tiada lagi orang yang memeras buah
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anggur. Sorakan gembira mereka sudah
berhenti.
11Aku mengeluh dengan sedih melihat
keadaan Moab dan Kir-Heres.
12Orang Moab bersusah payah mendaki
bukit ke tempat ibadat mereka untuk
berdoa, tetapi usaha mereka sia-sia
sahaja.
13 Itulah perkhabaran yang dahulu
diberikan oleh TUHAN tentang Moab;
14 tetapi sekarang TUHAN berfirman,
"Dalam masa tiga tahun, segala
kekayaan yang dibanggakan oleh Moab
akan lenyap. Penduduknya yang banyak
akan menjadi sangat sedikit dan lemah."

Allah Akan Menghukum
Siria dan Israel

17
1TUHAN berfirman, "Damsyik
tidak lagi merupakan sebuah

kota, tetapi hanya setimbunan runtuhan.
2Kota-kota di negeri Siria akan
ditinggalkan selama-lamanya. Lembu
dan domba akan berkeliaran di sana dan
tidak dihalau oleh sesiapa pun.
3 Israel akan kehilangan perlindungan,
dan Damsyik akan kehilangan
kemerdekaan. Orang Siria yang
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terselamat akan hidup dalam kehinaan
seperti orang Israel. Aku, TUHAN Yang
Maha Kuasa telah berfirman."
4TUHAN berfirman, "Masanya akan tiba
apabila kebesaran Israel akan berakhir,
dan kekayaannya akan lenyap.
5 Israel akan menjadi seperti ladang
yang hasilnya sudah dituai, dan terbiar
seperti ladang di Lembah Refaim selepas
hasilnya habis dipungut.
6Hanya sedikit orang yang akan
terselamat. Ketika itu Israel akan
menjadi seperti pokok zaitun yang
buahnya habis dipetik, dan tinggal
beberapa biji sahaja pada bahagian
atas sekali atau pada dahan yang
rendah. Aku, TUHAN, Allah Israel, telah
berfirman."
7Apabila hari itu tiba kelak, orang akan
kembali minta tolong kepada Pencipta
mereka, Allah Israel, Allah yang suci.
8Mereka tidak lagi bergantung kepada
mazbah-mazbah buatan mereka sendiri,
ataupun berharap kepada karya tangan
mereka sendiri, iaitu patung-patung
Dewi Asyera dan mazbah-mazbah untuk
membakar kemenyan.
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9Apabila hari itu tiba kelak, kota-kota
yang kuat pertahanannya akan menjadi
runtuhan dan lengang seperti kota-kota
yang ditinggalkan orang Hewi dan orang
Amori ketika mereka lari daripada orang
Israel.
10Hai Israel, engkau telah melupakan
Allah yang menyelamatkan engkau,
dan yang melindungi engkau seperti
gunung batu. Sebaliknya engkau telah
menanami kebun-kebun indah untuk
dewa-dewa.
11Walaupun tanaman itu bertunas
dan berbunga pada pagi engkau
menanamnya, namun tidak akan
ada hasil apa-apa; yang ada hanya
kesusahan dan kesakitan yang tidak
dapat disembuhkan.

Negara-Negara Musuh Dikalahkan
12Bangsa-bangsa yang kuat menjadi
riuh, dan gemuruhnya seperti gelora
ombak laut yang kuat.
13Bangsa-bangsa mara seperti ombak
besar, tetapi Allah mengherdik mereka,
lalu mereka undur. Mereka diusir seperti
sekam di lereng bukit yang diterbangkan
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angin, dan seperti debu yang ditiup
puting beliung.
14Pada petang hari mereka mengganas,
tetapi pagi esoknya mereka lenyap.
Itulah yang ditentukan bagi setiap orang
yang menjarah negeri kita.

Allah Akan Menghukum Etiopia

18
1Di sebuah negeri, di seberang
sungai-sungai di Etiopia terdengar

deruan serangga.
2Dari negeri itu datanglah duta-duta
melalui Sungai Nil dengan perahu-
perahu yang dibuat daripada gelagah.
Pulanglah, hai utusan-utusan yang
tangkas! Bawalah perkhabaran ke negeri
kamu yang dilintasi sungai-sungai,
kepada bangsa kamu yang kuat dan
perkasa, kepada orang kamu yang tinggi
dan berkulit halus, dan yang ditakuti di
seluruh dunia.
3Dengarlah, hai semua penduduk bumi!
Nantikanlah panji yang akan dikibarkan
di puncak gunung-gunung! Nantikanlah
tiupan trompet!
4TUHAN berfirman kepadaku, "Dari
syurga Aku akan memandang ke bawah
dengan tenang, seperti embun yang
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terbentuk pada malam yang panas pada
musim menuai, dan seperti sinaran
matahari pada waktu tengah hari.
5Sebelum buah anggur dapat dipetik,
waktu bunganya telah gugur dan
buah-buahnya hampir masak, musuh
akan membinasakan orang Etiopia
semudah pisau mengerat ranting-ranting
pokok anggur.
6Mayat askar mereka akan terlantar
dimakan burung dan binatang liar. Pada
musim panas mayat-mayat itu akan
dimakan oleh burung, dan pada musim
sejuk oleh binatang buas."
7Masanya akan tiba apabila TUHAN
Yang Maha Kuasa akan menerima
persembahan dari negeri yang dilintasi
sungai-sungai, daripada bangsa yang
kuat dan perkasa, orang yang tinggi
dan berkulit halus, dan yang ditakuti di
seluruh dunia. Mereka akan datang ke
Bukit Sion, tempat TUHAN Yang Maha
Kuasa disembah.

Allah Akan Menghukum Mesir

19
1 Inilah perkhabaran TUHAN
tentang Mesir. TUHAN datang

ke Mesir mengendarai awan yang laju.
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Berhala-berhala Mesir gementar di
hadapan-Nya dan penduduk Mesir hilang
semangat.
2TUHAN berfirman, "Aku akan
menyebabkan perang saudara di
Mesir: saudara melawan saudara, jiran
melawan jiran, kota melawan kota, dan
raja melawan raja untuk merebut kuasa.
3Aku akan menggagalkan rancangan
orang Mesir dan mematahkan semangat
mereka. Mereka akan minta pertolongan
daripada berhala-berhala mereka, minta
nasihat dan petunjuk daripada bomoh
dan arwah.
4Tetapi Aku akan menyerahkan
orang Mesir kepada seorang raja yang
zalim. Mereka akan dijajah olehnya.
Aku, TUHAN Yang Maha Kuasa telah
berfirman."
5Air Sungai Nil akan surut dan
beransur-ansur mengering.
6Terusan-terusannya akan berbau
busuk apabila airnya semakin habis.
Rumput dan gelagah akan menjadi layu,
7dan segala tanaman di tepi sungai itu
menjadi kering lalu diterbangkan angin.
8Tiap-tiap nelayan yang menangkap
ikan di Sungai Nil akan meratap dan
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menangis; pancing dan jala mereka
tidak berguna lagi.
9Orang yang membuat kain linen akan
putus asa;
10penenun dan buruh upahan akan
bersedih dan patah semangat.
11Pemimpin-pemimpin kota Zoan
sungguh dungu! Penasihat-penasihat
raja Mesir memberikan nasihat yang
bodoh! Alangkah beraninya mereka
memberitahu raja bahawa merekalah
yang menggantikan orang bijak serta
raja purbakala!
12Hai raja Mesir, di manakah penasihat
raja yang bijak-bijak itu? Mungkin
mereka dapat meramalkan rancangan
TUHAN Yang Maha Kuasa bagi Mesir.
13Pemimpin Zoan dan Memfis sungguh
bodoh! Seharusnya mereka memimpin
bangsa itu, tetapi mereka telah
menyesatkan bangsa itu.
14TUHAN sengaja menyebabkan
mereka memberikan nasihat yang
mengelirukan. Akibatnya, Mesir salah
dalam segala hal dan terhuyung-hayang
seperti orang mabuk tergelincir di atas
muntahnya sendiri.
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15Tiada sesiapa pun di Mesir dapat
memberikan pertolongan, baik yang
kaya ataupun yang miskin, yang
terkemuka ataupun yang tidak.

Mesir Akan Menyembah TUHAN
16Masanya akan tiba apabila orang
Mesir akan menjadi seperti wanita
yang penakut. Mereka akan gementar
ketakutan apabila melihat TUHAN Yang
Maha Kuasa merentangkan tangan-Nya
untuk menghukum mereka.
17Orang Mesir akan menjadi takut
terhadap Yehuda tiap-tiap kali mereka
diingatkan kepada keputusan TUHAN
Yang Maha Kuasa tentang mereka.
18Pada masa itu kelak, bahasa Ibrani
akan digunakan orang di lima buah kota
di negeri Mesir. Orang di sana akan
mengangkat sumpah demi nama TUHAN
Yang Maha Kuasa. Salah sebuah kota itu
akan dinamakan "Kota Matahari."
19Pada masa itu kelak, di negeri Mesir
akan ada sebuah mazbah untuk TUHAN,
dan sebuah tugu peringatan bagi-Nya di
sempadan negeri.
20Mazbah dan tugu itu akan menjadi
lambang hadirat TUHAN Yang Maha
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Kuasa di Mesir. Apabila orang di situ
ditindas, lalu mereka berseru kepada
TUHAN minta pertolongan, Dia akan
mengirim seorang untuk menyelamatkan
mereka.
21TUHAN akan menyatakan diri kepada
orang Mesir, dan mereka akan mengakui
serta menyembah Dia, dan memberikan
korban dan persembahan kepada-Nya.
Mereka akan bersumpah kepada-Nya
dan menepati sumpah itu.
22TUHAN akan menghukum orang
Mesir, tetapi selepas itu Dia akan
menyembuhkan mereka. Mereka akan
kembali kepada-Nya, dan Dia akan
mendengarkan doa mereka serta
menyembuhkan mereka.
23Pada masa itu kelak, akan ada
lebuh raya di antara Mesir dan Asyur.
Penduduk dari dua buah negeri itu
akan berulang-alik di lebuh raya itu dan
beribadat bersama-sama.
24Pada masa itu kelak, Israel akan
sama kedudukannya dengan Mesir dan
Asyur, dan ketiga-tiga bangsa itu akan
menjadi berkat bagi seluruh dunia.
25TUHAN Yang Maha Kuasa akan
memberkati mereka dan berfirman,
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"Aku akan memberkati kamu, hai Mesir
umat-Ku, Asyur ciptaan-Ku, dan Israel
umat pilihan-Ku."

Nabi yang Telanjang sebagai Tanda

20
1Demi perintah Raja Sargon, raja
Asyur, panglima angkatan perang

Asyur menyerang Asdod, kota orang
Filistin.
2Tiga tahun sebelum itu, TUHAN
telah menyuruh Yesaya anak Amos
menanggalkan kasut dan kain guni yang
dipakainya. Yesaya mematuhi perintah
itu dan berjalan telanjang serta tidak
berkasut.
3Pada masa Asdod ditaklukkan,
TUHAN berfirman, "Yesaya, hamba-Ku
telah berjalan telanjang dan tidak
berkasut selama tiga tahun. Tanda ini
menunjukkan hal yang akan berlaku
kepada Mesir dan Etiopia.
4Raja Asyur akan menawan orang dari
kedua-dua negeri itu dan mereka akan
digiring. Tua dan muda, semuanya akan
berjalan telanjang dan tidak berkasut,
dengan punggung mereka kelihatan,
sebagai penghinaan kepada Mesir.
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5Orang yang berharap kepada Etiopia
dan membanggakan Mesir akan kecewa.
Harapan mereka akan hancur.
6Pada masa itu kelak, orang yang
tinggal di kawasan pantai negeri
Filistin akan berkata, Lihatlah hal yang
telah berlaku kepada bangsa yang
kita harapkan untuk melindungi kita
terhadap raja Asyur! Bagaimanakah kita
akan selamat?"

Penglihatan tentang
Keruntuhan Babel

21
1 Inilah perkhabaran TUHAN
tentang Babilonia. Seperti puting

beliung melintasi padang pasir, begitulah
bencana datang dari sebuah negeri yang
dahsyat.
2Aku mendapat penglihatan tentang
kejadian yang kejam, tentang
pengkhianatan dan pembinasaan.
Majulah, hai tentera Elam, seranglah!
Kepunglah kota-kota itu, hai tentera
Madai! Allah akan mengakhiri
penderitaan yang disebabkan oleh Babel.
3Apa yang aku nampak dan dengar
dalam penglihatan itu menakutkan
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serta menyakitkan; kesakitan itu seperti
ketika perempuan hendak bersalin.
4Hatiku gelisah dan aku gementar
ketakutan. Malam yang aku rindukan
hanya membawa kegentaran.
5Dalam penglihatan itu suatu majlis
makan telah tersedia; permaidani telah
dibentangkan sebagai tempat duduk
para tetamu. Para jemputan sedang
makan minum. Tiba-tiba kedengaran
perintah, "Hai para panglima, siapkanlah
perisai kamu!"
6Lalu Tuhan berfirman kepadaku,
"Pergilah tugaskan seorang pengawal,
dan suruh dia laporkan apa yang
dilihatnya.
7 Jika dia nampak orang datang
menunggang kuda berdua-dua, serta
penunggang keldai dan unta, dia harus
mengamati mereka."
8Pengawal itu berseru, "Tuan, saya
telah bertugas di tempat kawalan ini
siang dan malam."
9Tiba-tiba datanglah orang yang
menunggang kuda berdua-dua.
Pengawal itu mengumumkan, "Babel
sudah jatuh! Semua berhala yang
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disembah mereka hancur berserakan di
tanah."
10Hai bangsaku Israel, kamu telah
ditebah seperti gandum. Tetapi sekarang
aku telah memberitahu kamu berita baik
yang aku dengar daripada TUHAN Yang
Maha Kuasa, Allah Israel.

Perkhabaran tentang Edom
11 Inilah perkhabaran TUHAN tentang
Edom. Seorang dari Edom berseru
kepadaku, "Hai pengawal, masih
lamakah malam ini? Katakanlah, berapa
lama lagi sebelum pagi?"
12 Jawabku, "Pagi akan datang tetapi
malam akan datang lagi. Jika hendak
bertanya, marilah bertanya lagi."

Perkhabaran tentang Arab
13 Inilah perkhabaran TUHAN tentang
Arab. Hai orang Dedan, kafilah-kafilah
kamu berkhemah di Arab, tanah yang
gersang itu.
14Hai orang Tema, berikanlah minuman
kepada orang kehausan yang datang
kepada kamu, dan berikanlah makanan
kepada orang pelarian.
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15Lihatlah, orang lari daripada pedang
yang terhunus, daripada busur yang
dilenturkan, dan daripada peperangan.
16Lalu Tuhan berfirman kepadaku,
"Tepat satu tahun lagi, kemuliaan
suku-suku Kedar akan berakhir.
17Para pemanah mereka ialah orang
yang tergagah antara orang Kedar, tetapi
hanya beberapa orang antara mereka
akan tinggal. Aku, TUHAN Allah Israel
telah berfirman."

Perkhabaran tentang Yerusalem

22
1 Inilah perkhabaran TUHAN
tentang Lembah Penglihatan.

Hai penduduk Yerusalem, mengapa
kamu semua mengadakan perayaan di
bumbung rumah?
2Tidak patut seluruh kota berpesta dan
bersorak gembira. Orang kamu yang
mati dalam perang ini bukan mati kerana
bertempur.
3Semua pemimpin kamu lari dan
ditawan sebelum mereka sempat
membidikkan sebatang anak panah pun.
4Tinggalkanlah aku seorang diri untuk
meratapi semua orangku yang telah
mati. Jangan cuba menghibur aku.
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5 Inilah masa kecemasan, kekalahan,
dan kekacauan di Lembah Penglihatan.
TUHAN Raja Yang Maha Kuasa telah
mendatangkan malapetaka itu. Tembok-
tembok kota kita sudah roboh, dan
tangisan orang minta tolong bergema di
bukit-bukit.
6Orang Siria datang dengan kuda dan
kereta kuda, orang Elam bersenjatakan
busur dan panah, dan orang Kir
menyiapkan perisai mereka.
7Lembah-lembah Yehuda yang
subur itu penuh dengan kereta kuda,
dan pasukan berkuda siap di depan
pintu-pintu gerbang Yerusalem.
8Seluruh pertahanan Yehuda runtuh.
Pada waktu itu kamu mengeluarkan
senjata dari gedung senjata.
9Kamu mendapati retak-retak di
tembok kota Yerusalem yang perlu
diperbaiki. Kamu memeriksa semua
rumah di Yerusalem dan merobohkan
sesetengahnya supaya kamu mendapat
batu untuk memperbaiki tembok kota.
Untuk menyimpan air,
10 (22:9)
11kamu membina kolam air di dalam
kota bagi menampung air yang mengalir
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dari kolam yang lama. Tetapi kamu tidak
memperhatikan Allah yang sejak dahulu
telah merancangkan segala perkara
itu dan yang menyebabkan semuanya
berlaku.
12Pada waktu itu TUHAN Raja Yang
Maha Kuasa menyuruh kamu menangis
dan meratap, mencukur rambut dan
memakai kain guni.
13Tetapi sebaliknya kamu bergembira
dan berpesta. Kamu menyembelih
domba dan lembu, makan daging, dan
minum wain, sambil berkata, "Marilah
kita makan dan minum, kerana esok kita
akan mati."
14TUHAN Raja Yang Maha Kuasa
berfirman kepadaku, "Kejahatan mereka
itu tidak sekali-kali akan diampunkan
seumur hidup mereka. Aku, TUHAN Raja
Yang Maha Kuasa telah berfirman."

Amaran kepada Sebna
15TUHAN Raja Yang Maha Kuasa
menyuruh aku pergi kepada Sebna,
pengurus istana, dan berkata kepadanya,
16 "Pada sangkamu engkau ini siapa?
Apa hakmu sehingga engkau memahat
lubang kuburmu sendiri di bukit batu?
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17Mungkin engkau seorang pembesar,
tetapi TUHAN akan mencekam dan
membuang engkau.
18Dia akan menggulung-gulung engkau
lalu melontarkan engkau seperti bola
ke sebuah negeri yang besar. Engkau
akan mati di sana, di samping kereta
kuda yang engkau bangga-banggakan
itu. Engkau telah memalukan keluarga
tuanmu.
19TUHAN akan memecat engkau
daripada jawatanmu dan menurunkan
engkau daripada kedudukan yang
tinggi."
20TUHAN berfirman kepada Sebna,
"Pada waktu itu, Aku akan memanggil
hamba-Ku, Elyakim anak Hilkia.
21Aku akan mengenakan pakaian
kebesaran dan ikat pinggangmu
padanya, dan memberikan segala
kuasamu kepadanya. Dia akan menjadi
seperti bapa kepada penduduk
Yerusalem dan Yehuda.
22Aku akan memberikan kuasa penuh
kepadanya di bawah raja keturunan
Raja Daud. Dia akan memegang kunci
kerajaan. Apa-apa yang dibukanya, tidak
dapat ditutup oleh sesiapa pun; dan
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apa-apa yang ditutupnya, tidak dapat
dibuka oleh sesiapa pun.
23Aku akan mengukuhkan
kedudukannya seperti pasak penyangkut
yang dipasang kuat. Seluruh keluarganya
akan dihormati kerana dia.
24Tetapi semua anggota keluarga dan
tanggungannya akan menjadi beban
baginya. Mereka akan bergantung
kepadanya seperti periuk belanga
bergantung pada sebuah pasak
penyangkut.
25Pada waktu itu pasak penyangkut
yang telah dipasang kuat-kuat itu
akan terlepas dan jatuh. Maka itulah
kesudahan segala sesuatu yang
bergantung kepadanya." TUHAN telah
berfirman.

Perkhabaran tentang Tirus dan Sidon

23
1 Inilah perkhabaran TUHAN
tentang Tirus. Merataplah,

hai pelaut-pelaut Sepanyol di
laut! Kota kamu di Tirus sudah
dimusnahkan. Rumah dan pelabuhan
kamu sudah menjadi reruntuhan. Kamu
mendengarnya ketika kamu bertolak
dari Siprus.
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2Menangislah, hai saudagar-saudagar
dari Sidon! Kamu yang menyuruh orang
3ke seberang laut untuk berjual-beli
gandum dari Mesir dan untuk berdagang
dengan semua bangsa.
4Kota Sidon telah dipermalukan!
Laut serta samudera raya enggan
mengakui engkau, dan berkata, "Aku
tidak mempunyai anak. Aku tidak pernah
membesarkan anak lelaki atau anak
perempuan."
5Bahkan orang Mesir pun akan
terperanjat dan tawar hati apabila
mendengar bahawa Tirus sudah
dimusnahkan.
6Merataplah dan larilah ke Sepanyol,
hai penduduk kawasan pantai!
7 Inikah kota Tirus yang sentiasa
bersukacita, yang dibina sejak zaman
dahulu kala? Inikah kota yang mengutus
orang ke seberang laut untuk merantau
dan menetap di sana?
8Siapakah yang merancangkan segala
hal ini bagi Tirus, kota yang besar itu?
Bukankah saudagar-saudagarnya kaum
bangsawan yang paling dihormati di
bumi?
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9TUHAN Yang Maha Kuasa telah
merancangkannya, supaya Dia dapat
mengakhiri kesombongan mereka
yang sentiasa membangga-banggakan
perbuatan mereka, serta menghina
orang yang terhormat.
10Pergilah bercucuk tanam, hai
penduduk Sepanyol! Tiada sesiapa pun
yang akan melindungi kamu lagi.
11TUHAN telah merentangkan tangan-
Nya ke atas lautan dan menggulingkan
kerajaan-kerajaan. Dia telah memerintah
supaya pusat-pusat perdagangan di
Funisia dimusnahkan.
12Hai kota Sidon, kegembiraanmu
sudah berakhir. Sekarang rakyatmu
ditindas. Walaupun mereka lari ke negeri
Siprus, mereka masih tidak selamat.
13 (Bukan orang Asyur, melainkan
orang Babilonia yang membiarkan
binatang-binatang liar berkeliaran di
Tirus. Orang Babilonia yang membina
menara-menara untuk mengepung
musuh; merekalah yang merobohkan
kubu-kubu di Tirus, serta menjadikan
kota itu reruntuhan.)
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14Merataplah, hai pelaut-pelaut yang
belayar di laut! Kota yang kamu
harapkan itu sudah musnah.
15Masanya akan tiba apabila Tirus
dilupakan selama tujuh puluh tahun,
iaitu sepanjang usia seorang raja.
Selepas itu, Tirus akan menjadi seperti
seorang pelacur yang digambarkan oleh
lagu berikut:
16Bawalah kecapimu, kelilingilah kota,
hai pelacur yang telah dilupakan orang!
Petiklah kecapimu, bernyanyilah semula,
supaya orang ingat akan kamu lagi!
17Selepas tujuh puluh tahun itu,
TUHAN akan membenarkan Tirus
meneruskan perdagangannya dengan
kerajaan-kerajaan di bumi ini semula.
18Segala hasil perdagangan itu akan
ditahbiskan untuk TUHAN. Wang
daripada perdagangan itu tidak akan
disimpan tetapi digunakan untuk
membeli makanan dan pakaian yang
diperlukan oleh orang yang menyembah
TUHAN.

TUHAN Akan Menghukum Bumi

24
1TUHAN akan memusnahkan
bumi sehingga menjadi tandus
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dan sepi. Dia akan membalikkan
permukaan bumi dan mencerai-beraikan
penduduknya.
2Tiap-tiap orang akan menemui
kesudahan yang sama -- imam dan
rakyat, hamba dan tuan, pembeli dan
penjual, peminjam wang dan orang yang
meminjamkan wang, yang kaya dan
yang miskin.
3Bumi akan hancur dan musnah.
TUHAN telah berfirman dan hal itu pasti
berlaku.
4Bumi akan kering dan layu; seluruh
dunia akan menjadi lemah; langit dan
bumi akan rosak.
5Bumi tercemar kerana manusia
melanggar hukum-hukum Allah dan
telah memungkiri perjanjian yang
dibuat oleh Allah dengan mereka untuk
selama-lamanya.
6Oleh itu Allah telah mengutuk bumi.
Manusia akan menerima balasan bagi
perbuatan mereka, dan orang yang
terselamat kian lama kian sedikit.
7Pokok anggur akan layu, dan wain
akan berkurangan. Orang yang dahulu
bersukacita, sekarang berdukacita.
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8Muzik gembira daripada kecapi dan
rebana tidak kedengaran lagi.
9Tiada lagi orang yang minum wain
sambil bernyanyi; tiada lagi orang yang
menikmati minuman keras.
10Seluruh kota menjadi kacau-bilau.
Semua orang mengunci pintu rumah
untuk keselamatan.
11Orang berteriak-teriak di jalan kerana
kehabisan wain. Kebahagiaan telah
dihapuskan dari bumi selama-lamanya.
12Kota telah musnah, dan pintu-pintu
gerbangnya sudah roboh.
13 Itulah yang akan berlaku kepada
tiap-tiap bangsa di seluruh dunia. Hal
itu sama seperti akhir musim menuai,
apabila buah zaitun habis diambil dan
buah anggur habis dipetik.
14Orang yang terselamat akan
bernyanyi dengan sukacita. Orang di
barat akan memberitakan keagungan
TUHAN,
15dan orang di timur akan memuji
Dia. Penduduk di kawasan pantai akan
memuji TUHAN, Allah Israel.
16Dari negeri-negeri yang paling jauh,
akan terdengar lagu pujian untuk Allah
Yang Maha Adil. Tetapi bagiku sendiri
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tidak ada harapan! Aku merana! Para
pengkhianat terus mengkhianati aku;
muslihat mereka bertambah dahsyat.
17Dengarlah, hai semua orang!
Ketakutan, lubang, dan perangkap
sedang menanti kamu.
18Sesiapa cuba melarikan diri daripada
ketakutan itu akan jatuh ke dalam
lubang, dan sesiapa yang terlepas
daripada lubang itu akan masuk ke
dalam perangkap. Hujan deras akan
mencurah dari langit dan dasar bumi
akan goncang.
19Bumi akan retak, terbelah, dan
hancur.
20Bumi akan terhuyung-hayang seperti
orang mabuk, dan goyang seperti
pondok yang kena angin ribut. Bumi
roboh kerana berat dosanya, lalu hancur
dan tidak akan bangkit lagi.
21Masanya akan tiba apabila TUHAN
menghukum para penguasa di angkasa
dan raja-raja di bumi.
22Allah akan mengumpulkan raja-raja
seperti orang tawanan di dalam sebuah
lubang. Mereka akan dipenjarakan
oleh-Nya sehingga hari hukuman mereka
tiba.
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23Bulan akan menjadi gelap dan
matahari tidak lagi bercahaya, kerana
TUHAN Yang Maha Kuasa akan menjadi
raja. Dia akan memerintah di Bukit
Sion di Yerusalem, dan menyatakan
kemuliaan-Nya kepada para pemimpin
umat-Nya.

Lagu Pujian

25
1TUHAN, Engkaulah Allahku;
aku akan menyanjung Engkau

dan memuji nama-Mu. Engkau telah
melakukan hal-hal yang mengagumkan;
Engkau telah merancangkannya sejak
dahulu, dan melaksanakannya dengan
setia.
2Engkau telah meruntuhkan kota-kota,
dan memusnahkan kubu-kubunya.
Istana-istana yang dibina musuh kami
telah lenyap selama-lamanya.
3Engkau akan dipuji oleh bangsa-
bangsa yang kuat, dan ditakuti di kota
bangsa-bangsa yang kejam.
4Orang miskin dan orang lemah lari
kepada-Mu, lalu mendapat perlindungan
pada masa kesusahan. Engkau
melindungi mereka daripada angin ribut,
dan menaungi mereka daripada panas
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terik. Orang zalim menyerang seperti
ribut kencang pada musim sejuk,
5dan seperti angin panas di tanah
yang kering. Tetapi Engkau, ya
TUHAN, telah membuat musuh kami
bungkam; Engkau menghentikan
teriakan orang yang kejam, seperti awan
menghilangkan panas terik.

Allah Menyediakan Majlis Makan
6Di Bukit Sion ini, TUHAN Yang Maha
Kuasa akan menyediakan jamuan
bagi semua bangsa di bumi. Dia akan
menghidangkan makanan yang terbaik
dan wain pilihan.
7Di bukit ini, Dia akan menghapuskan
suasana sedih yang telah menyelubungi
semua bangsa.
8TUHAN Raja akan memusnahkan
maut selama-lamanya! Dia akan
menghapuskan air mata daripada setiap
wajah, dan menghilangkan kehinaan
yang diderita oleh umat-Nya di seluruh
bumi. TUHAN telah berfirman.
9Apabila perkara itu berlaku, semua
orang akan berkata, "Dialah Allah
kita! Dialah yang kita nantikan untuk
menyelamatkan kita. Dialah TUHAN
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yang kita nantikan. Sekarang kita
bersorak gembira kerana Dia telah
menyelamatkan kita."

Allah Akan Menghukum Moab
10TUHAN akan melindungi Bukit Sion,
tetapi penduduk Moab akan dipijak-pijak
seperti jerami dipijak-pijak di tempat
kotoran.
11Mereka akan menghulurkan tangan
seolah-olah hendak berenang, tetapi
Allah akan mempermalukan mereka, lalu
tangan mereka akan jatuh tanpa daya.
12Allah akan memusnahkan kubu
pertahanan kota Moab; temboknya yang
tinggi akan dirobohkan sampai hancur
seperti debu.

Allah Akan Memberi
Umat-Nya Kemenangan

26
1Masanya akan tiba apabila orang
menyanyikan lagu ini di tanah

Yehuda: Kota kita kuat! Allah yang
membela temboknya!
2Bukalah pintu-pintu gerbang kota,
supaya masuk bangsa-bangsa yang
setia, yang rakyatnya melakukan
kehendak Allah.
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3Engkau, TUHAN, memberikan
kedamaian dan kesejahteraan kepada
orang yang teguh hati, kerana mereka
percaya kepada-Mu.
4Percayalah kepada TUHAN selama-
lamanya; Dia akan sentiasa melindungi
kita.
5Dia telah merendahkan orang yang
sombong; Dia memusnahkan kota kukuh
yang didiami mereka, dan meruntuhkan
temboknya sehingga rata dengan tanah.
6Orang yang miskin dan sengsara akan
memijak-mijaknya.
7 Jalan yang ditempuh orang baik
itu lurus, kerana Engkau, TUHAN,
meluruskannya bagi mereka.
8Kami menurut kehendak-Mu dan
berharap kepada-Mu; hanya Engkau
yang kami rindui.
9 Jiwaku merindukan Engkau pada
waktu malam; aku mencari Engkau
dengan segenap hati. Apabila Engkau
menghakimi bumi kelak, penduduknya
akan mengetahui makna keadilan.
10Walaupun orang jahat diperlakukan
dengan baik, namun mereka tidak juga
berbuat yang adil. Bahkan di negeri umat
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yang jujur, mereka tetap berlaku curang,
dan tidak mengakui keagungan-Mu.
11Musuh-Mu tidak tahu bahawa Engkau
akan menghukum mereka. Ya TUHAN,
permalukanlah mereka, dan biarlah
mereka menderita. Biarlah mereka
menanggung hukuman yang Engkau
sediakan bagi mereka. Biarlah mereka
melihat betapa besarnya kasih-Mu bagi
umat-Mu.
12Ya TUHAN, Engkau akan menjadikan
kami makmur; segala yang kami capai
itu adalah hasil perbuatan-Mu bagi kami.
13Ya TUHAN, Allah kami, kami pernah
dikuasai orang lain, tetapi hanya
Engkaulah TUHAN kami.
14Kini mereka sudah mati dan tidak
akan hidup lagi; arwah mereka pun tidak
akan bangkit kembali, kerana Engkau
telah menghukum dan membinasakan
mereka. Mereka tidak diingat lagi oleh
sesiapa.
15Ya TUHAN, Engkau telah
menambahkan jumlah bangsa kami,
dan meluaskan kawasan wilayah kami,
kerana itu Engkau dipermuliakan.
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16Ya TUHAN, Engkau menghukum
umat-Mu, dan dalam kesengsaraan,
mereka berseru kepada-Mu.
17Ya TUHAN, Engkau menyebabkan
kami berteriak kesakitan seperti
perempuan yang hendak bersalin.
18Kami mengandung, dan kami
menggeliat kesakitan, tetapi kami
tidak melahirkan apa-apa. Kami tidak
mendapat kemenangan bagi dunia; kami
juga tidak menambah penduduknya.
19Umat-Mu yang sudah mati akan
hidup semula! Mayat mereka akan
bangkit semula. Semua yang sudah
dimasukkan ke dalam kubur, akan
bangun dan bernyanyi dengan sukacita.
Seperti embun yang berkilau-kilau
menyegarkan bumi, demikian juga
TUHAN akan menghidupkan mereka
yang sudah lama mati.

Pengadilan dan Pemulihan
20Masuklah ke dalam rumah kamu,
hai bangsaku, dan tutuplah pintu.
Bersembunyilah seketika, sehingga
kemurkaan Allah sudah reda.
21TUHAN akan datang dari tempat
kediaman-Nya di syurga untuk
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menghukum manusia di bumi kerana
dosa mereka. Pembunuhan yang
dilakukan secara rahsia di bumi akan
terbongkar, dan kubur pun tidak lagi
menyembunyikan mereka yang telah
dibunuh.

27
1Pada hari itu TUHAN akan
menggunakan pedang-Nya yang

besar, tajam, dan yang membawa maut
untuk menghukum Lewiatan, ular yang
meluncur dan yang melingkar-lingkar
itu, dan untuk membunuh naga laut.
2Pada hari itu TUHAN akan berfirman
tentang ladang anggur-Nya yang indah,
3 "Aku menjaga ladang itu dan selalu
menyiramnya. Aku menjaganya siang
malam supaya tiada seorang pun dapat
mengganggunya.
4Aku tidak murka lagi terhadap ladang
itu. Jika terdapat duri dan belukar di situ,
Aku akan membakarnya habis-habis.
5Tetapi jika musuh umat-Ku
menghendaki perlindungan-Ku,
biarlah mereka berdamai dengan Aku.
Ya, biarlah mereka berdamai dengan
Aku."
6Pada masa hadapan, umat Israel iaitu
keturunan Yakub akan berakar seperti
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sebatang pokok, dan mereka akan
bertunas serta berbunga. Bumi akan
dipenuhi buah-buah mereka.

TUHAN Menghukum Umat-Nya
7 Israel belum pernah dihukum oleh
TUHAN seberat musuh mereka. Mereka
juga belum pernah kehilangan begitu
banyak rakyat seperti musuh mereka.
8TUHAN menghukum umat-Nya dengan
membuang mereka ke negeri orang. Dia
mengusir mereka dengan angin kejam
dari timur.
9Dosa Israel hanya dapat diampunkan
apabila batu mazbah dewa-dewa telah
dihancurkan sehingga menjadi seperti
kapur, dan tiada lagi mazbah untuk
membakar kemenyan, dan tiada lagi
lambang-lambang Dewi Asyera.
10Kota berkubu itu sudah menjadi
sepi dan ditinggalkan sehingga tidak
berpenghuni seperti padang gurun.
Kawanan lembu merumput dan berehat
di situ sambil menghabiskan daun dari
dahan-dahan pokok.
11Apabila dahan pokok telah kering dan
patah, dahan-dahan itu dikumpulkan
oleh kaum wanita untuk dijadikan kayu
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api. Kerana bangsa itu tidak mengerti
apa-apa, Allah Pencipta mereka tidak
menyayangi ataupun mengasihani
mereka.

TUHAN Memulihkan Umat-Nya
12Pada masa itu, dari Sungai Efrat
sampai ke sempadan negeri Mesir,
TUHAN akan mengumpulkan umat-Nya
seorang demi seorang, seperti orang
memisahkan gandum daripada sekam.
13Pada hari itu, trompet akan ditiup
untuk memanggil pulang semua orang
Israel dalam pembuangan di Asyur
dan Mesir. Mereka akan datang ke
Yerusalem dan menyembah TUHAN di
atas bukit-Nya yang suci.

Amaran bagi Kerajaan Utara

28
1Malanglah kerajaan Israel!
Kemuliaannya telah pudar seperti

karangan bunga yang layu di atas kepala
pemimpin-pemimpinnya yang mabuk.
Malanglah kota yang menjulang tinggi di
tengah lembah subur, kebanggaan orang
yang terbaring mabuk dan tidak sedar
lagi.
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2Lihatlah, Tuhan mengutus seorang
yang kuat dan perkasa, siap untuk
menyerang mereka; seorang yang akan
datang seperti angin ribut disertai hujan
batu, seperti hujan lebat, dan seperti
air bah yang membanjiri tanah. Dia
menghempaskan mereka ke tanah.
3Kehormatan pemimpin-pemimpin
yang mabuk itu akan diinjak-injak.
4Kemuliaan para pemimpin yang
sombong sudah mulai pudar dan akan
lenyap. Kesudahan mereka seperti buah
ara yang masak sebelum musim buah;
sebaik sahaja dilihat orang, buah itu
dipetik lalu dimakan.
5Masanya akan tiba apabila TUHAN
Yang Maha Kuasa menjadi seperti
karangan bunga yang indah bagi
umat-Nya yang terselamat.
6Dia akan memberikan sikap adil
kepada para hakim, dan keberanian
kepada orang yang mempertahankan
pintu gerbang kota daripada serangan.

Yesaya dan Para Nabi
Yehuda yang Mabuk

7Bahkan nabi dan imam pun terlalu
mabuk sehingga mereka berjalan
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terhuyung-hayang. Mereka minum
terlalu banyak wain dan arak sehingga
mereka tersandung kerana kebingungan.
Nabi-nabi terlalu mabuk sehingga tidak
dapat memahami penglihatan yang
diberikan Allah, dan imam-imam terlalu
mabuk sehingga tidak dapat mengadili
perkara yang dibawa kepada mereka.
8Meja mereka penuh dengan muntah
dan tiada sebahagian pun yang bersih.
9Mereka merungut tentang aku.
Kata mereka, "Pada sangkanya dia
mengajar siapa? Siapakah memerlukan
penjelasannya? Perkara itu hanya
berfaedah bagi anak-anak yang baru
cerai susu!
10Dia hendak mengajar kita huruf demi
huruf, kata demi kata, dan ayat demi
ayat."
11 Jika kamu enggan mendengarkan
aku, maka Allah akan menggunakan
orang bangsa asing yang berbahasa
asing dan berloghat aneh untuk
mengajar kamu.
12Dia menawarkan rehat dan
keselesaan kepada kamu semua, tetapi
kamu tidak mahu mendengarkan Dia.
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13 Itulah sebabnya TUHAN akan
mengajar kamu huruf demi huruf, kata
demi kata, dan ayat demi ayat. Kamu
akan tersandung apabila kamu berjalan.
Kamu akan luka, diperangkap, dan
ditawan.

Batu Asas bagi Sion
14Sekarang dengarkanlah firman
TUHAN, hai pengejek-pengejek yang
memerintah penduduk Yerusalem.
15Kamu bercakap besar bahawa kamu
telah mengikat perjanjian dengan maut
dan mengadakan persetujuan dengan
dunia orang mati. Kamu yakin bahawa
bencana tidak akan menimpa kamu
kerana kamu bergantung kepada dusta
dan penipuan untuk melindungi diri
kamu.
16Tetapi inilah firman TUHAN Raja, "Aku
meletakkan asas yang kuat dan kukuh di
Sion; sebuah batu asas yang berharga
dengan tulisan berikut, Sesiapa yang
percaya dengan teguh tidak akan cemas.
17Keadilan akan Kujadikan tali
pengukur, dan kejujuran Kujadikan tali
unting." Segala dusta yang menjadi
pergantungan kamu akan disapu oleh
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hujan batu, dan perlindungan kamu
akan dimusnahkan oleh air bah.
18Perjanjian kamu dengan maut dan
persetujuan kamu dengan dunia orang
mati akan dibatalkan. Kamu akan
dikalahkan apabila bencana menimpa
kamu.
19Tiap-tiap pagi bencana akan
menimpa kamu, dan siang malam
kamu harus menanggungnya. Kamu
akan gementar ketakutan apabila kamu
mengerti akan perkhabaran Allah.
20Kamu akan menjadi seperti orang
yang mencuba tidur di atas katil yang
terlalu pendek, dengan selimut yang
terlalu kecil untuk menyelubunginya.
21TUHAN akan bangkit di Gunung
Perazim dan di Lembah Gibeon seperti
yang dilakukan-Nya dahulu. Dia akan
melaksanakan kehendak-Nya walaupun
kelihatannya sangat aneh. Dia akan
menyelesaikan pekerjaan-Nya yang
menakjubkan itu.
22 Jangan anggap ringan amaranku
ini! Jika kamu tidak menghiraukannya,
lebih susah lagi bagi kamu melepaskan
diri. Aku telah mendengar keputusan
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TUHAN Raja Yang Maha Kuasa untuk
memusnahkan seluruh negeri.

Kebijaksanaan Allah
23Dengarlah kata-kataku dan
perhatikanlah pesanku.
24Tiada petani yang terus-
menerus membajak tanahnya dan
menyediakannya untuk ditanami.
25Setelah dia membajak tanah itu,
dia menabur benih, baik jintan hitam
ataupun jintan putih. Dia menanam
gandum dan barli berderet-deret;
kemudian di tepi ladang dia menanam
tanaman lain.
26Dia tahu melakukan kerjanya, kerana
Allah telah mengajar dia.
27Tidak sekali-kali dia menggunakan
pemukul yang berat untuk menumbuk
jintan hitam atau jintan putih.
Sebaliknya, dia menggunakan pemukul
yang ringan dan sesuai.
28Dia tidak mengirik gandum sampai
hancur, dan dia tahu menggunakan
pedati untuk mengirik gandum tanpa
merosakkannya.
29Semua kebijaksanaan itu datangnya
daripada TUHAN Yang Maha Kuasa.
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Rancangan-rancangan Allah bijak dan
sentiasa berjaya.

Kesudahan Yerusalem

29
1Malanglah Yerusalem yang
disebut Mazbah Allah! Malanglah

kota tempat Raja Daud berkhemah!
Hanya satu atau dua tahun lagi perayaan-
perayaannya akan berlangsung,
2 lalu Allah akan mendatangkan
bencana kepada kota yang disebut
Mazbah Allah. Suara tangisan dan
ratapan akan kedengaran, dan seluruh
kota itu akan menjadi seperti mazbah
yang berlumuran darah.
3Allah akan menyerang kota itu dan
mengepungnya.
4Yerusalem akan menjadi seperti hantu
yang berusaha untuk memperdengar
suaranya dari dalam tanah; suara yang
redam dari dalam debu.
5Hai Yerusalem, semua orang bangsa
asing yang menyerang engkau akan
lenyap seperti debu ditiup angin. Tentera
mereka yang menakutkan itu akan
berterbangan seperti sekam. Dengan
tiba-tiba dan tidak diduga-duga,
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6TUHAN Yang Maha Kuasa akan
menyelamatkan engkau dengan badai
dan gempa bumi yang dahsyat. Dia akan
mendatangkan angin ribut dan api yang
berkobar-kobar.
7Lalu semua tentera bangsa-bangsa
yang menyerang kota yang disebut
Mazbah Allah, dan juga segala senjata
serta peralatan mereka akan lenyap
seperti mimpi pada waktu malam.
8Semua bangsa yang telah berkumpul
untuk menyerang Yerusalem akan
menjadi seperti seorang kelaparan
yang bermimpi dia sedang makan, lalu
terjaga tetapi masih lapar, atau seperti
seorang kehausan yang bermimpi dia
sedang minum, lalu terjaga dengan
kerongkongnya masih kering.

Amaran-Amaran yang
Tidak Dihiraukan

9Berlagaklah bodoh dan buta! Jadilah
mabuk tetapi bukan kerana minum wain.
Berjalanlah terhuyung-hayang, tetapi
bukan kerana minum arak!
10TUHAN telah membuat kamu
mengantuk supaya kamu tidur nyenyak.
Para nabi sepatutnya menjadi mata
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rakyat tetapi Allah telah menutup mata
para nabi.
11Makna tiap-tiap penglihatan akan
tersembunyi daripada kamu seperti
naskhah gulungan yang bermeterai. Jika
kamu membawa naskhah gulungan itu
kepada seorang yang tahu membaca dan
menyuruh dia membacanya, dia akan
berkata tidak mungkin kerana naskhah
itu bermeterai.
12 Jika kamu membawa naskhah
gulungan itu kepada orang yang tidak
tahu membaca dan menyuruh dia
membacanya, dia akan berkata bahawa
dia tidak tahu membaca.
13Tuhan berfirman, "Bangsa ini
mengaku menyembah Aku, tetapi
kata-kata mereka kosong, dan hati
mereka jauh daripada-Ku. Agama
mereka hanya peraturan dan adat
manusia yang dihafazkan.
14Oleh itu Aku akan mengejutkan
mereka dengan pukulan demi pukulan
yang tidak disangka-sangka. Mereka
yang bijak akan terbukti bodoh. Segala
kepandaian mereka akan menjadi
sia-sia."
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Harapan bagi Masa Hadapan
15Malanglah orang yang berusaha
untuk menyembunyikan rancangan
mereka daripada TUHAN! Dengan
diam-diam mereka bertindak dan
menyangka tiada sesiapa nampak atau
tahu akan perbuatan mereka.
16Mereka memutar-balikkan segala-
galanya. Manakah yang lebih mustahak?
Tukang periuk atau tanah liat? Dapatkah
benda yang dibuat berkata kepada
pembuatnya, Bukan engkau yang
membuat aku? Atau dapatkah benda itu
berkata kepadanya, Engkau tidak tahu
apa yang engkau buat?
17Seperti kata orang, tidak lama lagi
hutan rimba akan menjadi ladang,
dan ladang akan menjadi hutan rimba
semula.
18Pada hari itu kelak, orang tuli akan
dapat mendengar orang membaca kitab,
dan orang buta yang telah hidup dalam
kegelapan, akan dapat melihat.
19Orang yang miskin dan hina akan
sekali lagi mengalami kebahagiaan yang
diberikan oleh TUHAN, Allah Israel, Allah
yang suci.
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20 Itulah kesudahan mereka yang
menindas orang serta menghina
Allah. Tiap-tiap orang berdosa akan
dibinasakan.
21Allah akan membinasakan mereka
yang suka memfitnah orang lain, mereka
yang mencegah penjenayah menerima
hukuman, dan juga saksi-saksi yang
berdusta untuk menghalangi orang jujur
mendapat keadilan.
22Oleh itu TUHAN, Allah Israel, yang
menyelamatkan Abraham daripada
kesusahan berfirman, "Hai umat-Ku,
kamu tidak akan dipermalukan lagi;
muka kamu tidak lagi pucat kerana
malu.
23Apabila kamu melihat anak-anak
yang akan Aku kurniakan kepada kamu
kelak, kamu akan mengakui bahawa
Akulah Allah Israel, Allah yang suci.
Kamu akan menghormati Aku serta takut
terhadap Aku.
24Orang bodoh akan belajar dan
faham, dan mereka yang sentiasa
bersungut-sungut akan suka menerima
pengajaran."
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Perjanjian yang Sia-Sia denganMesir

30
1TUHAN berfirman, "Malanglah
mereka yang memerintah

Yehuda, kerana mereka memberontak
terhadap Aku. Mereka melaksanakan
rancangan-rancangan yang bukan
rancangan-Ku, dan mengikat perjanjian
yang menentang kehendak-Ku. Maka
bertimbun-timbunlah dosa mereka.
2Mereka minta tolong daripada Mesir
tanpa mohon nasihat-Ku. Mereka
bernaung di bawah kerajaan Mesir. Oleh
itu, mereka mengharapkan perlindungan
daripada raja Mesir.
3Tetapi raja Mesir tidak berdaya
menolong mereka, dan perlindungan
yang diharapkan daripada Mesir akan
menjadi sia-sia.
4Walaupun duta-duta Yehuda telah tiba
di Zoan dan Hanes, kota-kota Mesir,
5namun penduduk Yehuda akan
menyesal kerana bersandar kepada
bangsa yang tidak boleh diharap, bangsa
yang mengecewakan mereka pada masa
mereka memerlukan pertolongan."
6Demikianlah perkhabaran Allah
tentang binatang di gurun sebelah
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selatan, "Duta-duta berjalan melalui
negeri yang berbahaya, yang didiami
oleh singa, ular berbisa, dan naga
yang boleh terbang. Mereka memuati
keldai dan unta dengan hadiah yang
mahal-mahal untuk bangsa yang tidak
dapat menolong mereka.
7Pertolongan yang diberikan oleh Mesir
itu sia-sia. Oleh itu Aku menyebut Mesir,
Naga yang tidak berbahaya."

Umat yang Tidak Taat
8Allah menyuruh aku mencatat
kejahatan umat ini di dalam sebuah
kitab, sebagai peringatan untuk
selama-lamanya.
9Mereka sentiasa memberontak
terhadap Allah, sentiasa berdusta, dan
enggan menurut ajaran-ajaran TUHAN.
10Mereka menyuruh para nabi menutup
mulut. Mereka berkata, "Jangan katakan
hal yang benar kepada kami, tetapi
katakan hal yang ingin kami dengar.
Biarlah kami berkhayal.
11Ke tepi! Jangan halangi kami. Kami
tidak mahu mendengar tentang Allah
Israel, Allah kamu yang suci."
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12Tetapi inilah firman Allah Israel,
Allah yang suci, "Kamu tidak menghirau
firman-Ku dan kamu bergantung kepada
kekerasan serta penipuan.
13Kamu bersalah. Kamu seperti tembok
tinggi yang retak dari atas sampai ke
bawah. Dengan tiba-tiba kamu akan
roboh.
14Kamu akan hancur seperti belanga,
dan begitu luluh sehingga tiada bahagian
yang dapat digunakan untuk mengambil
bara, atau untuk mencedok air dari
tempayan."
15TUHAN Raja, Allah Israel, Allah
yang suci, berfirman kepada umat-Nya,
"Kembalilah kepada-Ku dan percayalah
kepada-Ku dengan hati yang tenteram.
Maka kamu akan Kukuatkan dan
Kuselamatkan." Tetapi kamu tidak mahu.
16Sebaliknya kamu merancang untuk
lari daripada musuh dengan menunggang
kuda yang laju. Memang kamu perlu lari!
Pada sangka kamu kuda kamu cukup
laju, tetapi pengejar-pengejar kamu
lebih cepat!
17Seribu orang akan lari apabila melihat
seorang musuh, dan lima orang musuh
cukup untuk menyebabkan kamu semua
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lari. Tentera kamu akan lenyap, dan yang
tinggal hanya sebatang tiang bendera di
atas bukit.
18Namun TUHAN menanti-nantikan
saatnya untuk menunjukkan belas
kasihan-Nya kepada kamu. Dia
mengasihani kamu kerana Dia
Allah yang sentiasa berbuat adil.
Berbahagialah mereka yang berharap
kepada TUHAN.

Allah Akan Memberkati Umat-Nya
19Kamu yang tinggal di Yerusalem tidak
akan menangis lagi. TUHAN berbelas
kasihan. Manakala kamu berseru minta
tolong kepada-Nya, Dia akan menjawab.
20Tuhan akan memberi kamu cubaan
yang berat, tetapi Dia sendiri akan
menyertai kamu dan mengajar kamu.
Kamu tidak perlu mencari-cari Dia lagi.
21 Jika kamu menyimpang ke kanan
atau ke kiri, kamu akan mendengar
suara-Nya di belakang kamu berfirman,
"Inilah jalannya, ikutlah jalan ini!"
22Kamu akan mengambil patung-
patung berhala kamu yang disadur
dengan perak dan emas, lalu
membuangnya seperti kotoran.
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Kamu akan berkata kepadanya, "Pergilah
daripadaku!"
23Ketika kamu menabur benih, TUHAN
akan menurunkan hujan supaya benih
itu tumbuh. Dia akan memberi kamu
hasil yang banyak, dan bagi ternak kamu
akan tersedia padang rumput yang luas.
24Lembu dan keldai yang membajak
tanah kamu akan mendapat makanan
yang terbaik.
25Kubu-kubu musuh kamu akan roboh,
dan mereka akan dibunuh. Pada hari itu
anak-anak sungai akan mengalir dari
tiap-tiap gunung dan bukit.
26Bulan akan bersinar seterang
matahari, dan matahari akan bersinar
tujuh kali lebih terang daripada biasa,
seperti cahaya matahari selama tujuh
hari dipancarkan sekaligus. Semua itu
akan berlaku apabila TUHAN membalut
dan menyembuhkan luka-luka umat-Nya
yang telah didera-Nya.

Allah Akan Menghukum Asyur
27Kuasa dan kemuliaan TUHAN terlihat
dari jauh. Api dan asap menunjukkan
kemurkaan-Nya. Apabila Dia berfirman,
firman-Nya membakar seperti api.
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28Dia mengutus angin di hadapan-Nya
seperti air bah setinggi leher yang
menghanyutkan segala sesuatu. Angin
itu memusnahkan bangsa-bangsa, dan
mengakhiri rancangan-rancangan jahat
mereka.
29Tetapi kamu, hai umat Allah, akan
bersukacita dan bernyanyi seperti
pada malam perayaan agama! Kamu
akan bersukacita seperti mereka yang
berjalan dengan iringan seruling menuju
ke Rumah TUHAN, Pembela Israel.
30TUHAN akan memperdengar
suara-Nya yang agung itu, dan setiap
orang akan merasai kemurkaan-Nya
yang menyala-nyala. Kemurkaan-
Nya akan mendatangkan api yang
menghanguskan, ribut, hujan batu, dan
hujan lebat.
31Orang Asyur akan ketakutan apabila
mendengar suara TUHAN, dan merasai
hukuman-Nya yang berat.
32Sedang TUHAN berulang-ulang
memukul mereka, umat-Nya akan
menari mengikut rentak tamburin dan
kecapi. Allah sendiri akan berperang
melawan orang Asyur.
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33Sejak dahulu telah disediakan api
yang besar untuk membakar raja Asyur.
Tempat itu dalam dan lebar serta berisi
kayu api yang bertimbun-timbun. TUHAN
akan menyalakan kayu itu dengan
hembusan nafas-Nya.

Allah Akan Melindungi Yerusalem

31
1Malanglah orang yang pergi ke
Mesir untuk minta tolong! Mereka

bersandar kepada kekuatan angkatan
perang Mesir -- kuda, kereta kuda, dan
askar. Tetapi mereka tidak bergantung
kepada TUHAN, Allah Israel, Allah yang
suci atau minta pertolongan-Nya.
2TUHAN bijaksana dan tahu apa yang
dibuat-Nya. Dia mendatangkan bencana,
dan melaksanakan ancaman-Nya untuk
menghukum orang jahat serta orang
yang menolong mereka.
3Orang Mesir bukannya tuhan; mereka
insan belaka. Kuda mereka makhluk
yang lemah, bukan roh yang berkuasa.
Apabila TUHAN bertindak, bangsa
kuat akan jatuh, dan bangsa lemah
yang ditolong mereka pun akan jatuh.
Kedua-duanya akan musnah.
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4TUHAN berfirman kepadaku,
"Walaupun para gembala berteriak
dan memekik, mereka tidak dapat
mengusir singa daripada binatang yang
sudah dibunuhnya. Demikian juga tiada
apa-apa pun dapat menghalang Aku,
TUHAN Yang Maha Kuasa, daripada
melindungi Bukit Sion.
5Sebagaimana seekor burung
terbang di sekitar sarangnya untuk
melindungi anak-anaknya, demikian
juga Aku, TUHAN Yang Maha Kuasa,
akan melindungi, membela, dan
menyelamatkan Yerusalem."
6TUHAN berfirman, "Hai umat Israel,
kamu telah berdosa terhadap-Ku
dan menentang Aku. Tetapi sekarang
kembalilah kepada-Ku!
7Masanya akan tiba apabila kamu
semua akan membuang patung-patung
berhala daripada perak dan emas, yang
kamu buat dengan tangan yang penuh
dosa.
8Asyur akan dimusnahkan dalam
perang, tetapi bukan dengan kekuatan
manusia. Orang Asyur akan lari
meninggalkan medan perang, dan para
pemuda mereka akan dijadikan abdi.
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9Raja mereka akan lari ketakutan,
dan para pegawai tenteranya sangat
takut sehingga meninggalkan panji-panji
perang." TUHAN telah berfirman --
TUHAN yang disembah dan dihormati
dengan membakar korban di Yerusalem.

Raja yang Adil

32
1Pada suatu hari kelak seorang
raja akan memerintah dengan

adil, dan pemimpin-pemimpin bangsa
akan menjalankan keadilan.
2Mereka seperti tempat perlindungan
daripada angin dan ribut. Mereka seperti
sungai-sungai yang mengalir di padang
gurun, seperti naungan batu besar di
tanah yang tandus.
3Mata dan telinga mereka akan
sentiasa terbuka untuk memperhatikan
keperluan rakyat.
4Mereka yang dahulu terburu-buru
akan bertindak dengan sabar dan penuh
pengertian. Mereka yang gagap akan
bertutur dengan jelas.
5Orang bodoh tidak akan dianggap
terhormat, dan penipu tidak dikatakan
jujur.
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6Orang bodoh mengucapkan kata-kata
yang bodoh dan merancangkan perkara
yang jahat. Perbuatan dan perkataan
mereka menghinakan TUHAN. Mereka
tidak pernah memberikan makanan
kepada orang lapar atau memberikan
minuman kepada orang dahaga.
7Penipu memikirkan dan melakukan
yang jahat. Mereka mencari akal untuk
menipu orang miskin dengan kata-kata
dusta, dan mencegah orang miskin
mendapat hak mereka.
8Tetapi orang yang luhur merancangkan
hal-hal yang luhur, dan bertindak dengan
luhur.

Pengadilan dan Pemulihan
9Dengarlah, hai kaum wanita
yang hidup senang, bebas daripada
kekhuatiran.
10Kamu berasa puas hati sekarang,
tetapi setahun lagi kamu akan putus asa,
kerana buah anggur akan habis musnah.
11Kamu telah hidup senang, bebas
daripada kekhuatiran, tetapi sekarang
gementarlah ketakutan! Tanggalkanlah
pakaian kamu dan ikatlah kain guni pada
pinggang kamu.
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12Tebahlah dada dengan sedih, kerana
ladang yang subur dan ladang anggur
kamu telah musnah.
13Sekarang semak dan belukar berduri
tumbuh di tanah bangsaku. Tangisilah
rumah-rumah tempat orang bersukaria,
dan kota yang penuh kesibukan.
14Bahkan istana pun akan ditinggalkan
dan ibu kota menjadi lengang. Bukit-
bukit dan menara-menara pengawal
akan runtuh selama-lamanya. Keldai
liar dan domba akan berkeliaran dan
merumput di sana.
15Tetapi sekali lagi Allah akan datang
dengan kuasa-Nya. Maka tanah yang
tandus akan menjadi subur, dan ladang
akan mengeluarkan hasil yang banyak.
16Di serata negeri akan terdapat
kejujuran dan keadilan.
17Negeri itu akan menjadi aman
dan tenteram selama-lamanya kerana
tiap-tiap orang melakukan apa yang
benar.
18Umat Allah tidak perlu khuatir lagi,
dan rumah mereka akan menjadi aman
dan selamat,
19walaupun hutan akan ditimpa hujan
batu dan kota akan runtuh sama sekali.
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20Alangkah bahagianya semua orang
kerana air untuk tanaman akan
berkelimpahan, dan padang rumput
menjadi tempat yang aman bagi keldai
dan lembu.

Doa Minta Pertolongan

33
1Malanglah musuh kita! Mereka
merompak dan berbuat khianat

walaupun tiada sesiapa pernah
merompak dan mengkhianati mereka.
Tetapi masa untuk mereka merompak
dan berbuat khianat itu akan tamat,
lalu mereka sendiri akan dirompak dan
dikhianati.
2Ya TUHAN, kasihanilah kami. Kami
berharap kepada-Mu. Lindungilah kami
tiap-tiap hari, dan selamatkanlah kami
pada masa kesusahan.
3Apabila Engkau menolong kami
berperang, bangsa-bangsa lari.
4Milik mereka direbut dan dirampas
sebagai jarahan.
5TUHAN sangat agung! Dia menguasai
segala-galanya. Dia menegakkan
keadilan dan kejujuran di Yerusalem,
6dan memberikan keamanan kepada
umat-Nya. Dia sentiasa melindungi
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umat-Nya, serta memberi mereka
kebijaksanaan dan pengetahuan. Harta
mereka yang paling berharga adalah
hormat dan takut kepada TUHAN.
7Orang yang gagah berani minta
tolong. Duta-duta yang berusaha untuk
mencapai kedamaian menangis dengan
pedih.
8 Jalan raya menjadi sangat berbahaya
sehingga tiada sesiapa melaluinya.
Perjanjian diputuskan dan persetujuan
diingkari. Tiada lagi orang yang
dihiraukan.
9Negeri menjadi terbiar dan terlantar.
Hutan Lebanon menjadi layu; lembah
yang subur di Saron menjadi seperti
gurun; di Basan dan Gunung Karmel
daun-daun gugur.

TUHAN Memberikan Amaran
kepada Musuh-Nya

10TUHAN berfirman kepada bangsa-
bangsa, "Sekarang Aku akan bertindak.
Aku akan menunjukkan betapa besarnya
kuasa-Ku.
11Rancangan-rancangan kamu sia-sia,
dan segala perbuatan kamu pun tidak
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berguna. Kemarahan kamu seperti api
yang membinasakan kamu.
12Kamu akan menjadi seperti batu
karang yang dibakar menjadi kapur, dan
seperti semak duri yang dibakar menjadi
abu.
13Hendaklah tiap-tiap orang, baik yang
dekat mahupun yang jauh, tahu akan
perbuatan-Ku dan mengakui kuasa-Ku."
14Penduduk Sion yang berdosa
gementar ketakutan. Mereka berkata,
"Hukuman daripada Allah seperti api
yang membakar selama-lamanya.
Dapatkah sesiapa selamat daripada api
seperti itu?"
15Kamu akan selamat jika pertuturan
dan perbuatan kamu benar. Jangan
gunakan kuasa kamu untuk menipu
orang miskin, dan jangan terima rasuah.
Jangan ikut orang yang merancangkan
pembunuhan atau melakukan kejahatan
lain.
16Dengan demikian kamu akan
selamat, kamu akan terlindung seolah-
olah kamu di dalam kubu yang kuat.
Kamu akan mendapat makanan dan
minuman.
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Masa Hadapan yang Gemilang
17Sekali lagi kamu akan menyaksikan
seorang raja memerintah dengan
kemegahan. Negerinya terbentang ke
semua jurusan.
18Dahulu kamu takut terhadap
pemungut cukai bangsa asing dan
pengintip; sekarang semuanya
kenangan belaka.
19Kamu tidak akan lagi melihat orang
asing yang sombong, yang bertutur
dalam bahasa yang tidak kamu fahami.
20Pandanglah kota Sion tempat kita
merayakan hari perayaan agama.
Pandanglah Yerusalem! Tempat itu
akan menjadi kediaman yang selamat
seperti khemah yang belum pernah
dipindahkan, yang pasaknya belum
pernah dicabut dan talinya tidak pernah
putus.
21TUHAN akan memperlihatkan
kemuliaan-Nya kepada kita. Kita akan
tinggal berhampiran dengan sungai-
sungai yang lebar dan anak-anak sungai,
tetapi yang tidak dapat dilalui kapal
musuh.
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22Segala perlengkapan di kapal mereka
tidak berguna. Layarnya tidak dapat
dibentangkan. Kita akan merampas
semua kekayaan tentera musuh, dan
jumlahnya begitu banyak sehingga orang
lumpuh pun mendapat bahagian. TUHAN
sendiri akan menjadi raja kita. Dia akan
memerintah dan melindungi kita.
23 (33:22)
24Tiada sesiapa yang tinggal di negeri
kita akan mengeluh kerana sakit, dan
segala dosa akan diampunkan.

Allah Akan Menghukum Musuh-Nya

34
1Marilah, hai semua bangsa!
Berkumpullah dan dengarlah!

Hendaklah seluruh bumi dan setiap
orang yang mendiaminya datang dan
mendengar.
2TUHAN murka terhadap semua bangsa
dan angkatan tentera mereka. Dia
akan menghukum dan membinasakan
mereka.
3Mayat mereka tidak akan
dikebumikan, tetapi dibiarkan
membusuk. Gunung-gunung akan
menjadi merah kerana dibanjiri darah.
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4Matahari, bulan, dan bintang akan
hancur. Langit akan lenyap, seolah-olah
digulung seperti gulungan naskhah.
Bintang-bintang akan jatuh seperti daun
gugur dari pokok anggur atau pokok ara.
5TUHAN telah menyiapkan pedang-Nya
di langit, dan sekarang pedang itu
akan menimpa bangsa Edom, orang
yang telah dijatuhi hukuman dan akan
dibinasakan.
6Pedang-Nya akan berlumuran darah
dan penuh dengan lemak, seperti
darah dan lemak domba serta kambing
yang dikorbankan. TUHAN akan
menyediakan korban itu di kota Bozra,
dan mengadakan pembantaian dahsyat
di negeri Edom.
7Orang akan mati seperti lembu liar
dan lembu muda. Negeri mereka akan
diliputi darah dan dipenuhi lemak.
8 Itulah saatnya TUHAN menyelamatkan
Sion dan membalas dendam terhadap
musuh-musuh Sion.
9Sungai-sungai di Edom akan berubah
menjadi tar dan tanahnya menjadi
belerang. Seluruh negeri itu akan
terbakar seperti tar.
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10Siang malam nyala api itu tidak
padam dan asap mengepul daripadanya
untuk selama-lamanya. Negeri itu
akan ditinggalkan kosong dan tandus
sehingga turun-temurun, dan tiada
seorang pun akan melaluinya.
11Burung hantu dan burung gagak
akan mendiami tempat itu. TUHAN
akan menjadikannya kacau-bilau seperti
sebelum penciptaan.
12Negeri itu tidak akan mempunyai
raja, dan pemimpin-pemimpinnya akan
lenyap.
13Semak dan rumput berduri tumbuh
di dalam semua istana dan kota yang
bertembok. Serigala dan burung unta
tinggal di sana.
14Binatang liar akan berkeliaran, hantu
bersahut-sahutan dan hantu malam
akan datang mencari tempat berehat.
15Di sana burung hantu membuat
sarangnya, bertelur, menetaskan
telurnya, dan memelihara anak-anaknya.
Burung nasar pun berkumpul dengan
pasangannya.
16Carilah di dalam kitab TUHAN dan
bacalah. Tiada satu pun daripada semua
makhluk itu akan hilang atau tanpa
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pasangan. TUHAN telah menetapkannya,
dan Dia sendiri akan mengumpulkan
semua makhluk itu.
17TUHANlah yang akan membahagikan
tanah antara makhluk itu; setiap
makhluk akan mendapat sebahagian,
lalu tinggal di tanah itu berzaman-zaman
serta memilikinya selama-lamanya.

Jalan Menuju Penyelamatan

35
1Padang gurun akan bersukacita,
dan bunga akan kembang di

padang belantara.
2Padang pasir akan bernyanyi dan
bersorak gembira, dan menjadi seindah
Pergunungan Lebanon serta sesubur
ladang di Karmel dan Saron. Tiap-tiap
orang akan melihat kemuliaan TUHAN,
melihat kebesaran dan kuasa-Nya.
3Kuatkanlah tangan yang lemah, dan
teguhkanlah lutut yang goyah.
4Katakanlah kepada tiap-tiap orang
yang tawar hati, "Kuatkan hatimu
dan jangan takut! Allah datang untuk
menyelamatkan kamu, dan menghukum
musuh-musuh kamu."
5Orang buta akan dapat melihat, orang
tuli akan dapat mendengar.
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6Orang lumpuh akan melompat seperti
rusa, dan orang bisu akan bersorak
gembira. Mata air akan memancar di
padang gurun, dan sungai mengalir di
padang pasir.
7Pasir yang panas akan menjadi kolam
air, tanah yang gersang menjadi sumber
air. Tempat yang dahulu didiami serigala,
akan ditumbuhi pandan dan gelagah.
8Di sana akan ada lebuh raya, yang
disebut "Jalan Menuju Penyelamatan."
Orang berdosa tidak akan lalu di sana,
orang bodoh tidak akan menyesatkan
orang yang melaluinya.
9Di sana tidak akan ada singa, atau
binatang buas lainnya. Orang yang telah
diselamatkan oleh TUHAN, akan pulang
melalui jalan itu.
10Orang yang dibebaskan oleh TUHAN
akan pulang; mereka akan sampai di
Yerusalem dengan sukacita, sambil
bernyanyi dan bersorak-sorak. Mereka
akan bahagia selama-lamanya, dan
bebas daripada duka nestapa.

Orang Asyur Mengancam Yerusalem

36
1Pada tahun keempat belas
pemerintahan Hizkia raja Yehuda,
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kota-kota berkubu di Yehuda diserang
dan ditawan oleh Raja Sanherib, raja
Asyur.
2Selepas itu Raja Sanherib mengarah
ketua pegawainya berangkat dari Lakhis
dan pergi ke Yerusalem bersama dengan
satu pasukan tentera yang besar untuk
memaksa Raja Hizkia menyerah diri.
Pegawai itu mengambil tempat di jalan,
tempat pembuat kain bekerja, dekat
saluran yang menyalurkan air dari kolam
di sebelah atas.
3Tiga orang dari Yehuda datang
menemuinya, iaitu Elyakim anak Hilkia,
pengurus istana; Sebna, setiausaha
istana; dan Yoah anak Asaf, setiausaha
negara.
4Pegawai Asyur itu berkata kepada
mereka, "Sampaikanlah titah raja Asyur
kepada Raja Hizkia, Mengapa kamu
begitu yakin?
5Adakah kamu menyangka bahawa
kata-kata dapat menggantikan
kecekapan dan kekuatan tentera?
Siapakah yang kamu harap untuk
menolong kamu memberontak terhadap
Asyur?
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6Kamu mengharapkan bantuan dari
Mesir, tetapi hal itu seperti orang yang
menggunakan gelagah sebagai tongkat.
Tongkat itu akan patah dan menusuk
tangan kamu sendiri. Begitulah raja
Mesir terhadap sesiapa yang berharap
kepadanya."
7Pegawai Asyur itu meneruskan
kata-katanya lagi, "Atau mungkin
kamu berkata bahawa kamu berharap
kepada TUHAN, Allah kamu. Pada
waktu Raja Hizkia memerintahkan
orang Yehuda dan Yerusalem supaya
beribadat di satu mazbah sahaja,
yang dimusnahkannya itu mazbah dan
tempat-tempat penyembahan kepada
TUHAN sendiri.
8Aku akan bertaruh dengan kamu demi
nama raja Asyur. Aku akan memberikan
dua ribu ekor kuda kepada kamu jika
kamu mempunyai orang sebanyak itu
untuk menunggangi semua kuda itu!
9Kamu tidak dapat melawan kami
bahkan pegawai Asyur yang paling
rendah, namun kamu mengharap orang
Mesir menghantar kereta kuda dan
pasukan berkuda kepada kamu.
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10Adakah kamu menyangka bahawa
aku menyerang negeri kamu dan
memusnahkannya tanpa pertolongan
TUHAN? TUHAN sendiri menyuruh aku
menyerangnya serta memusnahkannya."
11Kemudian Elyakim, Sebna, dan Yoah
berkata kepada pegawai itu, "Tuan,
bertuturlah kepada kami dalam bahasa
Aram. Kami faham akan bahasa itu.
Janganlah bertutur dalam bahasa Ibrani.
Semua orang di atas tembok itu dapat
memahaminya."
12Pegawai itu menjawab, "Adakah
kamu menyangka bahawa raja Asyur
menyuruh aku menyampaikan semua
hal ini kepada kamu dan raja kamu
sahaja? Tidak. Aku juga menyampaikan
semua hal ini kepada orang yang duduk
di atas tembok itu, kerana mereka
pun mesti makan najis dan minum air
kencing sendiri seperti kamu."
13Kemudian pegawai itu berdiri dan
berseru dalam bahasa Ibrani, "Dengarlah
titah raja Asyur kepada kamu!
14Baginda memberi kamu amaran
supaya kamu tidak ditipu oleh Raja
Hizkia. Raja Hizkia tidak dapat
menyelamatkan kamu.
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15 Jangan biar raja kamu menyuruh
kamu berharap kepada TUHAN. Jangan
sangka TUHAN akan menyelamatkan
kamu, dan menghalangi angkatan
tentera Asyur merebut kota kamu.
16 Jangan dengarkan Raja Hizkia. Raja
Asyur memerintahkan kamu supaya
keluar dari kota dan menyerah diri.
Kamu semua akan dibenarkan makan
buah anggur dari pokok anggur kamu
sendiri, dan buah ara dari pokok ara
kamu sendiri, dan minum air dari perigi
kamu sendiri,
17 sehingga raja Asyur memindahkan
kamu ke negeri yang serupa dengan
negeri kamu. Di sana ada banyak ladang
anggur yang menghasilkan wain, dan
banyak gandum untuk dibuat roti.
18 Jangan ditipu oleh Raja Hizkia. Jangan
sangka TUHAN akan menyelamatkan
kamu. Dewa-dewa bangsa manakah
pernah menyelamatkan negerinya
daripada raja Asyur?
19Di manakah dewa-dewa negeri
Hamat dan Arpad sekarang? Di
manakah dewa-dewa negeri Sefarwaim?
Pernahkah sesiapa menyelamatkan
Samaria?
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20Dewa yang manakah pernah
menyelamatkan negerinya daripada
raja kami? Mengapakah kamu berfikir
bahawa TUHAN dapat menyelamatkan
Yerusalem?"
21Rakyat diam sahaja seperti yang
diperintahkan oleh Raja Hizkia. Mereka
tidak mengeluarkan sepatah kata pun.
22Kemudian Elyakim, Sebna, dan
Yoah mengoyakkan pakaian mereka
kerana sedih. Mereka pergi melaporkan
kata-kata pegawai Asyur itu kepada Raja
Hizkia.

Raja Meminta Nasihat
kepada Nabi Yesaya

37
1Apabila mendengar laporan
mereka, Raja Hizkia mengoyakkan

pakaiannya kerana sedih. Baginda
memakai kain guni lalu pergi ke Rumah
TUHAN.
2Baginda menyuruh Elyakim, pengurus
istana, dan Sebna, setiausaha istana,
serta imam-imam yang tua untuk
menjumpai Nabi Yesaya anak Amos.
Mereka juga memakai kain guni.
3Raja Hizkia menyuruh mereka
menyampaikan berita ini kepada
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Yesaya: "Hari ini hari penderitaan. Kita
dihukum dan dipermalukan. Kita seperti
perempuan yang hampir bersalin tetapi
kehabisan tenaga.
4Raja Asyur telah mengutus pegawai
tertingginya untuk menghina Allah
yang hidup. Semoga TUHAN, Allahmu
mendengar hinaan itu dan menghukum
mereka yang mengucapkannya. Oleh itu
berdoalah kepada Allah untuk rakyat kita
yang masih hidup."
5Apabila Yesaya menerima berita
daripada Raja Hizkia,
6dia memberikan jawapan ini: "TUHAN
berfirman bahawa tuanku tidak usah
takut terhadap orang Asyur yang
mengatakan TUHAN tidak dapat
menyelamatkan tuanku.
7TUHAN akan menyebabkan raja Asyur
mendengar suatu khabar angin sehingga
baginda pulang ke negerinya sendiri.
TUHAN akan membiarkan raja Asyur
dibunuh di sana."

Orang Asyur Mengancam Lagi
8Pegawai Asyur mendengar bahawa
rajanya telah meninggalkan Lakhis dan
sedang berperang dengan Libna, sebuah
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kota yang berdekatan. Oleh itu dia pergi
ke sana hendak meminta nasihat.
9Pada masa itu raja Asyur mendengar
berita bahawa tentera Mesir yang
dipimpin oleh Raja Tirhaka, raja Etiopia,
datang untuk menyerang mereka.
Apabila mendengar berita itu, raja Asyur
mengirim sepucuk surat kepada Raja
Hizkia,
10di Yehuda. Demikian bunyi surat itu,
"Allah yang kamu percayai telah berjanji
bahawa kamu tidak akan jatuh ke dalam
tangan beta, tetapi jangan ditipu oleh
janji itu.
11Kamu telah mendengar apa yang
dilakukan oleh raja-raja Asyur terhadap
setiap negeri yang hendak dimusnahkan
mereka. Jangan sangka kamu akan
terlepas.
12Nenek moyang beta memusnahkan
kota Gozan, Haran, dan Rezef, serta
membunuh orang Eden yang tinggal di
Telasar. Tidak satu pun daripada dewa
mereka dapat menyelamatkan mereka.
13Di manakah raja-raja kota Hamat,
Arpad, Sefarwaim, Hena, dan Iwa
sekarang?"
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14Raja Hizkia mengambil surat itu
daripada para utusan, lalu membacanya.
Kemudian baginda pergi ke Rumah
TUHAN, membentangkan surat itu di
hadirat TUHAN
15dan berdoa,
16 "Ya TUHAN Yang Maha Kuasa, Allah
Israel, Engkau yang bersemayam di atas
kerub, Engkau satu-satunya Allah yang
memerintah semua kerajaan di dunia.
Engkau mencipta langit dan bumi.
17Sekarang lihatlah hal yang berlaku
kepada kami. Dengarlah segala hinaan
yang diucapkan oleh Raja Sanherib
terhadap-Mu, ya Allah yang hidup.
18Kami semua tahu, ya TUHAN, bahawa
raja-raja Asyur telah memusnahkan
banyak bangsa dan menghancurkan
negeri mereka,
19 serta membakar dewa-dewa mereka.
Tetapi dewa-dewa itu tidak berkuasa
sama sekali kerana hanya patung
daripada kayu dan batu yang dibuat oleh
manusia.
20Oleh itu, selamatkanlah kami
daripada orang Asyur, ya TUHAN Allah
kami, supaya semua bangsa di dunia
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tahu bahawa Engkau satu-satunya
TUHAN."

Perkhabaran Yesaya kepada Raja
21Kemudian Yesaya mengirim
perkhabaran kepada Raja Hizkia bahawa
TUHAN, Allah Israel telah mendengar
doanya.
22Demikianlah firman TUHAN, "Kota
Yerusalem mentertawakan serta
menghinakan engkau, hai Sanherib.
23Siapakah yang engkau cela dan hina
itu? Engkau telah bersikap sombong
terhadap Aku, Allah Israel, Allah yang
suci.
24Engkau mengirim para utusan
untuk membesar-besarkan dirimu di
hadapan-Ku, bahawa dengan kereta
kudamu engkau telah menaklukkan
gunung-gunung tertinggi di Lebanon.
Engkau bercakap besar bahawa engkau
telah menebang pokok sedar yang
tertinggi, dan pokok sipres yang terbaik,
dan bahawa engkau telah menembusi
hutan Lebanon yang paling lebat.
25Engkau bercakap besar bahawa
engkau menggali perigi dan minum
air di negeri-negeri asing, dan bahawa
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tenteramu memijak-mijak Sungai Nil
sehingga kering.
26Belum pernahkah engkau mendengar
bahawa Akulah yang merancangkan
semua itu sejak dahulu? Sekarang
Aku sudah melaksanakannya. Akulah
yang memberi engkau kuasa untuk
memusnahkan kota-kota berkubu
sehingga menjadi puing-puing.
27Penduduk di situ tidak berdaya;
mereka ketakutan dan bingung. Mereka
seperti rumput di padang, atau rumpai
yang tumbuh di atas bumbung rumah,
yang layu apabila ditiup oleh angin timur
yang panas.
28Tetapi Aku tahu akan segala halmu:
segala perbuatanmu dan ke mana sahaja
engkau pergi. Aku tahu bahawa engkau
marah sekali terhadap Aku.
29Aku telah mendengar tentang
kemarahan dan kesombonganmu.
Sekarang Aku akan memasang kait pada
hidungmu, dan kekang pada mulutmu.
Aku akan menarik engkau pulang melalui
jalan yang engkau ikuti ketika datang."
30Kemudian Yesaya mengirim
perkhabaran kepada Raja Hizkia,
"Perkara ini akan menjadi suatu tanda
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bagi tuanku: Pada tahun ini dan tahun
yang akan datang, tuanku akan makan
gandum yang tumbuh sendiri. Tetapi
pada tahun berikutnya, tanamlah
gandum dan anggur, dan nikmatilah
hasilnya.
31Penduduk Yehuda yang terselamat
akan makmur seperti tumbuhan yang
berakar umbi dan berbuah.
32Baik di Yerusalem mahupun di Bukit
Sion akan ada orang yang terselamat
kerana TUHAN Yang Maha Kuasa telah
menentukan bahawa perkara ini akan
berlaku.
33 Inilah firman TUHAN tentang
raja Asyur, Dia tidak akan masuk
ke Yerusalem, ataupun melepaskan
sebatang anak panah pun ke arahnya.
Askar-askar yang berperisai tidak
akan mendekati kota ini. Mereka tidak
akan membuat timbunan tanah untuk
mengepungnya.
34Raja Asyur akan pulang melalui jalan
yang diikutinya ketika datang, tanpa
memasuki kota ini. Aku, TUHAN telah
berfirman.
35Demi kehormatan-Ku sendiri dan
demi janji-Ku kepada hamba-Ku, Daud,
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Aku akan membela kota ini serta
melindunginya."
36Kemudian satu malaikat TUHAN
pergi ke perkhemahan orang Asyur
dan membunuh 185,000 orang askar.
Pagi-pagi keesokan harinya mereka
semua telah mati!
37Kemudian Raja Sanherib, raja Asyur
berundur dan pulang ke Niniwe.
38Pada suatu hari, ketika raja Asyur
sedang beribadat di dalam kuil dewanya,
Nisrokh, baginda dibunuh dengan
pedang oleh dua orang puteranya,
Adramelekh dan Sarezer. Selepas itu,
mereka lari ke tanah Ararat. Esarhadon,
puteranya yang lain menggantikan
baginda sebagai raja.

Raja Hizkia Disembuhkan

38
1Kira-kira pada masa itu,
Raja Hizkia gering dan hampir

mangkat. Nabi Yesaya anak Amos
menemui raja dan berkata kepada
baginda, "Menurut firman TUHAN,
hendaklah tuanku selesaikan segala
urusan tuanku, kerana tuanku tidak
akan sembuh. Tuanku akan mangkat."
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2Raja Hizkia memalingkan mukanya ke
tembok lalu berdoa,
3 "Ingatlah, ya TUHAN, bahawa aku
telah mengabdi kepada-Mu dengan
taat dan setia, dan bahawa aku
sentiasa berusaha untuk melakukan
kehendak-Mu." Lalu raja menangis
dengan pilu.
4Kemudian TUHAN menyuruh Yesaya
5kembali kepada Raja Hizkia dan
menyampaikan pesan ini, "Aku, TUHAN,
Allah yang disembah Daud, nenek
moyangmu, telah mendengar doamu
dan melihat air matamu. Aku akan
menambah usiamu dengan lima belas
tahun.
6Aku akan menyelamatkan engkau dan
kota Yerusalem daripada raja Asyur. Aku
akan terus melindungi kota ini."
7Yesaya menjawab, "TUHAN akan
memberi tuanku satu tanda untuk
membuktikan bahawa Dia akan
menepati janji-Nya.
8TUHAN akan membuat bayangan
penunjuk jam matahari yang dibina oleh
Raja Ahas, undur sepuluh garis." Maka
undurlah bayangan itu sepuluh garis.
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9Selepas Raja Hizkia sembuh, baginda
menulis lagu pujian ini:
10Kufikir, pada puncak hidupku, aku
akan pergi ke dunia orang mati, dan hari
tua tidak dapat kualami.
11Kufikir, di dunia orang hidup aku
tidak akan memandang TUHAN lagi,
atau sesiapa orang yang masih hidup.
12Nyawaku putus, nafas terakhir
kuhembus, seperti khemah gembala
digulung, seperti kain dipotong dari
alat penenun. Kusangka Allah akan
mengakhiri hidupku.
13Sepanjang malam aku berteriak
kesakitan, seolah-olah singa sedang
mematahkan tulangku. Kufikir Allah
akan mengakhiri hidupku.
14Suaraku redam dan lemah, aku
mengeluh seperti burung merpati.
Mataku penat kerana memandang
ke langit. Ya Tuhan, selamatkan aku
daripada segala kesusahan ini.
15Apakah yang dapat kukatakan?
TUHAN telah melakukannya. Hatiku
pedih dan aku tidak dapat lena.
16Ya Tuhan, aku rela hidup untuk-Mu,
dan untuk-Mu sahaja. Sembuhkanlah
aku dan biarlah aku hidup.
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17Lalu kepedihanku akan menjadi
ketenteraman. Engkau menyelamatkan
aku daripada segala bahaya; Engkau
mengampunkan segala dosaku.
18Tiada sesiapa pun di alam maut yang
dapat memuji-Mu; orang mati tidak
dapat mengharapkan kesetiaan-Mu.
19Hanya orang hidup yang memuji
Engkau, seperti sekarang aku memuji
Engkau. Bapa menceritakan kesetiaan-
Mu kepada anak mereka.
20Engkau telah menyembuhkan aku, ya
TUHAN. Kami akan memainkan kecapi
dan menyanyikan pujian, seumur hidup
kami di Rumah TUHAN.
21Yesaya menyuruh orang melumatkan
buah ara dan membubuhkannya pada
bisul raja supaya raja sembuh.
22Raja Hizkia bertanya, "Apakah
tandanya bahawa beta akan dapat pergi
ke Rumah TUHAN lagi?"

Para Utusan dari Babilonia

39
1Kira-kira pada masa itu, raja
Babilonia, iaitu Raja Merodakh

Baladan anak Baladan mendengar
bahawa Raja Hizkia gering dan baru
sembuh. Oleh itu raja Babilonia mengirim
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sepucuk surat dan sebuah hadiah kepada
Raja Hizkia.
2Raja Hizkia menyambut kedatangan
para utusan itu dan menunjukkan
kekayaannya kepada mereka -- perak
dan emasnya, rempah-rempah dan
minyak wangi, serta segala perlengkapan
tenteranya. Tiada satu pun di gudangnya
atau di seluruh kerajaannya yang tidak
ditunjukkan kepada mereka.
3Kemudian Nabi Yesaya menghadap
Raja Hizkia dan bertanya, "Dari manakah
semua orang ini, dan apa kata mereka?"
Raja Hizkia menjawab, "Mereka datang
dari Babilonia, negeri yang sangat jauh."
4 "Apakah yang dilihat mereka di
istana?" tanya Yesaya lagi. "Mereka
melihat segala-galanya. Tiada satu pun
di gudang yang tidak beta tunjukkan
kepada mereka," jawab Raja Hizkia.
5Lalu Yesaya berkata kepada raja,
"Menurut firman TUHAN Yang Maha
Kuasa,
6masanya akan tiba apabila segala
sesuatu di istana tuanku, segala yang
telah dikumpulkan oleh nenek moyang
tuanku hingga hari ini, akan dibawa ke
Babilonia. Tiada satu pun yang tinggal.
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7Beberapa orang daripada keturunan
tuanku sendiri akan dibawa dan dijadikan
sida-sida untuk bertugas di istana raja
Babilonia."
8Raja Hizkia berfikir bahawa selama
hidup baginda, kerajaannya akan aman
dan damai. Oleh itu baginda menjawab,
"Firman TUHAN yang kamu sampaikan
itu baik."

Kata-Kata Pengharapan

40
1 "Hiburkanlah umat-Ku,
hiburkanlah mereka!" firman

Allah kamu.
2 "Galakkanlah penduduk Yerusalem.
Beritahulah mereka bahawa sudah
cukup mereka menderita, dan dosa
mereka sudah Kuampunkan." Aku
telah menghukum mereka dengan
sepenuhnya kerana dosa mereka.
3Terdengar suara orang berseru,
"Sediakanlah jalan bagi TUHAN di
padang gurun! Siapkanlah jalan di
padang pasir bagi Allah kita!
4Timbusilah tiap-tiap lembah;
ratakanlah tiap-tiap gunung. Bukit-bukit
akan menjadi dataran, dan tanah yang
lekak-lekuk akan diratakan.
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5Lalu keagungan TUHAN akan
dinyatakan, dan segenap umat manusia
akan menyaksikannya. TUHAN sendiri
telah menjanjikannya."
6Terdengar suara orang berseru,
"Isytiharkanlah berita ini!" "Berita
apa yang harus kuisytiharkan?" aku
bertanya. "Isytiharkanlah bahawa
manusia bagaikan rumput; mereka
seperti bunga yang tidak tahan lama.
7Rumput menjadi kering dan bunga pun
layu, apabila TUHAN menghembuskan
angin yang panas. Manusia juga sama
seperti rumput.
8Rumput menjadi kering dan bunga
pun layu, tetapi firman Allah kita kekal
selama-lamanya."
9Hai Yerusalem, naiklah ke atas gunung
yang tinggi dan isytiharkanlah berita
baik! Hai Sion, berserulah dengan suara
yang lantang dan umumkanlah berita
baik! Berserulah dan jangan takut.
Beritahulah kota-kota di Yehuda bahawa
Allah mereka akan datang!
10TUHAN Raja datang untuk
memerintah dengan kekuasaan,
Dia akan membawa umat yang telah
diselamatkan-Nya.
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11Dia akan menjaga umat-Nya
seperti seorang gembala; Dia akan
mengumpulkan dan mendukung anak-
anak domba, dan dengan lemah lembut,
memimpin induk-induk domba.

Allah Israel Tiada Bandingnya
12Siapakah dapat menyukat air laut
dengan lekuk tangannya, atau mengukur
langit dengan jengkal? Siapakah yang
dapat menyukat tanah bumi ini dengan
cawan, atau menimbang berat gunung
dan bukit dengan dacing?
13Siapakah dapat mengarahkan
TUHAN, dan siapakah dapat mengajar
dan menasihatkan Dia?
14Dengan siapakah Dia berunding
supaya mendapat pengetahuan dan
pengertian? Siapakah yang memberi Dia
petunjuk untuk bertindak dengan adil?
15Bagi TUHAN, bangsa-bangsa seperti
setitis air dalam timba, seperti sebutir
debu pada neraca; pulau-pulau sama
ringan dengan debu halus.
16Semua binatang di hutan Lebanon
tidak cukup untuk dijadikan korban
untuk menyenangkan hati Allah kita, dan
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pokok-pokok di sana tidak cukup untuk
dijadikan kayu api.
17Bangsa-bangsa tidak bererti
bagi-Nya, seolah-olah tidak wujud di
hadapan-Nya.
18Dengan siapakah dapat kamu
samakan Allah? Siapakah yang kamu
anggap serupa dengan Dia?
19Dia tidak sama dengan patung yang
dibuat oleh tangan manusia, yang
disaluti emas oleh tukang emas, lalu
ditegakkan di atas alas perak.
20Orang yang tidak mampu membeli
perak atau emas, memilih kayu yang
tidak mudah reput. Dia mencari tukang
yang pandai untuk membuat patung
yang tidak akan jatuh.
21Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu
diberitahu sejak dahulu? Bukankah Allah
yang mencipta bumi?
22Dialah yang menguasai seluruh bumi;
penduduk bumi kelihatan kecil seperti
belalang. Dia membentangkan langit
seperti kain, dan memasangnya seperti
khemah untuk didiami.
23Dia menjatuhkan pemerintah yang
berkuasa, dan meniadakan kuasa
mereka.
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24Mereka itu seperti tanaman muda,
yang baru tumbuh akarnya. Apabila
TUHAN menghembuskan angin, mereka
kering dan diterbangkan seperti jerami.
25Dengan siapakah dapat kamu
samakan Allah Yang Maha Suci? Adakah
sesiapa yang seperti Dia?
26Pandanglah ke langit dan
perhatikanlah! Siapakah yang
menciptakan bintang-bintang? Dia
yang menyuruh bintang keluar seperti
pasukan askar, Dia tahu akan jumlahnya,
dan memanggil nama setiap bintang!
Kuasa-Nya amat besar -- tidak satu
bintang pun yang hilang!
27 Jika demikian, hai Israel,
mengapakah kamu mengeluh, bahawa
TUHAN tidak tahu akan kesusahan
kamu, dan tidak mempedulikan hak
kamu?
28Tidakkah kamu tahu? Belumkah
kamu mendengar? TUHAN ialah Allah
yang kekal; Dialah yang menciptakan
seluruh bumi. Dia tidak pernah letih atau
lesu. Tiada sesiapa pun dapat menyelami
fikiran-Nya.
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29Dia menguatkan orang yang lemah,
dan memberikan kekuatan kepada orang
yang tidak berdaya.
30Orang muda pun menjadi letih dan
lesu; anak muda pun jatuh kerana
keletihan.
31Tetapi orang yang berharap kepada
TUHAN akan mendapat kekuatan
baru. Mereka seperti burung rajawali,
yang terbang tinggi dengan kekuatan
sayapnya. Mereka akan berlari dan tidak
lelah; mereka akan berjalan dan tidak
menjadi lemah.

Allah Meyakinkan Israel

41
1Allah berfirman, "Bertenanglah
dan dengarlah firman-Ku,

hai penduduk negeri-negeri jauh!
Bersiaplah dan ajukanlah perkara kamu
di mahkamah; kamu akan diberikan
peluang untuk bercakap. Marilah kita
tentukan siapa yang benar dan siapa
yang salah.
2Siapakah yang mendatangkan
penakluk dari timur, dan memberinya
kemenangan ke mana sahaja dia
pergi? Siapakah yang memberi dia
kemenangan terhadap raja-raja dan
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bangsa-bangsa? Pedangnya menetak
mereka seolah-olah mereka itu debu.
Panahnya mencerai-beraikan mereka
seperti jerami yang ditiup angin.
3Dia mengejar mereka dan maju tanpa
rintangan, begitu laju sehingga hampir
tidak menyentuh tanah!
4Siapakah yang membolehkan semua
itu berlaku? Siapakah yang menentukan
sejarah? Aku, TUHAN adalah yang
pertama, dan Aku tetap ada sampai
penghabisan.
5Penduduk negeri-negeri jauh telah
melihat perbuatan-Ku; mereka terkejut
dan gementar ketakutan. Oleh itu
mereka semua datang dan berkumpul.
6Semua orang saling menolong, dan
saling menguatkan hati.
7Tukang kayu menguatkan hati tukang
emas, dan orang yang memipihkan
logam dengan tukul, memuji orang
yang menempa logam pada landasan.
Mereka berkata tentang pematerian,
Sungguh baik hasil kerja ini. Lalu mereka
menguatkan patung itu dengan paku.
8Tetapi kamu Israel, hamba-Ku, adalah
umat pilihan-Ku, kamu keturunan
Abraham, sahabat-Ku.
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9Aku membawa kamu dari hujung
bumi; Aku memanggil kamu dari
tempat-tempat yang terjauh. Aku
berfirman, Kamu hamba-Ku. Aku tidak
menolak kamu, sebaliknya Aku memilih
kamu.
10 Jangan takut kerana Aku menyertai
kamu. Jangan cemas kerana Akulah
Allah kamu. Aku akan menguatkan dan
menolong kamu; Aku akan melindungi
dan menyelamatkan kamu.
11Orang yang marah terhadap kamu
akan kalah dan dipermalukan. Orang
yang melawan kamu akan mati dan
lenyap dari muka bumi.
12Kamu akan mencari orang yang
menentang kamu, tetapi mereka tidak
akan kamu temukan. Orang yang
berperang melawan kamu akan binasa
dan lenyap.
13Akulah TUHAN, Allah kamu; Aku
menguatkan kamu dan berfirman,
Jangan takut, Aku akan menolong
kamu."
14TUHAN berfirman, "Walaupun kamu
kecil dan lemah, hai Israel, jangan takut,
Aku akan menolong kamu. Aku, Allah
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Israel, Allah yang suci, Akulah yang
menyelamatkan kamu.
15Aku akan menjadikan kamu seperti
papan pengirik yang baru, tajam, dan
bergigi. Kamu akan mengirik gunung
dan memusnahkannya; bukit-bukit pun
akan hancur menjadi debu.
16Kamu akan menampi semuanya,
lalu semua itu diterbangkan angin, dan
dihamburkan taufan. Lalu kamu akan
bersukacita kerana Aku Allah kamu;
kamu akan memuji Aku, Allah Israel,
Allah yang suci.
17Ketika umat-Ku yang sengsara
memerlukan air, ketika tekak mereka
kering kerana kehausan, Aku, TUHAN
akan mengabulkan doa mereka; Aku,
Allah Israel, tidak sekali-kali akan
meninggalkan mereka.
18Aku akan menyebabkan sungai
mengalir di bukit-bukit yang gondol, dan
mata air memancar di lembah-lembah.
Aku akan mengubah padang gurun
menjadi kolam-kolam air dan air
memancar dari tanah yang kering.
19Di padang gurun Aku akan
menumbuhkan pokok sedar, pokok
akasia, pokok kemunting, dan pokok
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zaitun. Tanah yang gondol akan menjadi
hutan pokok pain, pokok juniper, dan
pokok sipres.
20Maka semua orang akan melihatnya
dan mengetahui bahawa Aku, TUHAN,
yang melakukannya. Mereka akan
memperhatikan dan mengerti bahawa
Allah Israel, Allah yang suci telah
melakukannya."

TUHAN Mencabar Dewa-Dewa
21Demikianlah TUHAN, raja Israel
berfirman, "Hai dewa bangsa-
bangsa, ajukanlah perkara kamu, dan
kemukakanlah alasan-alasannya!
22Marilah dan ramalkanlah hal yang
akan berlaku, supaya kami tahu ketika
perkara itu berlaku. Terangkanlah
kejadian masa lampau, dan jelaskanlah
ertinya kepada kami.
23Ramalkanlah hal-hal yang akan
berlaku, supaya kami tahu bahawa kamu
benar-benar ilahi! Lakukanlah sesuatu
yang baik, atau sesuatu yang jahat;
supaya kami tercengang ketakutan!
24Kamu dan perbuatan kamu tidak
bererti apa-apa; orang yang menyembah
kamu menjijikkan sahaja.
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25Aku telah menggerakkan hati seorang
dari timur; Aku akan menyebabkan dia
melancarkan serangan dari utara. Dia
akan menginjak-injak para penguasa
seolah-olah mereka lumpur, seperti
tukang periuk menginjak-injak tanah
liat.
26Siapakah antara kamu pernah
meramalkan perkara ini, supaya kami
tahu bahawa ramalan kamu tepat?
Tiada sesiapa pun antara kamu yang
meramalkan hal ini! Tiada seorang pun
mendengar kamu mengatakan apa-apa!
27Aku TUHAN, Akulah yang pertama
memberitakan hal itu kepada Sion; Aku
menghantar utusan ke Yerusalem untuk
menyampaikan berita baik, Lihatlah
bangsa kamu datang! Lihatlah mereka
pulang!
28Apabila Aku memandang dewa-
dewa itu, tiada yang mengatakan
apa-apa, tiada yang dapat menjawab
pertanyaan-Ku.
29Semua dewa itu tidak berguna, tidak
dapat berbuat apa-apa. Dewa-dewa
itu patung sahaja, lemah dan tidak
berdaya."
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Hamba TUHAN

42
1TUHAN berfirman, "Inilah
hamba-Ku, yang telah Kukuatkan;

seorang yang telah Kupilih, dan yang
menyenangkan hati-Ku. Kuasa-Ku
telah Kuberikan kepadanya, dia akan
membawa keadilan kepada setiap
bangsa.
2Dia tidak akan berteriak ataupun
menyaringkan suaranya, dan suaranya
tidak akan terdengar di jalan.
3Dia tidak akan mematahkan
buluh halus yang terkulai, ataupun
memadamkan pelita yang kelap-kelip.
Dia akan mendatangkan keadilan kepada
semua orang.
4Dia tidak akan kehilangan semangat
atau putus asa sehingga dia menegakkan
keadilan di bumi. Negeri-negeri yang
jauh menanti-nantikan ajarannya."
5TUHAN Allah menciptakan dan
membentangkan langit; Dia membentuk
bumi serta segala yang hidup di
atasnya; Dia memberikan nyawa dan
nafas kepada manusia. Sekarang Allah
berfirman kepada hamba-Nya,
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6 "Aku, TUHAN telah memanggil
engkau serta menugaskan engkau untuk
menjalankan keadilan di bumi. Melalui
engkau Aku akan membuat perjanjian
dengan semua orang; melalui engkau
Aku akan menerangi bangsa-bangsa.
7Engkau akan mencelikkan mata orang
buta, dan membebaskan orang dari
penjara yang gelap.
8Akulah TUHAN, itulah nama-Ku. Aku
tidak akan memberikan kemuliaan-Ku
kepada sesiapa, atau pujian-Ku kepada
mana-mana berhala.
9Hal-hal yang telah Kunubuatkan
sudah pun berlaku. Sekarang Aku
akan memberitahu kamu hal-hal baru
sebelum semua itu berlaku."

Lagu Pujian
10Nyanyikanlah lagu baru bagi TUHAN;
pujilah Dia, hai seluruh bumi! Pujilah Dia,
hai laut dan semua isinya, bernyanyilah,
hai penduduk negeri-negeri jauh!
11Hendaklah padang gurun dan
kota-kotanya memuji Allah; hendaklah
orang Kedar memuji Dia! Hendaklah
penduduk kota Sela bersorak-sorak dari
puncak-puncak gunung!
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12Hendaklah orang yang tinggal
di negeri-negeri jauh memuji dan
memuliakan TUHAN!
13TUHAN maju berperang seperti
seorang pahlawan yang penuh semangat
untuk berperang. Dia memekik sebagai
isyarat perang; Dia menunjukkan
keperkasaan-Nya terhadap musuh.

Allah Berjanji untuk
Menolong Umat-Nya

14Allah berfirman, "Sudah lama Aku
membisu; Aku diam dan menahan diri.
Tetapi sekarang tibalah saatnya untuk
bertindak; Aku akan berteriak seperti
perempuan yang hendak bersalin.
15Aku akan membuat gunung dan bukit
menjadi tandus, dan melayukan segala
tumbuhan dan rumputnya. Aku akan
mengubah sungai di lembah menjadi
padang gurun, dan mengeringkan
kolam-kolam air.
16Aku akan memimpin umat-Ku yang
buta melalui jalan yang belum pernah
dilalui mereka. Aku akan mengubah
kegelapan mereka menjadi cahaya, dan
meratakan jalan yang berlekak-lekuk
bagi mereka. Itulah hal-hal yang akan
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Kulakukan, Aku pasti melaksanakan
segala-galanya.
17Semua orang yang percaya kepada
berhala, dan menganggap patung-
patung sebagai dewa akan dihinakan
dan dipermalukan."

Israel Masih Tidak Insaf
18TUHAN berfirman, "Dengarlah, hai
orang pekak! Lihatlah baik-baik, hai
orang buta!
19Adakah sesiapa yang lebih buta
daripada hamba-Ku, atau lebih pekak
daripada utusan-Ku?
20Hai Israel, begitu banyak yang telah
kamu lihat, tetapi alangkah sedikit yang
kamu fahami. Kamu mempunyai telinga,
tetapi kamu tidak mendengar."
21TUHAN sentiasa ingin
menyelamatkan; Dia mahu hukum-Nya
dihormati dan diagungkan.
22Tetapi sekarang umat-Nya telah
dijarah, mereka ditahan di dalam penjara
bawah tanah, dan dikurung di dalam
penjara. Mereka dirompak dan dijarah,
tiada sesiapa pun menyelamatkan
mereka.
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23Mahukah sesiapa mendengar? Mulai
sekarang mahukah kamu mendengar
baik-baik?
24Siapakah yang menyerahkan Israel
kepada tangan musuh? TUHAN sendiri,
kerana kita telah berdosa terhadap-
Nya! Kita tidak mahu hidup menurut
kehendak-Nya ataupun mentaati
ajaran-Nya.
25Oleh itu Dia membiarkan kita
merasakan kemurkaan-Nya, dan
menderita keganasan peperangan.
Seperti api, kemurkaan-Nya membakar
seluruh Israel, namun kita tidak
memahami apa yang telah berlaku; kita
tidak belajar daripada pengalaman itu.

Allah Berjanji
Menyelamatkan Umat-Nya

43
1Hai Israel, demikianlah firman
TUHAN yang telah menciptakan

kamu, "Janganlah takut! Aku akan
menyelamatkan kamu. Aku telah
memanggil kamu dengan nama kamu,
kamu milik-Ku.
2Apabila kamu menyeberangi laut
yang dalam, Aku akan menyertai kamu;
kamu tidak akan tenggelam dalam
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kesusahan. Apabila kamu melalui api,
kamu tidak akan terbakar; kamu tidak
akan dicelakakan oleh cubaan yang
berat.
3Akulah TUHAN, Allah kamu, Allah
Israel, Allah yang suci, yang telah
menyelamatkan kamu. Aku akan
menyerahkan Mesir untuk menebus
kamu; Aku akan menyerahkan Etiopia
dan Seba untuk membebaskan kamu.
4Aku akan menyerahkan bangsa-
bangsa sebagai ganti nyawa kamu,
kerana kamu berharga bagi-Ku,
dan kerana Aku mengasihi serta
mengendahkan kamu.
5 Janganlah takut, kerana Aku
menyertai kamu. Dari timur dan barat
Aku akan membawa anak cucu kamu
pulang.
6Aku akan menyuruh negeri di utara
melepaskan mereka, dan negeri di
selatan membebaskan mereka. Biarlah
umat-Ku pulang dari negeri-negeri jauh,
dari segala pelosok dunia.
7Merekalah umat-Ku, Aku telah
menciptakan mereka untuk memuliakan
Aku."
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Israel Sebagai Saksi TUHAN
8Allah berfirman, "Perintahlah umat-Ku
datang menghadap. Mereka mempunyai
mata, tetapi buta; mereka mempunyai
telinga, tetapi pekak!
9Perintahlah semua bangsa dan
suku berhimpun. Siapakah antara
mereka dapat meramalkan masa
depan, dan memberitahukan apa yang
berlaku sekarang? Biarlah mereka
menghadapkan saksi-saksi untuk
membuktikan bahawa mereka tidak
bersalah, dan bahawa kata-kata mereka
benar.
10Hai umat Israel, kamulah saksi-Ku;
Aku memilih kamu menjadi hamba-Ku
supaya kamu mengenal Aku serta
percaya kepada-Ku, dan mengerti
bahawa Aku satu-satunya Allah. Selain
Aku, tidak ada tuhan-tuhan lain; baik
pada masa dahulu, mahupun pada masa
akan datang.
11Hanya Akulah TUHAN, Aku sahaja
yang dapat menyelamatkan kamu.
12Aku bernubuat tentang hal-hal
yang akan berlaku, lalu Aku datang
menolong kamu. Tiada dewa asing yang
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pernah berbuat hal seperti itu; kamulah
saksi-Ku.
13Akulah Allah, dan Aku tetap Allah
selama-lamanya. Tiada seorang pun
dapat melepaskan diri daripada kuasa-
Ku; tiada sesiapa pun dapat menghalang
Aku bertindak."

Israel Dibebaskan dari Babel
14Allah Israel, Allah yang suci, TUHAN
yang menyelamatkan kamu berfirman,
"Aku akan mengirim tentera untuk
menyelamatkan kamu dari Babel; Aku
akan merobohkan pintu-pintu gerbang,
lalu sorak-sorai penduduk Babel akan
berubah menjadi tangisan.
15Akulah TUHAN, Allah kamu, Allah
yang suci. Akulah pencipta kamu, hai
Israel, Akulah raja kamu."
16Dahulu TUHAN membuat jalan
melalui laut, jalan melalui air yang
bergelora.
17Dia membinasakan pasukan tentera
yang besar: pasukan berkereta kuda dan
pasukan berkuda. Mereka jatuh, tidak
dapat bangkit lagi; mereka mati seperti
sumbu yang padam.
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18Tetapi TUHAN berfirman, "Jangan
ingat akan peristiwa lalu, jangan kenang
perkara yang sudah-sudah.
19Perhatikanlah perkara baru yang
akan segera Kulakukan. Lihatlah, Aku
sudah pun memulakannya. Aku akan
membina jalan di padang gurun, dan
memberi kamu anak-anak sungai di
padang pasir.
20Bahkan haiwan liar akan
menghormati Aku, serigala dan
burung unta akan memuji Aku apabila
Aku mengalirkan anak-anak sungai
di padang gurun, untuk memberikan
minuman kepada umat pilihan-Ku.
21Merekalah umat yang telah
Kujadikan milik-Ku sendiri, mereka akan
menyanyikan pujian untuk Aku."

Dosa Israel
22TUHAN berfirman, "Namun hai Israel,
kamu telah bosan dengan Aku, kamu
tidak lagi menyembah Aku.
23Kamu tidak membawa domba sebagai
korban untuk menyenangkan hati-Ku;
kamu tidak menghormati Aku dengan
korban yang kamu persembahkan.
Padahal Aku tidak membebani kamu
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dengan meminta persembahan atau
menyusahkan kamu dengan menuntut
kemenyan.
24Kamu tidak membeli dupa harum
bagi-Ku, ataupun memuaskan Aku
dengan lemak binatang yang kamu
persembahkan. Sebaliknya kamu
membebani Aku dengan dosa kamu;
kamu menyusahkan Aku dengan
kesalahan kamu.
25Namun Aku ini Allah yang
mengampunkan dosa kamu, dan
Aku berbuat demikian kerana begitulah
sifat-Ku. Aku tidak akan mengingat dosa
kamu.
26Marilah kita pergi ke mahkamah;
ajukanlah tuduhan-tuduhan kamu!
Adukan perkara kamu dan buktikan
bahawa kamu tidak bersalah!
27Nenek moyang kamu yang pertama
telah berdosa; para pemimpin kamu pun
berdosa terhadap Aku,
28dan para imam kamu menajiskan
tempat kediaman-Ku. Itulah sebabnya
Aku membinasakan Israel, Aku
membiarkan umat-Ku dihinakan."
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TUHAN Satu-satunya Allah

44
1TUHAN berfirman, "Dengarlah,
hai hamba-Ku Israel, hai umat

pilihan-Ku, keturunan Yakub.
2Akulah TUHAN yang telah menciptakan
kamu, yang membentuk kamu semasa
kamu dalam kandungan, dan Aku akan
menolong kamu. Janganlah takut; kamu
hamba-Ku, umat pilihan-Ku yang Aku
kasihi.
3Aku akan mencurahkan air pada
tanah yang gersang, dan mengalirkan
anak-anak sungai di tempat yang kering.
Aku akan mencurahkan Roh-Ku pada
anak-anak kamu, Aku akan memberkati
keturunan kamu.
4Mereka akan tumbuh subur seperti
rumput di tempat yang berair, seperti
pokok gandarusa di tepi sungai yang
mengalir.
5Seorang demi seorang akan berkata,
Aku milik TUHAN. Mereka akan
bergabung dengan umat Israel. Tiap-tiap
orang akan menulis pada lengannya:
Milik TUHAN, serta menyebut dirinya
sebagai anggota umat Allah."
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6TUHAN yang memerintah dan
melindungi Israel, TUHAN Yang Maha
Kuasa berfirman, "Akulah yang pertama
dan yang terakhir, Allah satu-satunya;
selain Aku, tiada yang lain.
7Siapakah dapat melakukan apa
yang telah Kubuat? Siapakah dapat
meramalkan apa yang akan berlaku
sejak permulaan hingga akhir zaman?
8 Janganlah takut, hai umat-Ku! Kamu
tahu bahawa sejak dahulu hingga
sekarang Aku telah bernubuat tentang
segala yang akan berlaku; kamulah
saksi-saksi-Ku. Selain Aku, tiada yang
lain, dan tiada pelindung lain yang belum
Aku ketahui."

Teguran terhadap
Penyembahan Berhala

9Semua orang yang membuat berhala
tidak berguna, dan dewa-dewa yang
dipuja mereka pun tidak berguna.
Mereka yang menyembah dewa-dewa
itu buta dan tidak tahu apa-apa; oleh itu
mereka akan dipermalukan.
10Sia-sia sahaja membuat patung
daripada logam lalu menyembahnya
sebagai dewa!
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11Tiap-tiap orang yang menyembah
patung itu akan dipermalukan. Orang
yang membuat berhala itu manusia
belaka. Suruhlah mereka menghadap
Aku; pasti mereka akan takut dan
dipermalukan.
12Tukang besi mengambil sekeping
logam lalu membentuknya dengan
menggunakan api dan pemukul. Dia
mengerjakannya dengan sekuat tenaga.
Sementara membentuk logam itu, dia
merasa lapar, haus, dan penat.
13Tukang kayu mengukur kayu.
Dia melukis bentuk dengan kapur,
mengukirnya dengan alat-alatnya, dan
menjadikannya patung yang berupa
manusia yang kacak, lalu meletakkannya
di dalam rumahnya.
14Barangkali dia menggunakan kayu
sedar, kayu oak atau kayu sipres dari
hutan. Barangkali dia menanam pokok
laurel dan menantikan hujan supaya
pokok itu tumbuh.
15Demikianlah seorang mendapat
kayu dan menggunakan sebahagian
sebagai bahan api, dan sebahagian lagi
untuk membuat berhala. Sebahagian
kayu itu digunakannya sebagai kayu
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api, baik untuk memanaskan diri
ataupun untuk membakar roti, dan
sebahagian lagi untuk membuat dewa
yang disembahnya.
16Sebahagian kayu itu digunakan untuk
menyalakan api. Lalu dia memanggang
daging, memakan daging itu, dan berasa
puas. Dia juga berdiang sambil berkata,
"Alangkah baik dan hangatnya api itu!"
17Kayu yang selebihnya dijadikan
patung berhala, lalu dia sujud dan
menyembahnya. Dia berdoa kepada
berhala itu dan berkata, "Engkaulah
tuhanku; selamatkanlah aku!"
18Orang seperti itu terlalu bodoh
untuk memahami perbuatan mereka itu.
Mereka memejamkan mata dan menutup
fikiran sehingga tidak mengetahui apa
yang benar.
19Mereka yang membuat patung-
patung itu tidak terfikir untuk berkata,
"Sebahagian kayu itu aku bakar; apinya
aku gunakan untuk membakar roti
dan aku memanggang daging, lalu aku
memakannya. Kayu yang selebihnya
aku jadikan berhala. Lihatlah, yang aku
sembah itu hanya sepotong kayu!"
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20Perbuatan itu sama sahaja dengan
memakan abu. Fikirannya disesatkan
sehingga dia tidak dapat ditolong lagi.
Dia tidak mahu mengaku bahawa
berhala yang dipegangnya itu bukan
tuhan.

TUHAN, Pencipta dan Penyelamat
21TUHAN berfirman, "Ingatlah, hai
Israel; ingatlah bahawa kamu hamba-Ku.
Aku menciptakan kamu untuk menjadi
hamba-Ku; Aku tidak akan melupakan
kamu.
22Aku telah menghapus segala dosa
kamu seperti awan dibawa angin.
Kembalilah kepada-Ku, kerana Akulah
yang menyelamatkan kamu."
23Bersoraklah dengan ria, hai langit!
Bersoraklah, hai tempat-tempat dalam
di bumi! Bersoraklah dengan ria, hai
gunung-ganang, dan hutan serta segala
pokoknya! TUHAN telah menunjukkan
kebesaran-Nya dengan menyelamatkan
umat-Nya Israel.
24 "Akulah TUHAN Penyelamat kamu;
Akulah yang menjadikan kamu. Akulah
TUHAN Pencipta segala sesuatu. Aku
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sendiri yang membentangkan langit;
Aku menciptakan bumi tanpa bantuan.
25Aku mempermainkan tukang tilik,
Aku menggagalkan ramalan ahli nujum.
Aku membantah pendapat orang bijak,
dan menyatakan bahawa kebijaksanaan
mereka itu kebodohan.
26Tetapi apabila hamba-Ku bernubuat,
apabila Aku mengutus hamba-Ku
untuk menyatakan rancangan-Ku, Aku
melaksanakan nubuat dan rancangan
itu. Aku berfirman bahawa Yerusalem
akan didiami semula, dan kota-kota
Yehuda akan dibina semula. Kota-kota
itu akan bangkit daripada runtuhan.
27Demi perintah-Ku, laut menjadi
kering.
28Aku berfirman kepada Kores,
Engkaulah yang akan memerintah bagi-
Ku; engkau akan bertindak menurut
kehendak-Ku: engkau akan memberikan
perintah untuk membina Yerusalem
semula, dan untuk meletakkan asas
Rumah-Ku."

TUHAN Melantik Kores

45
1TUHAN telah melantik Kores
menjadi raja. Dia memilih Kores
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untuk menaklukkan bangsa-bangsa;
Dia mengutus Kores supaya melucutkan
kuasa raja-raja, TUHAN akan membuka
pintu-pintu gerbang kota baginya.
Demikianlah firman TUHAN kepada
Kores,
2 "Aku sendiri akan menyediakan jalan
bagimu, Aku akan meratakan gunung
serta bukit. Aku akan merobohkan pintu
gerbang gangsa, dan mematahkan
palang-palang besi.
3Aku akan memberi engkau kekayaan
dari tempat-tempat yang gelap dan
tersembunyi; barulah engkau tahu
bahawa Akulah TUHAN, dan bahawa
Allah Israel telah memanggil engkau
dengan namamu.
4Aku melantik engkau untuk menolong
hamba-Ku Israel, umat yang telah
Kupilih itu. Aku telah mengurniakan
kehormatan kepadamu walaupun engkau
tidak mengenal Aku.
5Akulah TUHAN; selain Aku tiada
yang lain. Aku akan mengurniai engkau
kekuatan yang kauperlukan, walaupun
engkau tidak mengenal Aku.
6Aku berbuat demikian supaya dari
timur sampai ke barat semua orang akan
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tahu bahawa Akulah TUHAN; selain Aku
tiada yang lain.
7Akulah yang menciptakan cahaya dan
kegelapan; Akulah yang mendatangkan
berkat dan malapetaka. Akulah TUHAN
yang melakukan semuanya.
8Aku akan menurunkan kemenangan
seperti hujan dari langit; bumi terbuka
untuk menerimanya, lalu tumbuhlah
kebebasan dan keadilan, kerana Aku,
TUHAN, akan melaksanakan hal ini."

TUHAN Penguasa Alam
Semesta dan Sejarah

9Malanglah orang yang membantah
Penciptanya; orang itu seperti periuk
yang melawan pembuatnya. Adakah
tanah liat bertanya kepada tukang
periuk, "Apakah yang engkau buat?"
Bolehkah periuk mengadu bahawa
pembuatnya itu tidak pandai?
10Malanglah anak yang bertanya
kepada ibu bapa, "Mengapakah saya
dilahirkan begini?"
11TUHAN, Allah Israel, Allah yang suci,
TUHAN yang menentukan masa depan
berfirman, "Kamu tidak berhak menyoal
Aku tentang anak-anak-Ku, ataupun
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memberitahu Aku apa yang harus Aku
buat.
12Akulah yang menjadikan bumi,
dan menciptakan manusia untuk
mendiaminya. Dengan kuasa-Ku, Aku
membentangkan langit; Aku menguasai
matahari, bulan, dan bintang.
13Akulah yang menggerakkan
hati Kores supaya bertindak, untuk
melaksanakan maksud-Ku dan
menegakkan keadilan. Aku akan
meratakan tiap-tiap jalan yang akan
dilaluinya. Dia akan membina semula
kota-Ku, Yerusalem, dan membebaskan
umat-Ku yang ditawan, tanpa rasuah
dan tanpa bayaran." TUHAN Yang Maha
Kuasa telah berfirman.
14TUHAN berfirman kepada Israel,
"Kamu akan memiliki kekayaan Mesir
dan Etiopia, orang yang tinggi-tinggi dari
Seba akan menjadi abdi kamu; mereka
terbelenggu dan berjalan di belakang
kamu. Mereka akan bersujud di hadapan
kamu serta mengaku, Allah menyertai
kamu, Dia satu-satunya Allah.
15Allah Israel yang menyelamatkan
umat-Nya ialah Allah yang
menyembunyikan diri-Nya.
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16Semua orang yang membuat berhala
akan dipermalukan dan dihina.
17Tetapi Israel akan diselamatkan oleh
TUHAN, dan penyelamatannya kekal;
umat-Nya tidak akan dipermalukan."
18TUHAN yang menjadikan langit,
Dialah Allah! Dia membentuk dan
menjadikan bumi, Dia menjadikan bumi
teguh. Dia menjadikan bumi tempat
kediaman manusia, bukan suatu tempat
yang lengang. Dialah yang berfirman,
"Akulah TUHAN, dan tidak ada yang lain.
19Aku tidak berfirman dengan cara
rahsia, ataupun menyembunyikan
maksud-Ku. Aku tidak menyuruh umat
Israel mencari Aku dengan sia-sia.
Akulah TUHAN, Aku tidak berdusta; Aku
menyatakan hal yang benar."

TUHAN Yang Maha Kuasa
dan Dewa-Dewa Babel

20TUHAN berfirman, "Berhimpunlah dan
datanglah bersama-sama, kamu semua
yang terselamat antara bangsa-bangsa.
Bodohlah orang yang berarak dengan
membawa berhala daripada kayu, dan
berdoa kepada dewa yang tidak dapat
menyelamatkan mereka.
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21Marilah ajukan perkara kamu,
biarlah pembela kamu berunding
bersama-sama. Siapakah yang sejak
dahulu bernubuat tentang hal yang
akan berlaku? Bukankah Aku, TUHAN?
Tiada tuhan-tuhan lain kecuali Aku.
Akulah Allah yang adil dan yang
menyelamatkan, tiada yang lain kecuali
Aku.
22Berpalinglah kepada-Ku sekarang
hai bangsa-bangsa di seluruh dunia,
supaya kamu diselamatkan! Akulah
satu-satunya Allah, selain Aku, tiada
yang lain.
23 Janji-Ku benar, dan tidak akan
batal. Aku bersumpah demi diri-Ku
sendiri: tiap-tiap orang akan berlutut
di hadapan-Ku, dan dalam bahasa
masing-masing bersumpah untuk setia
kepada-Ku.
24Mereka akan berkata bahawa
kemenangan dan keadilan hanya
daripada Aku; tetapi semua orang yang
membenci Aku akan dipermalukan di
hadapan-Ku.
25Aku, TUHAN akan menyelamatkan
semua keturunan Yakub, dan mereka
akan memuji Aku.
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46
1 Inilah kesudahan dewa-dewa
Babel; dahulu Bel dan Nebo

disembah, tetapi sekarang dimuat di
atas haiwan, dan menjadi beban kepada
binatang yang lelah.
2Patung berhala itu tidak mampu
menyelamatkan diri, malah ditawan dan
dibawa pergi. Demikianlah kesudahan
dewa-dewa Babel!
3Dengarlah Aku, hai keturunan Yakub,
semua umat-Ku yang terselamat. Aku
telah memelihara kamu sejak kamu
dilahirkan.
4Aku tetap Allah kamu sampai kamu
tua; Aku akan memelihara kamu sampai
kamu beruban. Aku telah menciptakan
kamu dan tetap akan menjaga kamu.
Aku akan menolong dan menyelamatkan
kamu.
5Dengan siapakah kamu akan
membandingkan Aku? Adakah sesiapa
yang sama dengan Aku?
6Orang mengeluarkan emas dari
kantung; mereka menimbang perak
dengan dacing. Mereka mengupah
tukang emas untuk membuat berhala;
lalu mereka sujud menyembah berhala
itu!
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7Mereka mengangkat lalu memikul
berhala itu di atas bahu, mereka
menegakkan berhala itu di tempatnya,
dan berhala itu tidak dapat bergerak
dari situ. Jika orang berdoa kepadanya,
berhala itu tidak dapat menjawab,
dan tidak dapat menyelamatkan orang
daripada malapetaka.
8 Ingatlah hal ini, hai orang berdosa;
pertimbangkanlah hal yang telah Aku
lakukan.
9 Ingatlah hal yang berlaku dahulu kala,
akuilah bahawa Aku satu-satunya Allah,
dan tiada sesiapa pun sama seperti Aku.
10Sejak permulaan Aku telah
menubuatkan hal yang akan datang;
dari dahulu Aku telah meramalkan
hal yang akan berlaku. Aku berfirman
bahawa rancangan-Ku tidak akan gagal,
bahawa Aku pasti melakukan segala
kehendak-Ku.
11Aku memanggil seorang dari timur;
dia akan menyambar seperti seekor
burung helang, dia akan melaksanakan
rancangan-Ku. Apa yang Aku firmankan
pasti Aku laksanakan, apa yang Aku
rancangkan pasti Aku lakukan.
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12Dengarkanlah aku, hai umat yang
degil, kamu yang menyangka bahawa
pembebasan masih lama lagi.
13Tetapi Aku telah mendekatkan
hari itu, pembebasan sudah hampir.
Penyelamatan daripada-Ku tidak akan
ditunda, Aku akan menyelamatkan
Yerusalem dan memberikan kehormatan
kepada Israel."

Hukuman terhadap Babel

47
1TUHAN berfirman, "Hai Babel,
turunlah dari takhtamu, dan

duduklah di atas debu. Dahulu kamu
seperti anak dara, kota yang tidak
dijajah, tetapi sekarang kamu tidak lagi
menarik ataupun manis!
2Gilinglah tepung dengan batu kisaran;
tanggalkanlah kain tudungmu, angkatlah
kainmu sampai nampak betismu dan
seberangilah sungai-sungai!
3Orang akan nampak kamu
bertelanjang, dihina serta dipermalukan.
Aku akan membalas dendam, dan tidak
seorang pun Aku biarkan terlepas."
4Allah Israel, Allah yang suci,
membebaskan kita, nama-Nya TUHAN
Yang Maha Kuasa.
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5TUHAN berfirman kepada Babel,
"Diamlah! Duduklah dalam kegelapan!
Kamu tidak lagi disebut ratu bangsa-
bangsa!
6Aku murka terhadap umat-Ku, Aku
tidak menganggap mereka sebagai
umat-Ku: Aku menyerahkan mereka
ke bawah kuasamu, dan kamu tidak
menunjukkan belas kasihan terhadap
mereka; bahkan orang tua-tua pun
kamu perlakukan dengan kasar.
7Kamu berfikir bahawa kamu
akan menjadi ratu selama-lamanya,
kamu tidak cuba mengerti, ataupun
memikirkan kesudahan semuanya.
8Dengarlah, hai pencinta kesenangan,
kamu menyangka bahawa kamu aman
dan selamat, dan tiada sesiapa yang
seperti kamu. Kamu menyangka kamu
tidak akan menjadi balu, ataupun
kehilangan anak-anakmu.
9Tetapi dalam sesaat sahaja, dalam
satu hari, kedua-dua hal itu akan
berlaku. Sekalipun kamu menggunakan
segala kuasa sihirmu, kamu akan
kehilangan suami serta anak-anakmu.
10Kamu berasa aman dalam
kejahatanmu; kamu menyangka
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tidak seorang pun mengetahuinya.
Kebijaksanaan dan pengetahuanmu
telah menyesatkan kamu. Kamu
menyangka bahawa tiada sesiapa yang
seperti kamu.
11Tetapi malapetaka akan menimpa
kamu, ilmu sihirmu tidak akan dapat
mencegahnya. Kebinasaan akan datang
dengan tiba-tiba, kebinasaan yang tidak
kamu sangka.
12Teruslah menggunakan segala
sihirmu, yang telah kamu gunakan
sejak masa mudamu. Mungkin jampi-
jampahmu dapat menolong kamu, dan
menakut-nakutkan musuhmu.
13Kamu tidak lagi berkuasa sekalipun
dengan banyak nasihat yang kamu
terima. Biarlah para ahli nujummu
tampil untuk menyelamatkan kamu;
mereka mempelajari bintang-bintang,
meneliti penjuru-penjuru langit, dan
pada tiap-tiap bulan, meramalkan apa
yang akan berlaku kepadamu.
14Mereka seperti jerami yang habis
dibakar api; mereka tidak dapat
menyelamatkan diri sendiri! Nyala api
itu terlalu panas bagi mereka, bukan api
hangat untuk berdiang.
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15 Itulah sahaja gunanya ahli nujum
bagimu; kamu minta nasihat daripada
mereka sejak masa mudamu. Mereka
semua akan lari dan meninggalkan
kamu, tiada sesiapa pun yang tinggal
untuk menyelamatkan kamu."

Allah yang Menentukan
Masa Hadapan

48
1Dengarlah hal ini, hai umat
Israel, keturunan Yehuda, kamu

bersumpah dengan nama TUHAN dan
mengaku menyembah Allah Israel, tetapi
kata-kata kamu itu tidak ikhlas.
2Namun kamu mengaku dengan
bangga bahawa kamu warga kota yang
suci, dan bahawa kamu bergantung
kepada Allah Israel, yang disebut TUHAN
Yang Maha Kuasa.
3TUHAN berfirman kepada Israel,
"Sejak dahulu Aku telah berfirman
tentang hal yang akan berlaku, lalu
dengan tiba-tiba Aku melaksanakannya.
4Aku tahu bahawa kamu keras kepala,
keras hati dan berkepala batu.
5Oleh itu sejak dahulu Aku berfirman
tentang masa depan kamu, Aku
mengisytiharkan hal-hal yang belum
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berlaku; supaya kamu tidak dapat
berkata bahawa hal itu perbuatan
patung berhala kamu.
6Segala nubuat-Ku telah berlaku
sekarang, kamu harus mengaku bahawa
nubuat-Ku itu benar. Sekarang Aku
bernubuat pula tentang hal-hal yang
baru, rahsia-rahsia yang belum kamu
ketahui.
7Baru sekarang Aku melakukannya,
belum pernah kamu mendengar hal
itu, supaya kamu tidak dapat berkata
bahawa kamu sudah mengetahui
segala-galanya.
8Aku tahu bahawa kamu tidak boleh
dipercayai, kamu dikenal sebagai
penderhaka. Itulah sebabnya kamu tidak
mengetahuinya, dan tidak sepatah kata
pun sampai ke telinga kamu.
9Aku menahan kemurkaan-Ku, supaya
orang memuji nama-Ku. Aku menahan
kemarahan-Ku, supaya kamu tidak
dibinasakan.
10Aku telah menguji kamu dengan
api kesengsaraan, seperti perak diuji di
dalam relau.
11Perbuatan-Ku ini bagi kepentingan-Ku
sendiri, Aku tidak akan membiarkan
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nama-Ku dicemar, atau membahagi
kemuliaan-Ku dengan sesiapa pun."

Kores, Pemimpin yang Dipilih TUHAN
12TUHAN berfirman, "Dengarlah, hai
Israel, umat yang telah Kupanggil.
Akulah Allah, satu-satunya Allah, yang
pertama dan yang terakhir!
13Tangan-Ku meletakkan asas bumi,
dan membentangkan langit. Apabila Aku
memerintah langit dan bumi menghadap,
kedua-duanya datang dengan segera.
14Berhimpunlah dan dengarlah, kamu
semua! Tidak satu dewa pun dapat
meramalkan bahawa orang yang Aku
pilih itu akan menyerang Babel; dia akan
menjalankan perintah-Ku.
15Akulah yang telah berfirman serta
memanggil dia; Aku memimpin dia dan
memberi dia kejayaan.
16Dekatilah Aku, dan dengarlah
firman-Ku. Sejak permulaan Aku
telah berfirman dengan terus terang,
dan sentiasa menjadikan firman-Ku
kenyataan."



Yesaya 48.17–21 179

Rancangan TUHAN untuk Umat-Nya
Sekarang TUHAN Raja mengutus aku
dan memberi aku kuasa-Nya.
17Firman Allah Israel, Allah yang suci,
TUHAN Penyelamat kamu, "Akulah
TUHAN, Allah kamu, Aku mengajar
kamu apa yang baik bagi kamu, Aku
memimpin kamu di jalan yang harus
kamu tempuh.
18Sekiranya kamu memperhatikan
hukum-Ku, tentu kamu menerima berkat
yang tidak putus-putus seperti sungai
yang tidak pernah kering. Kamu akan
terus-menerus berjaya seperti ombak
laut yang tidak berhenti.
19Keturunan kamu akan menjadi
sebanyak butir pasir dan Aku akan
memastikan supaya mereka tidak
binasa."
20Keluarlah dan larilah dari Babel!
Isytiharkanlah berita itu dengan sorak
gembira. Siarkan berita itu ke mana-
mana, "TUHAN telah menyelamatkan
Israel, hamba-Nya!"
21Ketika TUHAN memimpin umat-Nya
melalui padang gurun, mereka tidak
kehausan. Dia mengeluarkan air dari



Yesaya 48.22–49.4 180

bukit batu untuk mereka; Dia membelah
bukit batu, lalu air pun memancut.
22 "Orang yang berdosa tidak akan
selamat," demikianlah firman TUHAN.

Israel, Cahaya yang
Menerangi Bangsa-Bangsa

49
1Dengarkan aku, hai penduduk
pulau-pulau, penduduk negeri-

negeri yang jauh! Sebelum aku
dilahirkan, TUHAN telah memilih aku,
dan melantik aku menjadi hamba-Nya.
2Dia membuat kata-kataku tajam
seperti pedang, Dia melindungi aku
dengan tangan-Nya sendiri. Dia
menjadikan aku seperti anak panah yang
tajam dan siap untuk digunakan.
3Dia berfirman kepadaku, "Hai Israel,
kamu hamba-Ku; kerana kamu, orang
akan memuji Aku."
4Aku berkata, "Aku telah berusaha,
tetapi sia-sia saja! Aku telah
menghabiskan tenagaku tetapi
tidak mencapai apa-apa." Namun aku
percaya kepada TUHAN untuk membela
perkaraku; Allah akan memberi aku
ganjaran untuk usahaku.
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5Sebelum aku lahir, TUHAN telah
melantik aku; Dia menjadikan aku
hamba-Nya untuk membawa kembali
umat-Nya, untuk mengumpulkan
Israel, umat-Nya. TUHAN memberi aku
kehormatan, Allahku adalah sumber
kekuatanku.
6TUHAN berfirman kepadaku, "Tugas
yang lebih besar menanti engkau,
hai hamba-Ku. Bukan sahaja engkau
akan memulihkan kemuliaan umat
Israel yang terselamat, tetapi Aku
juga akan menjadikan engkau cahaya
untuk menerangi bangsa-bangsa supaya
seluruh dunia dapat diselamatkan."
7Allah Israel, Allah yang suci,
Penyelamat Israel berfirman kepada
orang yang sangat dihina, yang dibenci
oleh bangsa-bangsa, yang menjadi
hamba penguasa-penguasa, "Raja-raja
akan melihat perbuatan-Ku, lalu berdiri
untuk memberikan hormat. Para
penguasa juga akan melihat hal itu, lalu
sujud untuk memberikan hormat." Hal
ini akan berlaku kerana TUHAN telah
memilih hamba-Nya; Allah Israel, Allah
yang suci menepati janji-Nya.
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Yerusalem Dibangun Semula
8TUHAN berfirman kepada umat-Nya,
"Apabila masanya tiba bagi-Ku untuk
menyelamatkan kamu, Aku akan
menjawab seruan kamu dan menolong
kamu. Aku akan menjaga dan melindungi
kamu. Aku akan membuat perjanjian
dengan bangsa-bangsa melalui kamu.
Aku akan membolehkan kamu mendiami
semula negeri yang lengang sekarang.
9Aku akan berkata kepada orang
tawanan, Keluarlah! dan kepada orang
dalam kegelapan, Marilah ke tempat
yang terang! Mereka akan mendapat
makanan di sepanjang jalan, bahkan
di bukit yang gondol pun mereka tidak
kekurangan.
10Mereka tidak akan lapar atau dahaga,
dan tidak ditimpa angin panas dan terik
matahari, kerana mereka dipimpin oleh
penyayang mereka. Dia akan memimpin
mereka ke mata air.
11Aku akan membina lebuh raya
melintasi pergunungan, Aku akan
menyediakan jalan bagi umat-Ku.
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12Umat-Ku akan datang dari tempat-
tempat yang jauh, dari utara, barat, dan
dari Sinim di selatan."
13Bernyanyilah, hai langit! Bersoraklah
dengan sukacita, hai bumi! Bernyanyilah
dengan gembira, hai gunung-gunung,
kerana TUHAN akan menghiburkan
umat-Nya, Dia akan mengasihani
umat-Nya yang menderita.
14Tetapi penduduk Yerusalem berkata,
"TUHAN telah meninggalkan kita! Dia
telah melupakan kita."
15Oleh itu TUHAN menjawab,
"Dapatkah seorang ibu melupakan
bayinya, atau tidak mengasihi anak
kandungnya? Sekalipun ibu melupakan
anak, Aku tidak akan melupakan kamu.
16Hai Yerusalem, Aku tidak akan
melupakan kamu! Aku telah menuliskan
nama kamu pada tapak tangan-Ku.
17Orang yang akan membina kamu
semula segera datang, dan mereka yang
membinasakan kamu akan segera pergi.
18Lihatlah apa yang sedang berlaku
di sekeliling kamu! Rakyat kamu mula
berhimpun, mereka sedang pulang!
Demi Aku, Allah yang hidup, Aku
berfirman bahawa kamu akan berasa
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bangga dengan rakyatmu, seperti
seorang pengantin perempuan bangga
dengan perhiasannya.
19Dahulu negeri kamu musnah
dan lengang, tetapi sekarang negeri
itu terlalu kecil bagi orang yang
hendak tinggal di situ. Mereka yang
memusnahkan negeri kamu, akan pergi
jauh daripada kamu.
20Anak-anak yang dilahirkan dalam
pembuangan akan berkata kepada kamu
pada suatu hari kelak, Negeri ini terlalu
kecil, kita memerlukan tempat tinggal
yang lebih besar!
21Lalu kamu akan berkata dalam
hati, Siapakah yang melahirkan anak-
anak ini bagiku? Bukankah aku telah
kehilangan anak-anakku, dan tidak
dapat melahirkan anak lagi? Aku dibawa
ke tempat pembuangan, siapakah
yang membesarkan anak-anak ini? Aku
ditinggalkan seorang diri, dari manakah
anak-anak ini datang?"
22TUHAN Raja berfirman kepada
umat-Nya, "Aku akan memberikan
isyarat kepada bangsa-bangsa, lalu
mereka akan membawa anak-anak kamu
pulang; anak-anak lelaki kamu akan
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didukung, dan anak-anak perempuan
kamu akan dijulang.
23Raja-raja akan menjadi seperti bapa
kamu, ratu-ratu akan menjadi seperti ibu
kamu. Mereka akan sujud menghormati
kamu; mereka akan menghormati kamu
dengan rendah hati. Maka kamu akan
sedar bahawa Akulah TUHAN; orang
yang mengharapkan pertolongan-Ku
tidak dikecewakan."
24Dapatkah kamu merebut jarahan
dari tangan pahlawan? Dapatkah kamu
membebaskan tawanan daripada orang
kejam?
25TUHAN menjawab, "Itulah yang
akan berlaku. Tawanan akan dirampas
dari tangan askar, dan jarahan akan
direbut daripada orang kejam. Aku
akan melawan orang yang melawan
kamu, dan Aku akan menyelamatkan
anak-anak kamu.
26Aku akan menyebabkan penindas
kamu mengamuk sehingga mereka
saling membunuh. Maka semua umat
manusia akan sedar bahawa Akulah
TUHAN, dan Akulah Penyelamat kamu,
Allah Yang Maha Kuasa, Allah Israel,
Penebus kamu."
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50
1TUHAN berfirman, "Jangan
sangka bahawa Aku mengusir

kamu umat-Ku, seperti seorang suami
menceraikan isterinya. Jika demikian,
di manakah surat cerai itu? Adakah
kamu menyangka bahawa Aku menjual
kamu seperti seorang bapa menjual
anaknya kepada penagih hutang? Tidak,
kamu ditawan kerana dosa kamu; kamu
dibuang kerana kejahatan yang telah
kamu lakukan.
2Mengapakah umat-Ku tidak
menyambut Aku ketika Aku datang untuk
menyelamatkan mereka? Mengapakah
mereka tidak menjawab ketika Aku
memanggil? Adakah Aku terlalu lemah
untuk menyelamatkan mereka? Dengan
perintah-Ku air laut menjadi kering,
sungai-sungai menjadi padang pasir
sehingga ikan-ikan di dalamnya mati
kerana tidak ada air.
3Aku menjadikan langit gelap
seolah-olah langit sedang berkabung."

Ketaatan Hamba TUHAN
4TUHAN Raja telah mengajar aku
tentang apa yang harus kukatakan,
supaya aku dapat menguatkan orang
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yang letih lesu. Tiap-tiap pagi Dia
membangkitkan keinginanku untuk
mendengar ajaran-Nya bagiku.
5TUHAN telah memberi aku pengertian,
aku tidak memberontak atau berpaling
daripada-Nya.
6Aku memberikan belakangku kepada
mereka yang memukul aku, dan pipiku
kepada orang yang mencabut janggutku.
Aku tidak memalingkan mukaku ketika
aku dihina dan diludahi.
7Namun hinaan mereka tidak dapat
menyakiti aku, kerana TUHAN Raja
menolong aku. Aku menguatkan hatiku
supaya tabah. Aku tahu aku tidak akan
dipermalukan,
8kerana Allah menyertai aku. Dia
akan membuktikan bahawa aku tidak
bersalah. Beranikah sesiapa menuduh
aku? Marilah kita ke pengadilan. Biarlah
dia mengajukan tuduhan.
9TUHAN Raja sendiri membela aku;
siapakah dapat mengatakan aku
bersalah? Semua pendakwaku akan
lenyap; mereka akan lenyap seperti kain
usang dimakan gegat.
10Hai kamu yang menghormati TUHAN
dan yang taat kepada kata-kata hamba-
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Nya. Perjalanan yang kamu tempuh
mungkin gelap, tetapi percayalah kepada
TUHAN, dan bersandarlah kepada Allah
kamu.
11Hai kamu semua yang merancang
untuk membinasakan orang lain, kamu
akan dibinasakan oleh rancangan
kamu sendiri. TUHAN sendiri akan
menyebabkan perkara ini berlaku, dan
kamu akan menderita kesudahan yang
malang.

Kata-Kata Penghiburan
untuk Yerusalem

51
1TUHAN berfirman, "Dengarlah
Aku, hai kamu yang mahu

diselamatkan, kamu yang datang
kepada-Ku minta pertolongan. Ingatlah
akan bukit batu tempat kamu dipahat,
dan kuari tempat kamu digali.
2 Ingatlah akan nenek moyang kamu,
Abraham, dan Sara yang melahirkan
kamu. Ketika Aku memanggil Abraham,
dia tidak mempunyai anak, tetapi
Aku memberkati dia dan memberi dia
keturunan yang banyak.
3Aku akan menghibur Yerusalem,
dan semua orang yang tinggal di
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runtuhannya. Walaupun negeri itu
padang gurun, Aku akan menjadikannya
sebuah taman, seperti taman-Ku di
Eden. Penduduknya akan bersukacita
dan bersukaria, mereka akan beryanyi
dan bersyukur kepada-Ku.
4Dengarlah Aku, hai umat-Ku,
dengarlah firman-Ku: Aku memberikan
ajaran-Ku kepada bangsa-bangsa, dan
hukum-Ku akan menerangi mereka.
5Aku akan segera datang untuk
menyelamatkan mereka; masa
kemenangan-Ku hampir tiba. Aku
sendiri akan memerintah bangsa-
bangsa. Negeri-negeri yang jauh
menanti-nantikan kedatangan-Ku;
mereka mengharapkan Aku untuk
menyelamatkan mereka.
6Pandanglah langit dan lihatlah bumi!
Langit akan lenyap seperti asap, dan
bumi akan lapuk bagaikan kain usang,
semua penduduknya akan mati seperti
lalat. Tetapi penyelamatan daripada-
Ku akan kekal selama-lamanya;
kemenangan-Ku tidak akan berakhir.
7Dengarkan Aku, hai kamu yang tahu
akan hal yang benar, kamu yang telah
menyimpan ajaran-Ku dalam hati.
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Jangan takut apabila orang mencela atau
menghina kamu;
8mereka akan lenyap seperti pakaian
dimakan gegat! Tetapi penyelamatan
daripada-Ku akan kekal selama-
lamanya; kemenangan-Ku tetap
sepanjang masa."
9Bangkitlah, ya TUHAN, tolonglah
kami! Selamatkanlah kami dengan
kuasa-Mu. Gunakanlah kuasa-Mu seperti
pada zaman purba, ketika Engkau
menghancurkan Rahab, naga laut itu.
10Engkau juga yang mengeringkan
laut, serta menyediakan jalan di tengah-
tengah air, supaya mereka yang Engkau
selamatkan dapat menyeberanginya.
11Orang yang Engkau selamatkan
akan tiba di Yerusalem dengan sukacita,
mereka akan menyanyi dan bersorak-
sorai. Mereka akan bersukacita dan
bersukaria, bebas daripada duka nestapa
selama-lamanya.
12TUHAN berfirman, "Akulah yang
menghibur kamu. Mengapakah kamu
takut terhadap manusia fana? Manusia
seperti rumput yang cepat layu.
13Adakah kamu sudah lupa akan TUHAN
Pencipta kamu, yang membentangkan
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langit, dan meletakkan asas bumi?
Mengapakah kamu sentiasa takut
terhadap keganasan penindas, yang
mahu membinasakan kamu? Keganasan
mereka tidak dapat menyentuh kamu
lagi.
14Mereka yang sekarang ditawan
akan segera dibebaskan; mereka tidak
akan mati dan dikubur, dan tidak akan
kekurangan makanan.
15Akulah TUHAN, Allah kamu; Akulah
yang menggelorakan laut sehingga
ombaknya berderu. Nama-Ku TUHAN
Yang Maha Kuasa!
16Aku membentangkan langit, dan
meletakkan asas bumi; Aku berfirman
kepada Yerusalem, Kamulah umat-Ku!
Aku telah memberi kamu ajaran-Ku dan
melindungi kamu dengan kuasa-Ku."

Penderitaan Yerusalem Berakhir
17Bangunlah, hai Yerusalem!
Bangunlah dan bangkitlah! Kamu telah
mengalami hukuman TUHAN, hukuman
yang dijatuhkan kepadamu kerana
kemurkaan-Nya, sudah kamu jalani
sampai selesai.
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18Tiada sesiapa antara pendudukmu
yang memimpinmu; tiada sesiapa antara
penghunimu yang menuntunmu.
19Kamu telah ditimpa dua bencana:
negerimu dirosakkan oleh peperangan,
dan pendudukmu kelaparan. Tiada
sesiapa pun mengasihani dan menghibur
kamu.
20Di tiap-tiap sudut jalan pendudukmu
jatuh kerana lemah; mereka seperti
rusa yang terperangkap. Mereka telah
merasai akibat kemurkaan Allah.
21Hai penduduk Yerusalem yang
menderita, kamu terhuyung-hayang
seperti orang mabuk.
22TUHAN, Allah kamu membela kamu.
Dia berfirman, "Aku akan menjauhkan
hukuman yang telah Kujatuhkan ketika
Aku murka. Kamu tidak usah lagi
menderita hukuman yang membuat
kamu terhuyung-hayang.
23Aku akan menjatuhkan hukuman itu
kepada penindas kamu, kepada mereka
yang menyuruh kamu berbaring di jalan,
serta memijak-mijak kamu seolah-olah
kamu ini sampah."
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Allah Akan Menyelamatkan
Yerusalem

52
1Bangunlah, hai Yerusalem,
bangunlah! Kuatkanlah hatimu!

Kenakanlah pakaian kebesaranmu! Hai
Yerusalem, kota yang suci, orang najis
tidak akan memasuki pintu gerbangmu
lagi.
2Bebaskanlah dirimu, hai Yerusalem!
Bangkitlah dan kebaskanlah debu
yang melekat padamu. Putuskanlah
rantai yang mengikat leher kamu, hai
penduduk Sion yang tertawan!
3TUHAN Raja berfirman kepada
umat-Nya, "Ketika kamu menjadi
hamba, kamu tidak dibeli dengan wang.
Demikian juga ketika kamu dibebaskan,
kamu tidak akan ditebus dengan wang.
4Semasa kamu tinggal di Mesir sebagai
orang bangsa asing, kamu pergi ke sana
dengan kemahuan kamu sendiri. Lalu
Asyur menawan kamu tanpa alasan.
5Sekarang di Babilonia hal yang sama
telah berlaku: kamu ditawan tanpa
alasan. Mereka yang menawan kamu
sentiasa memegahkan diri dan menghina
Aku.
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6Pada masa yang akan datang, kamu
akan mengakui bahawa Akulah Allah,
dan bahawa Aku telah berfirman kepada
kamu."
7Betapa baiknya melihat kedatangan
utusan, dia datang melintasi
pergunungan, dan membawa berita baik,
berita kedamaian! Dia mengisytiharkan
penyelamatan, dan berkata kepada Sion,
"Allahmu memerintah!"
8Para pengawal kota berteriak-teriak,
mereka bersorak bersama-sama kerana
sukacita. Dengan mata sendiri mereka
melihat TUHAN kembali ke Sion.
9Bersorak-soraklah, hai runtuhan
Yerusalem! TUHAN akan menyelamatkan
kota-Nya serta menghiburkan hati
umat-Nya.
10TUHAN akan menggunakan kuasa-
Nya yang suci di hadapan semua bangsa.
Dia akan menyelamatkan umat-Nya, dan
seluruh bumi akan menyaksikannya.
11Pergilah! Tinggalkanlah Babilonia, hai
kamu yang membawa perkakas Rumah
TUHAN! Janganlah sentuh apa-apa
yang najis, sucikanlah diri kamu dan
berangkatlah.
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12Kamu tidak akan pergi tergesa-gesa
seperti orang yang melarikan diri.
TUHAN akan memimpin kamu, Allah
Israel akan melindungi kamu dari setiap
penjuru.

Hamba yang Menderita
13TUHAN berfirman, "Hamba-Ku akan
berjaya dalam tugasnya; dia akan
disanjung tinggi.
14Dahulu banyak orang terperanjat
melihat dia, kerana rupanya dicacati
sehingga tidak lagi seperti rupa manusia.
15Tetapi sekarang bangsa-bangsa
hairan melihat dia, raja-raja terpegun
kerana kagum. Mereka akan melihat dan
memahami perkara-perkara yang belum
pernah diketahui mereka."

53
1Bangsa itu menjawab, "Siapakah
yang percaya akan laporan

kami? Kepada siapakah kuasa TUHAN
dinyatakan?
2TUHAN menghendaki hamba-Nya
membesar seperti tunas yang tumbuh
di tanah gersang. Rupanya tidak elok
ataupun tampan, sehingga kita tidak
tertarik kepadanya. Tiada apa-apa
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padanya yang menarik hati, yang
membuat kita mengingini dia.
3Kita menghina dan menolak dia, dia
menderita kesengsaraan dan kesakitan.
Tidak seorang pun hendak memandang
dia; kita pun tidak mempedulikan dia.
4Padahal penderitaan kitalah yang
ditanggungnya, penyakit kitalah yang
dideritanya. Selama ini kita menyangka
bahawa penderitaannya itu hukuman
Allah baginya.
5Tetapi dia dilukai kerana dosa kita,
dia diseksa kerana perbuatan jahat kita.
Kita diselamatkan kerana hukuman
yang ditanggungnya, kita disembuhkan
kerana luka-lukanya.
6Dahulu kita semua seperti domba
yang sesat, masing-masing mengikut
jalan sendiri. Tetapi TUHAN menjatuhkan
hukuman kepadanya, hukuman yang
seharusnya dijatuhkan kepada kita.
7Dia diperlakukan dengan kasar, tetapi
dia menanggungnya dengan sabar; Dia
tidak membuka mulutnya seperti anak
domba yang dibawa ke pembantaian,
atau induk domba yang dicukur bulunya.
8Dia ditahan dan dihakimi, lalu digiring
untuk dihukum mati. Tidak seorang pun
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mempedulikannya; dia dihukum mati
kerana dosa bangsa kita.
9Dia dikuburkan bersama-sama orang
jahat, dia dikebumikan bersama-sama
orang kaya, walaupun dia tidak pernah
melakukan jenayah dan tidak pernah
berdusta."
10TUHAN berfirman, "Penderitaannya
memang menurut kehendak-Ku; dia
menyerahkan nyawanya sebagai korban
bagi pengampunan dosa. Oleh itu
dia akan panjang umur; dia akan
melihat keturunannya, dan melalui dia
maksud-Ku akan terlaksana.
11Selepas penderitaan, dia akan
bersukacita semula; dia akan tahu
bahawa penderitaannya tidak sia-sia.
Hamba-Ku yang setia dan yang Aku
perkenankan akan menanggung
hukuman banyak orang, dan kerana dia,
Aku akan mengampuni mereka.
12Oleh itu Aku akan memberi dia
kedudukan yang mulia, kedudukan di
kalangan orang besar dan kenamaan.
Dia rela mengorbankan nyawanya, dan
dia dianggap sebagai orang jahat. Dia
menanggung dosa banyak orang, dan
berdoa agar mereka diampuni."
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Kasih TUHAN terhadap Israel

54
1Hai Yerusalem, dahulu kamu
seperti wanita mandul, tetapi

sekarang bernyanyilah dan bersorak-
sorailah dengan gembira. Sekarang
kamu akan mendapat lebih banyak
anak daripada wanita yang tidak pernah
ditinggalkan suami!
2Luaskanlah khemah kediamanmu,
panjangkan talinya dan kukuhkanlah
pasaknya!
3Kawasanmu akan diperluas di
setiap sisi; pendudukmu akan kembali
menghuni negeri yang sekarang diduduki
oleh bangsa-bangsa lain. Kota-kota yang
sekarang lengang akan dipenuhi orang.
4 Jangan takut! Kamu tidak akan
dipermalukan lagi. Kamu tidak akan
dihina lagi. Kamu akan melupakan
ketidaksetiaanmu pada waktu muda,
dan tidak ingat akan kesunyianmu
sebagai janda.
5Penciptamu seperti suami bagimu,
nama-Nya TUHAN Yang Maha Kuasa.
Allah Israel, Allah yang suci ialah
Penyelamat kamu, Dialah Allah
penguasa seluruh dunia.
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6Hai Israel, kamu seperti seorang
isteri yang muda, yang sedih kerana
ditinggalkan oleh suaminya. Tetapi
TUHAN memanggil kamu kembali
kepada-Nya. Dia berfirman,
7 "Sebentar saja Aku telah
meninggalkan kamu, tetapi dengan
penuh kasih Aku akan mengambil kamu
kembali.
8Aku berpaling daripadamu sebentar
saja kerana Aku sangat murka, tetapi
Aku akan mengasihi kamu selama-
lamanya." Demikianlah firman TUHAN,
Penyelamat kamu.
9 "Pada zaman Nuh Aku berjanji
tidak akan membanjiri bumi lagi.
Sekarang Aku berjanji tidak akan
murka terhadapmu lagi; Aku tidak akan
memarahi atau menghukum kamu.
10Biarpun gunung dan bukit runtuh,
tetapi Aku tidak akan berhenti mengasihi
kamu; Aku akan menepati perjanjian
damai-Ku." Demikianlah firman TUHAN
yang mengasihi kamu.

Yerusalem yang Baru
11TUHAN berfirman, "Hai Yerusalem,
kota yang menderita dan tidak berdaya,
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tiada sesiapa pun yang menghiburkan
kamu. Aku akan membina asasmu
semula dengan batu nilam.
12Aku akan membina menaramu
dengan batu delima, pintu gerbangmu
dengan batu manikam merah, dan
tembok di sekelilingmu dengan batu
permata.
13Aku sendiri akan mengajar
pendudukmu, dan memberi mereka
kemakmuran dan kedamaian.
14Keadilan akan menguatkan kamu.
Kamu akan terhindar daripada
penindasan dan kengerian.
15 Jika seseorang menyerbu kamu,
bukanlah Aku yang menyuruhnya;
sesiapa yang menyerang kamu akan
jatuh.
16Akulah yang menciptakan tukang
besi, yang menyalakan api lalu membuat
senjata. Aku juga yang menciptakan
askar, yang menggunakan senjata itu
untuk membunuh.
17Tetapi tiada senjata yang dapat
mencederakan kamu; semua tuduhan
terhadap kamu akan kamu buktikan
salah. Aku akan membela hamba-
hamba-Ku, serta memberi mereka
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kemenangan." Demikianlah firman
TUHAN.

TUHAN Menawarkan Belas Kasihan

55
1TUHAN berfirman, "Marilah,
setiap orang yang haus, minumlah

air yang tersedia. Marilah, kamu yang
tidak mempunyai wang, terimalah
gandum dan makanlah. Mari! Terimalah
wain dan susu, tanpa membayar
apa-apa.
2Mengapakah kamu membeli sesuatu
yang tidak memuaskan? Mengapakah
kamu bekerja untuk sesuatu yang tidak
mengenyangkan? Dengarlah firman-Ku
dan turutlah perintah-Ku, maka kamu
akan menikmati makanan yang terbaik.
3Sekarang dengarlah, hai umat-Ku;
datanglah kepada-Ku, lalu kamu akan
hidup. Aku akan mengadakan perjanjian
yang kekal dengan kamu, dan memberi
kamu berkat yang Kujanjikan kepada
Daud.
4Aku menjadikan dia seorang
pemimpin dan panglima bangsa-bangsa,
dan melalui dia, Aku menunjukkan
kuasa-Ku kepada mereka.
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5Kamu akan memanggil bangsa-bangsa
asing untuk menghadap; pada suatu
masa dahulu mereka tidak mengenal
kamu, tetapi sekarang mereka berlari
kepada kamu. Aku, TUHAN Allah kamu,
Allah Israel, Allah yang suci akan
melaksanakan segala perkara ini; Aku
akan mengagungkan kamu."
6Kembalilah kepada TUHAN semasa
masih dapat; berserulah kepada-Nya
semasa Dia masih dekat.
7Biarlah orang jahat meninggalkan
cara hidup mereka, dan mengubah jalan
fikiran mereka. Biarlah mereka kembali
kepada TUHAN, Allah kita, kerana Dia
berbelas kasihan dan sentiasa sedia
mengampuni.
8TUHAN berfirman, "Fikiran-Ku bukan
seperti fikiran kamu, dan jalan-Ku bukan
seperti jalan kamu.
9Setinggi langit dari bumi, setinggi
itulah jalan-Ku daripada jalanmu, dan
fikiran-Ku daripada fikiranmu.
10Firman-Ku seperti salji dan hujan
yang turun dari langit untuk membasahi
bumi, serta menumbuhkan tanaman
sehingga menghasilkan benih untuk
ditanam dan makanan untuk dimakan.
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11Demikian jugalah firman yang Aku
ucapkan akan berjaya mencapai tujuan-
Ku, dan melakukan setiap perkara yang
Aku tentukan.
12Kamu akan meninggalkan Babel
dengan sukacita, kamu akan dipimpin
keluar dari kota itu dengan kedamaian.
Gunung dan bukit akan bernyanyi
dengan gembira, semua pokok di padang
akan bertepuk tangan.
13Pokok sipres akan menggantikan
semak duri, pokok kemunting
menggantikan semak belukar.
Kejadian ini sebagai tanda yang kekal,
peringatan bahawa Aku, TUHAN, telah
melakukannya."

Semua Bangsa Akan
Menjadi Umat Allah

56
1TUHAN berfirman kepada umat-
Nya, "Lakukanlah apa yang adil

dan sesuai dengan hukum-Ku, kerana
tidak lama lagi Aku akan menyelamatkan
kamu.
2Aku akan memberkati orang yang
sentiasa merayakan hari Sabat dan
tidak menyalahgunakannya. Aku akan
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memberkati orang yang tidak melakukan
kejahatan."
3Orang bangsa asing yang telah
bergabung dengan umat TUHAN
tidak boleh berkata, "TUHAN tidak
membenarkan aku menyembah Dia
bersama-sama umat-Nya." Orang yang
telah dikembiri tidak boleh berkata
bahawa dia bukan sebahagian daripada
umat Allah kerana dia tidak boleh
mendapat anak.
4TUHAN berfirman kepada orang itu,
"Jika kamu menghormati Aku dengan
merayakan hari Sabat, dan jika kamu
melakukan perkara-perkara yang
menyenangkan hati-Ku, serta berpegang
teguh pada perjanjian-Ku,
5maka nama kamu akan diingat di
dalam Rumah-Ku dan di kalangan
umat-Ku. Hal itu lebih baik daripada
mempunyai anak lelaki dan anak
perempuan. Kamu tidak akan dilupakan."
6TUHAN berfirman kepada orang
bangsa asing yang telah menjadi
sebahagian daripada umat-Nya, yang
mengasihi Dia dan berbakti kepada-Nya,
yang merayakan hari Sabat serta
berpegang teguh pada perjanjian-Nya,
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7 "Aku akan membawa kamu ke Sion,
bukit-Ku yang suci. Aku akan memberi
kamu kegembiraan di dalam rumah
doa-Ku. Aku akan menyambut korban-
korban yang kamu persembahkan di
mazbah-Ku. Rumah-Ku akan disebut
rumah doa bagi semua bangsa."
8TUHAN Raja yang membawa umat-Nya
pulang dari pembuangan telah berjanji
bahawa Dia juga akan mengumpulkan
bangsa lain untuk bergabung dengan
mereka yang sudah terkumpul.

Para Pemimpin Israel Dihukum
9TUHAN telah menyuruh bangsa-
bangsa asing datang seperti binatang
buas untuk memakan umat-Nya.
10Dia berfirman, "Semua pemimpin
umat-Ku buta. Mereka seharusnya
memberikan amaran kepada umat-Ku.
Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka
seperti anjing pengawal yang tidak dapat
menyalak; mereka hanya tahu tidur dan
bermimpi.
11Mereka seperti anjing yang rakus;
tidak puas-puas makan. Mereka tidak
mempunyai pengertian; masing-masing
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berbuat sesuka hati dan mencari
keuntungan diri sendiri.
12Pemabuk-pemabuk itu berkata,
Marilah kita minum wain dengan sepuas-
puasnya. Esok lebih baik daripada hari
ini."

Israel Dikutuk Kerana
Menyembah Berhala

57
1Apabila orang baik meninggal,
tiada sesiapa pun mengerti

atau mempedulikannya. Tetapi apabila
mereka meninggal, mereka terlepas
daripada malapetaka.
2Mereka mendapat kedamaian dan
rehat di dalam kubur.
3Marilah, hai orang berdosa. Biarlah
kamu diadili! Kamu sejahat tukang sihir,
orang yang suka berzina, dan pelacur.
4Siapakah yang hendak kamu
permainkan? Hai pendusta, siapakah
yang kamu tertawakan?
5Kamu menyembah dewa-dewa
kesuburan dengan melakukan hubungan
jenis di bawah pokok-pokok keramat.
Kamu mempersembahkan anak-anak
kamu sebagai korban di celah-celah
bukit batu, di lembah sungai.
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6Kamu mengambil batu-batu yang licin
dari sungai, lalu menyembahnya sebagai
berhala. Kamu mempersembahkan wain
dan bijirin kepada berhala-berhala itu.
Adakah kamu menyangka bahawa Aku
berkenan dengan semua itu?
7Kamu pergi ke puncak gunung yang
tinggi-tinggi untuk mempersembahkan
korban dan memuaskan nafsu berahi.
8Kamu memasang berhala-berhala
yang cabul di belakang pintu dan tiang
pintu kamu. Kamu telah meninggalkan
Aku. Kamu bertelanjang lalu naik ke
katil yang besar bersama-sama kekasih
kamu: orang yang kamu upah supaya
berseketiduran dengan kamu. Dengan
cara itu kamu memuaskan nafsu.
9Kamu memakai minyak dan wangi-
wangian lalu menyembah Dewa Molokh.
Kamu mengirim utusan ke negeri-negeri
jauh, bahkan ke dunia orang mati.
10Kamu penat mencari berhala lain,
namun kamu tidak mahu berhenti. Kamu
menyangka berhala-berhala kamu yang
cabul dapat menguatkan kamu sehingga
kamu tidak menjadi lemah.
11TUHAN berfirman, "Siapakah dewa-
dewa yang menakut-nakutkan kamu
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sehingga kamu berdusta terhadap-Ku
dan melupakan Aku sama sekali? Adakah
kamu tidak lagi menghormati Aku kerana
Aku terlalu lama berdiam diri?
12Kamu menyangka bahawa perbuatan
kamu benar, tetapi Aku akan
mendedahkan kelakuan buruk itu,
dan berhala-berhala kamu tidak akan
dapat menolong kamu.
13Apabila kamu berseru minta
tolong, biarlah berhala-berhala kamu
menyelamatkan kamu! Berhala-berhala
itu akan hilang diterbangkan oleh satu
hembusan angin! Tetapi orang yang
percaya kepada-Ku akan mewarisi negeri
ini. Mereka akan menyembah Aku di
dalam Rumah-Ku."

Allah Berjanji untuk Menolong dan
Menyembuhkan Umat-Nya

14TUHAN berfirman, "Biarlah umat-Ku
kembali kepada-Ku. Binalah dan
siapkanlah jalan! Singkirkanlah tiap-tiap
halangan di jalan mereka!
15Akulah Allah Yang Maha Tinggi dan
Maha Suci, yang hidup selama-lamanya.
Aku tinggal di tempat yang tinggi dan
suci, tetapi Aku tinggal juga bersama-
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sama orang yang rendah hati dan
yang bertaubat daripada dosa, supaya
Aku dapat memulihkan keyakinan dan
harapan mereka.
16Akulah yang memberikan hidup
kepada umat-Ku. Aku tidak menuduh
mereka terus-menerus, dan Aku tidak
sentiasa murka terhadap mereka.
17Aku murka terhadap mereka
kerana dosa dan ketamakan mereka.
Itulah sebabnya Aku menghukum dan
meninggalkan mereka. Tetapi mereka
degil dan tetap mengikut jalan sendiri.
18Aku sudah melihat kelakuan mereka,
namun Aku akan menyembuhkan
mereka. Aku akan memimpin
dan menolong mereka. Aku akan
menghiburkan hati orang yang
berkabung.
19Aku memberikan kedamaian kepada
semua orang, baik yang dekat mahupun
yang jauh! Aku akan menyembuhkan
umat-Ku.
20Tetapi orang jahat seperti laut yang
berombak dan tidak pernah tenang;
arusnya membawa sampah dan lumpur.
21Orang berdosa tidak akan selamat."
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Puasa yang Sejati

58
1TUHAN berfirman, "Berteriaklah
dengan sekuat-kuatnya!

Beritahulah umat-Ku, orang Israel
tentang dosa mereka!
2Mereka menyembah Aku setiap
hari dan mengaku bahawa mereka
berhasrat mengenal Aku serta mematuhi
hukum-Ku. Mereka berkata bahawa
mereka mahu Aku memberi mereka
hukum yang adil, dan bahawa mereka
suka menyembah Aku."
3Umat itu bertanya, "Apa gunanya kita
berpuasa jika TUHAN tidak melihatnya?
Mengapakah kita harus menahan
diri daripada makanan jika Dia tidak
memperhatikannya?" TUHAN berfirman
kepada mereka, "Ketika kamu berpuasa,
kamu mementingkan hal sendiri dan
menindas pekerja-pekerja kamu.
4Puasa kamu menyebabkan kamu
ganas; kamu bergaduh dan bertengkar.
Jangan sangka puasa seperti itu
akan menggerakkan hati-Ku untuk
mendengarkan doa-doa kamu.
5Apabila berpuasa, kamu menyeksa
diri. Kamu menundukkan kepala seperti



Yesaya 58.6–9 211

daun rumput yang runduk. Kamu
berbaring di atas kain guni dan abu.
Itukah yang kamu sebut puasa? Adakah
kamu menyangka bahawa Aku berkenan
dengan perbuatan kamu itu?
6 Inilah puasa yang Aku kehendaki:
tanggalkan belenggu penindasan dan
beban ketidakadilan, serta bebaskan
orang yang tertindas.
7Bahagilah makanan kamu dengan
orang yang lapar, dan sambutlah orang
miskin yang tiada tempat berteduh, ke
dalam rumah kamu. Berikanlah pakaian
kepada mereka yang tidak mempunyai
pakaian, dan jangan tolak sanak
saudara kamu sendiri yang memerlukan
pertolongan.
8Maka cahaya kamu akan bersinar
seperti fajar merekah, dan luka-luka
kamu akan segera sembuh. Aku
akan sentiasa menyertai kamu untuk
menyelamatkan kamu. Hadirat-Ku akan
melindungi kamu di setiap sudut.
9Apabila kamu berdoa, Aku akan
mengabulkan doa kamu dan apabila
kamu memanggil Aku, Aku akan
menjawab. Jika kamu menghentikan
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penindasan dan penghinaan terhadap
orang lain, serta segala kata-kata fitnah;
10 jika kamu memberikan makanan
kepada orang yang lapar, dan memenuhi
keperluan orang yang tertindas, maka
kegelapan di sekitar kamu akan menjadi
seterang siang.
11Aku akan sentiasa memimpin kamu
serta mengenyangkan kamu di tanah
kering. Aku akan menjadikan kamu
kuat dan sihat. Kamu akan menjadi
seperti taman yang mendapat cukup air,
dan seperti mata air yang tidak pernah
kering.
12Kamu akan membina semula apa
yang sudah lama runtuh; kamu akan
membinanya semula di atas asas yang
lama. Kamu akan dikenal sebagai umat
yang membina semula tembok-tembok
kota dan rumah-rumah yang runtuh."

Ganjaran bagi Orang yang
Merayakan Hari Sabat

13TUHAN berfirman, "Jika kamu
merayakan hari Sabat sebagai hari yang
suci, dan tidak mementingkan hal sendiri
pada hari itu; jika kamu menghargai
hari-Ku yang suci dan menghormatinya
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dengan tidak berpergian pada hari
itu, tidak bekerja, dan tidak bercakap
kosong,
14maka kamu akan berbahagia
kerana mengabdi kepada-Ku. Aku akan
menyebabkan kamu dihormati di seluruh
dunia, dan kamu akan menikmati hasil
negeri yang Aku berikan kepada nenek
moyang kamu, Yakub. Aku, TUHAN,
telah berfirman."

Nabi Mengutuk Dosa Umat

59
1 Jangan sangka bahawa
TUHAN terlalu lemah untuk

menyelamatkan kamu, atau terlalu
pekak untuk mendengar seruan kamu
minta tolong!
2Kerana dosa kamu, Dia tidak
mendengarkan kamu, apabila kamu
berdoa kepada-Nya. Dosa kamu
memisahkan kamu daripada-Nya.
3Kamu telah berdosa kerana berdusta,
berlaku curang, membunuh, dan berlaku
ganas.
4Kamu mengadukan perkara tanpa
alasan, dan kamu tidak menghakimi
perkara dengan adil. Kamu mendapat
kemenangan dengan berdusta. Kamu
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merancang untuk menyakiti orang lain,
dan kamu melakukan kejahatan itu.
5Rancangan jahat kamu membawa
maut, seperti telur ular berbisa. Apabila
telur itu pecah, ular keluar! Tetapi
muslihat kamu sia-sia sahaja seperti
pakaian yang dibuat daripada sarang
labah-labah!
6 (59:5)
7Kamu selalu merancangkan
sesuatu yang jahat, dan ingin segera
melaksanakannya. Kamu tidak ragu-
ragu membunuh orang yang tidak
bersalah. Ke mana sahaja kamu pergi
kamu meninggalkan keruntuhan dan
kebinasaan,
8dan tiada seorang pun selamat.
Segala perbuatan kamu tidak adil. Kamu
mengikut jalan yang sesat, dan orang
yang mengikut jalan itu tidak selamat.

Umat Mengakui Dosa Mereka
9Umat itu berkata, "Sekarang barulah
kami tahu sebabnya Allah tidak
menyelamatkan kami daripada orang
yang menindas kami. Kami menanti-
nantikan cahaya, tetapi hanya kegelapan
yang ada.
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10Kami meraba-raba seperti orang
buta. Kami tersandung pada tengah hari,
seolah-olah hari sudah malam. Kami
seperti orang mati di kalangan orang
hidup.
11Kami takut dan sedih. Kami
mengharapkan Allah untuk
menyelamatkan kami daripada
penindasan dan kejahatan, tetapi tiada
apa-apa berlaku.
12Kesalahan kami terhadap-
Mu sungguh banyak. Dosa kami
menyalahkan kami. Kami sungguh-
sungguh menyedari kejahatan kami.
13Kami telah memberontak terhadap
TUHAN, menolak Dia, dan tidak mahu
mengikut Allah kami. Kami telah
menindas orang lain dan menyeleweng
daripada-Mu. Fikiran kami sesat dan
kata-kata kami dusta belaka.
14Hukum yang adil telah disingkirkan
dan keadilan dijauhkan. Kejujuran
dipandang rendah di tempat-tempat
umum, dan ketulusan diketepikan.
15Tiada lagi orang yang jujur sehingga
sesiapa yang menjauhi kejahatan
menjadi mangsa kejahatan."
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TUHAN Bersiap-siap
Menyelamatkan Umat-Nya

TUHAN nampak semuanya; Dia murka
kerana tiada keadilan lagi.
16Dia hairan kerana tiada sesiapa pun
menolong orang yang tertindas. Oleh
itu, dengan kuasa-Nya sendiri Dia akan
menyelamatkan mereka dan memberi
mereka kemenangan.
17Dia memakai keadilan sebagai baju
zirah dan penyelamatan sebagai topi
besi. Dia bertekad untuk memulihkan
keadaan dan membalas ketidakadilan.
18Dia akan menghukum musuh-Nya
menurut perbuatan mereka, termasuk
juga orang yang tinggal di negeri-negeri
yang jauh.
19Dari timur ke barat, tiap-tiap orang
takut akan keagungan dan kuasa-Nya.
Dia akan datang seperti air sungai yang
deras dan seperti angin yang kuat.
20TUHAN berfirman kepada umat-Nya,
"Aku akan datang ke Yerusalem untuk
membela dan menyelamatkan semua
orang yang bertaubat daripada dosa.
21Aku membuat perjanjian dengan
kamu: Aku telah memberi kamu
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kuasa-Ku dan ajaran-Ku untuk menjadi
milik kamu selama-lamanya. Mulai
sekarang hendaklah kamu taat
kepada-Ku, dan mengajar anak serta
keturunan kamu supaya taat kepada-Ku
selama-lamanya."

Kemuliaan Yerusalem
Pada Masa Hadapan

60
1Bangkitlah, dan bersinarlah,
hai Yerusalem, kerana cahaya

penyelamatanmu sudah datang;
TUHAN menyinari engkau dengan
kemuliaan-Nya.
2Bangsa-bangsa lain akan diliputi
kegelapan, tetapi cahaya TUHAN akan
bersinar atasmu; cahaya hadirat-Nya
akan menerangimu.
3Bangsa-bangsa lain datang kepada
cahayamu, dan raja-raja tertarik kepada
cahaya yang terbit bagimu.
4Lihatlah hal yang sedang berlaku
di sekelilingmu. Rakyatmu berkumpul
untuk pulang kepadamu. Anak lelakimu
pulang dari negeri jauh, dan anak
perempuanmu didukung.
5Engkau akan melihat hal itu lalu
wajahmu berseri-seri, engkau akan
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terharu dan berbesar hati. Harta
bangsa-bangsa akan dibawa kepadamu;
kekayaan dari seberang laut akan
mengalir kepadamu.
6Kafilah-kafilah akan datang dari
Midian dan Efa. Mereka datang dari
Syeba dengan membawa emas dan
kemenyan. Mereka memberitakan hal
baik yang telah dilakukan TUHAN!
7Kawanan domba dari Kedar dan
domba jantan dari Nebayot akan
dibawa kepadamu sebagai korban, dan
dipersembahkan di atas mazbah untuk
menyenangkan hati TUHAN. TUHAN
akan menjadikan Rumah-Nya lebih mulia
lagi.
8Apakah yang melayang seperti awan,
seperti burung merpati yang sedang
terbang pulang?
9 Itulah kapal-kapal yang membawa
pulang umat Allah dari negeri-negeri
yang jauh. Perak dan emas dibawa
oleh mereka untuk memuliakan nama
TUHAN, Allah kamu, Allah Israel,
Allah yang suci yang menyebabkan
bangsa-bangsa menghormati umat-Nya.
10TUHAN berfirman kepada Yerusalem,
"Orang bangsa asing akan membina
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semula tembokmu, dan raja-raja
mereka akan melayani engkau. Kerana
kemurkaan-Ku, Aku telah menghukum
engkau, tetapi sekarang Aku berkenan
untuk mengasihani engkau.
11Siang malam pintu-pintu gerbangmu
akan terbuka, supaya raja-raja bangsa
asing yang telah ditawan dapat
membawa kekayaan kepadamu.
12Tetapi bangsa-bangsa yang tidak
mengabdi kepadamu akan dimusnahkan
sama sekali.
13Kayu sipres, kayu juniper, dan
kayu pain, kayu yang terbaik
dari hutan Lebanon, akan dibawa
untuk membinamu, hai Yerusalem,
untuk memperindah Rumah-Ku dan
memuliakan kota-Ku.
14Anak-anak penindasmu akan datang
bersujud untuk menghormati engkau.
Semua orang yang pernah menghina
engkau akan bersujud pada kaki-Mu.
Mereka akan menyebut engkau Kota
TUHAN, Sion, Kota Allah Israel, Allah
yang suci.
15Engkau tidak akan ditinggalkan
dan tidak dibenci lagi, dan tidak
dibiarkan sebagai kota yang terlantar
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dan sunyi. Aku akan menjadikan engkau
agung dan indah, tempat kegembiraan
selama-lamanya.
16Bangsa-bangsa dan raja-raja akan
memelihara engkau, seperti seorang ibu
memelihara anaknya. Engkau akan tahu
bahawa Aku, TUHAN, Penyelamatmu,
dan bahawa Allah Israel, Allah Yang
Maha Kuasa, Penebusmu.
17Aku akan membawakan engkau
emas sebagai ganti gangsa, perak
sebagai ganti besi, gangsa sebagai
ganti kayu, dan besi sebagai ganti
batu. Penguasa-penguasamu tidak
akan menindas engkau lagi; Aku akan
menyebabkan mereka memerintah
dengan adil dan aman.
18Keganasan tidak akan terdengar
lagi; negerimu tidak akan mengalami
kemusnahan lagi. Seperti tembok, Aku
akan melindungi dan membela engkau;
engkau akan memuji Aku kerana Aku
Penyelamatmu.
19Matahari tidak lagi menjadi
penerangmu pada siang hari, bulan
tidak lagi menjadi penerangmu pada
malam hari; Aku, TUHAN, akan menjadi
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penerang abadi bagimu; Aku akan
menyinari engkau dengan kemuliaan-Ku.
20Masa kedukaanmu akan berakhir.
Aku, TUHAN, akan menjadi penerang
abadi bagimu, lebih kekal daripada
matahari dan bulan.
21Pendudukmu akan melakukan
hal yang benar, dan akan memiliki
negeri ini selama-lamanya. Mereka
seperti tumbuhan yang Aku tanam,
hasil ciptaan-Ku, untuk menyatakan
kebesaran-Ku.
22Bahkan keluargamu yang terkecil
dan terhina akan menjadi bangsa yang
kuat. Pada masa yang tepat kelak, Aku,
TUHAN, akan melakukannya dengan
segera."

Berita Baik tentang Pembebasan

61
1Kuasa TUHAN Raja ada padaku,
Dia telah memilih aku dan

mengutus aku untuk mengkhabarkan
berita baik kepada orang miskin, untuk
memulihkan orang yang hancur hati,
untuk mengumumkan kemerdekaan
kepada orang tawanan, dan pembebasan
kepada orang di dalam penjara.
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2Dia telah mengutus aku untuk
mengisytiharkan ketibaan masa bagi
TUHAN untuk menyelamatkan umat-
Nya, dan mengalahkan musuh-musuh
mereka. Dia telah mengutus aku untuk
menghiburkan orang yang berduka,
3untuk memberi orang yang berkabung
di Sion, kesukaan serta kegembiraan,
dan bukan kedukaan, lagu pujian, dan
bukan kesedihan. Mereka akan menjadi
seperti pokok yang ditanam oleh TUHAN
sendiri. Mereka akan melakukan hal
yang benar, dan Allah akan dipuji kerana
perbuatan-Nya.
4Mereka akan membina semula
kota-kota yang telah lama runtuh, dan
mendirikan tempat-tempat yang sudah
lama sepi.
5Hai umat-Ku, orang bangsa asing akan
melayani kamu. Mereka akan menjaga
ternakan kamu dan bekerja di tanah dan
ladang anggur kamu.
6Kamu akan dikenal sebagai imam-
imam TUHAN, sebagai hamba-hamba
Allah kita. Kamu akan menikmati
kekayaan bangsa-bangsa, dan berasa
bangga memiliki kekayaan itu.
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7Kamu tidak akan dipermalukan atau
dihina lagi. Kamu akan tinggal di negeri
kamu sendiri, kekayaan kamu akan
menjadi dua kali ganda; kesukaan kamu
akan kekal selama-lamanya.
8TUHAN berfirman, "Aku mencintai
keadilan, dan Aku membenci penindasan
dan jenayah. Dengan setia Aku akan
memberikan ganjaran kepada umat-Ku;
Aku akan membuat perjanjian yang
kekal dengan mereka.
9Keturunan mereka akan menjadi
terkenal di mana-mana, termasyhur
antara bangsa-bangsa; setiap orang
yang nampak mereka akan tahu bahawa
merekalah bangsa yang telah Kuberkati."
10Yerusalem bersukacita kerana hal
yang telah dilakukan TUHAN. Keadaan
Yerusalem seperti seorang pengantin
yang memakai perhiasan serba
indah. Begitulah Allah mengenakan
keselamatan dan kemenangan pada
Yerusalem.
11Sebagaimana benih yang ditabur
pasti tumbuh dan membesar,
demikianlah TUHAN Raja pasti
menyelamatkan umat-Nya, dan semua
bangsa akan memuji Dia.
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62
1Aku akan bercakap demi
Yerusalem; aku tidak akan diam

sehingga Yerusalam diselamatkan, dan
kemenangannya bersinar seperti suluh
pada waktu malam.
2Hai Yerusalem, bangsa-bangsa akan
menyaksikan kemenanganmu. Raja-raja
mereka akan melihat kemuliaanmu!
Engkau akan disebut dengan nama yang
baru, nama yang diberikan oleh TUHAN
sendiri.
3Engkau akan menjadi seperti mahkota
indah untuk TUHAN, dan mahkota
kerajaan bagi Allahmu.
4Engkau tidak lagi disebut "Yang
Ditinggalkan", negerimu tidak lagi
disebut "Yang Kesepian". Tetapi engkau
akan disebut "Yang Diperkenankan
Allah", negerimu akan disebut "Yang
Sudah Menikah" kerana TUHAN berkenan
kepadamu, dan menjadi seperti suami
terhadap negerimu.
5Sebagaimana seorang pemuda
mengahwini seorang dara, demikianlah
Penciptamu memperisteri engkau.
Sebagaimana pengantin lelaki gembira
melihat pengantin perempuan, demikian
juga Allahmu menyukai engkau.
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6Di tembokmu, hai Yerusalem, Aku
menempatkan pengawal; siang malam
mereka tidak boleh diam. Mereka
mesti mengingatkan TUHAN tentang
janji-Nya, supaya jangan sekali-kali Dia
melupakannya.
7Mereka mesti terus mengingatkan
Dia, sehingga Dia memulihkan
Yerusalem, dan menjadikannya kota
yang termasyhur di seluruh dunia.
8TUHAN telah berjanji dengan sumpah,
dan akan melaksanakannya dengan
kuasa-Nya. "Gandummu tidak akan
dimakan oleh musuhmu lagi, dan wain
yang kamu hasilkan dengan susah
payah, tidak akan diminum oleh orang
bangsa asing lagi.
9Tetapi kamu yang menabur dan
menuai gandum akan menikmati
hasilnya dan memuji TUHAN. Kamu yang
memetik buah anggur akan menikmati
wain di halaman Rumah-Ku."
10Hai penduduk Yerusalem, keluarlah
dari bandar, dan binalah jalan bagi orang
kamu yang pulang dari pembuangan.
Binalah sebatang lebuh raya; buanglah
batu-batu! Dirikanlah panji-panji supaya
bangsa-bangsa tahu
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11bahawa TUHAN mengumumkan hal
ini kepada seluruh bumi, "Beritahulah
penduduk Yerusalem, bahawa TUHAN
datang untuk menyelamatkan kamu.
Orang yang telah diselamatkan-Nya
dibawa-Nya bersama-sama."
12Kamu akan disebut "Umat Yang
Suci", "Umat Yang Telah Diselamatkan
TUHAN". Yerusalem akan disebut "Kota
Yang Dikasihi Allah", "Kota Yang Tidak
Ditinggalkan Allah".

Kemenangan TUHAN
terhadap Bangsa-Bangsa

63
1 "Siapakah dia yang datang dari
kota Bozra di Edom? Siapakah

dia yang berpakaian merah dan berjalan
dengan gagah perkasa?" "Dia TUHAN
yang berkuasa untuk menyelamatkan.
Dia datang untuk mengumumkan
kemenangan-Nya."
2 "Mengapakah pakaian-Nya semerah
itu, seperti pakaian orang yang memijak
buah anggur?"
3TUHAN menjawab, "Aku telah memijak
bangsa-bangsa seperti orang memijak
buah anggur. Tiada sesiapa antara
umat-Ku menolong Aku. Aku memijak
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bangsa-bangsa dengan murka sehingga
darah mereka mengotorkan pakaian-Ku.
4Masa untuk menyelamatkan umat-Ku
telah tiba; masa untuk menghukum
musuh-musuh-Ku sudah sampai.
5Aku hairan kerana tidak mendapati
seorang pun ketika Aku mencari orang
untuk menolong Aku. Tetapi kemurkaan-
Ku yang berkobar-kobar menjadikan
Aku kuat, dan Aku menang dengan
kekuatan-Ku sendiri.
6Dengan murka Aku memijak-mijak
semua bangsa dan menghancurkan
mereka. Aku mencurahkan darah
mereka ke tanah."

Kebaikan TUHAN kepada Israel
7Aku akan menceritakan kasih TUHAN;
aku akan memuji Dia kerana segala
perbuatan-Nya. Dia telah memberkati
umat Israel dengan berlimpah-limpah
kerana rahmat-Nya dan kasih-Nya tidak
berkesudahan.
8TUHAN berfirman, "Mereka umat-Ku;
mereka tidak akan menipu Aku." Oleh
itu Dia menyelamatkan mereka
9daripada segala penderitaan. Bukan
utusan ataupun malaikat, tetapi TUHAN
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sendiri yang menyelamatkan mereka.
Demi kasih dan belas kasihan-Nya Dia
menyelamatkan mereka. Sejak dahulu
Dia telah memelihara umat itu,
10 tetapi mereka memberontak
terhadap-Nya dan menyedihkan hati-
Nya. Oleh itu TUHAN memusuhi dan
melawan mereka.
11Tetapi kemudian mereka teringat
akan masa silam, iaitu zaman Musa,
hamba TUHAN. Lalu mereka bertanya,
"Di manakah TUHAN, yang telah
menuntun umat dan para pemimpin
mereka melalui laut? Di manakah
TUHAN, yang telah memberikan
kuasa-Nya kepada mereka?
12Di manakah TUHAN, yang dengan
kuasa-Nya telah melakukan perkara-
perkara ajaib melalui Musa? Dia
membelah air laut dan memimpin
umat-Nya menyeberangi laut yang
dalam, sehingga nama-Nya termasyhur
selama-lamanya." Seperti kuda liar
mereka tidak tersandung kerana TUHAN
memimpin mereka.
13 (63:12)
14Sebagaimana ternak dipimpin
ke lembah yang subur, demikian
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juga TUHAN memimpin umat-Nya
dan memberi mereka rehat. Dia
memimpin umat-Nya dan mendatangkan
kehormatan bagi nama-Nya.

Doa Minta Belas Kasihan
dan Pertolongan

15Ya TUHAN, pandanglah kami dari
syurga, tempat kediaman-Mu yang
suci dan mulia. Di manakah kasih dan
keperkasaan-Mu? Di manakah kasih
dan belas kasihan-Mu? Janganlah tahan
semua itu daripada kami.
16Engkaulah Bapa kami. Nenek moyang
kami Abraham dan Yakub tidak mengenal
kami, tetapi Engkaulah Bapa kami, ya
TUHAN! Engkau Penyelamat kami sejak
dahulu kala.
17Tetapi sekarang mengapakah Engkau
membiarkan kami sesat? Mengapakah
Engkau membiarkan kami berdegil
sehingga kami tidak takut akan Engkau?
Kembalilah kepada kami, demi mereka
yang mengabdikan diri kepada-Mu,
dan demi umat yang sentiasa menjadi
milik-Mu.
18Kami umat-Mu yang suci telah diusir
oleh musuh kami untuk sementara
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waktu. Mereka menginjak-injak
Rumah-Mu,
19dan Engkau memperlakukan kami
seolah-olah Engkau tidak pernah
menjadi penguasa kami, seolah-olah
kami tidak pernah menjadi umat-Mu.

64
1Koyakkanlah langit dan turunlah,
ya TUHAN! Gunung akan melihat

Engkau, lalu gunung bergoncang kerana
ketakutan.
2Gunung akan bergegar seperti air yang
mendidih di atas api. Marilah tunjukkan
kuasa-Mu kepada musuh-musuh-Mu,
dan buatlah bangsa-bangsa gementar di
hadapan-Mu.
3Dahulu Engkau datang melakukan
perkara-perkara yang mengerikan, yang
tidak kami sangka. Engkau turun, dan
gunung-gunung bergoncang kerana
ketakutan.
4Belum pernah sesiapa melihat
ataupun mendengar tentang Allah
seperti Engkau, yang melakukan
perkara-perkara seperti itu bagi orang
yang berharap kepada-Nya.
5Engkau menyambut orang jujur, yang
hidup menurut kehendak-Mu. Engkau
murka terhadap kami, tetapi kami tetap
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berdosa. Sekalipun Engkau sangat
murka, kami terus-menerus berbuat
salah sejak dahulu.
6Kami semua telah berdosa; bahkan
perbuatan kami yang terbaik pun kotor
dan najis. Kerana dosa kami, kami akan
lenyap seperti daun layu diterbangkan
angin.
7Tiada sesiapa pun berdoa kepada-Mu.
Tiada sesiapa pun menghampiri Engkau
untuk minta pertolongan. Engkau telah
menyembunyikan diri daripada kami,
dan membiarkan kami binasa kerana
dosa kami.
8Tetapi Engkaulah Bapa kami, ya
TUHAN. Kami ini seperti tanah liat, dan
Engkau seperti tukang periuk. Engkaulah
yang menciptakan kami.
9Oleh itu janganlah terlalu murka
terhadap kami, ataupun mengingat dosa
kami selama-lamanya. Kami umat-Mu,
kasihanilah kami.
10Kota-kota-Mu yang suci menjadi
seperti padang gurun. Yerusalem telah
menjadi runtuhan yang lengang
11dan Rumah TUHAN, rumah yang
suci dan indah, tempat nenek moyang
kami memuji Engkau dahulu, telah
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dimusnahkan api. Semua tempat yang
kami sukai telah menjadi runtuhan.
12Ya TUHAN, tidakkah Engkau terharu
oleh segala kejadian itu? Tidakkah
Engkau hendak bertindak? Adakah
Engkau akan membiarkan kami
menderita dengan amat sangat?

Hukuman Allah bagi Pemberontak

65
1TUHAN berfirman, "Aku bersedia
mengabulkan doa umat-Ku, tetapi

mereka tidak berdoa kepada-Ku. Aku
bersedia ditemui oleh mereka, tetapi
mereka tidak cuba mencari Aku. Bangsa
ini tidak berdoa kepada-Ku, walaupun
Aku sentiasa bersedia menjawab, Inilah
Aku. Aku mahu menolong kamu.
2Aku sentiasa bersedia menyambut
umat-Ku, tetapi mereka selalu berdegil
dan melakukan perkara-perkara yang
salah serta mengikut kehendak mereka
sendiri.
3Mereka terus-menerus membuat Aku
murka. Mereka mempersembahkan
korban di taman-taman keramat dan
membakar kemenyan di mazbah-mazbah
dewa.
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4Pada waktu malam mereka pergi ke
gua dan kubur untuk minta nasihat
arwah. Mereka makan daging babi
dan minum kuah daging yang telah
dipersembahkan kepada berhala.
5Kemudian mereka berkata, Jauhilah
kami. Jangan sentuh kami kerana kami
terlalu suci bagi kamu! Aku membenci
orang yang berkelakuan demikian.
Kemurkaan-Ku terhadap mereka seperti
api yang tidak pernah padam.
6Aku telah menentukan hukuman bagi
mereka. Hukuman itu telah Kutuliskan.
Aku tidak akan membiarkan perbuatan
mereka. Aku akan membalas
7dosa mereka dan dosa nenek moyang
mereka. Mereka telah membakar
kemenyan untuk dewa-dewa di tempat
pemujaan di bukit, dan menghina Aku.
Oleh itu Aku akan menghukum mereka
setimpal dengan perbuatan mereka."
8TUHAN berfirman, "Tiada sesiapa
pun memusnahkan buah anggur yang
baik; sebaliknya mereka membuat
wain daripadanya. Aku pun tidak akan
membinasakan semua umat-Ku; Aku
akan menyelamatkan mereka yang
mengabdikan diri kepada-Ku.
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9Aku akan memberkati umat Israel
daripada suku Yehuda. Keturunan
mereka akan memiliki tanah
pergunungan-Ku. Umat pilihan-Ku
yang mengabdikan diri kepada-Ku akan
tinggal di situ.
10Mereka akan menyembah Aku, dan
akan memimpin ternak mereka ke
Dataran Saron di sebelah barat, dan ke
Lembah Akhor di sebelah timur.
11Tetapi bukan begitu kesudahan kamu
yang meninggalkan Aku serta tidak
mempedulikan Sion, bukit-Ku yang suci,
dan yang menyembah Gad dan Meni,
dewa nasib dan dewa takdir.
12Kamu akan mati dengan dahsyatnya
kerana kamu tidak menjawab ketika Aku
memanggil, dan kamu tidak mendengar
ketika Aku berfirman. Kamu sengaja
tidak mahu taat kepada-Ku dan kamu
sengaja melakukan kejahatan.
13Sesungguhnya, orang yang
menyembah Aku dan taat kepada-Ku
akan mendapat banyak makanan dan
minuman, tetapi kamu akan lapar dan
dahaga. Mereka akan gembira tetapi
kamu akan dihina.
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14Mereka akan menyanyi dengan
gembira, sedangkan kamu akan
menangis dan putus asa.
15Umat pilihan-Ku akan menggunakan
nama kamu sebagai kutukan. Aku,
TUHAN Raja akan membunuh kamu,
tetapi kepada mereka yang taat
kepada-Ku akan Kuberikan nama yang
baru.
16Sesiapa yang tinggal di negeri itu,
dan yang memohon berkat akan minta
diberkati oleh Allah yang setia. Sesiapa
yang bersumpah, akan bersumpah demi
Allah yang setia. Hal itu demikian kerana
penderitaan pada masa yang lalu telah
lenyap dan dilupakan."

Ciptaan Baru
17TUHAN berfirman, "Aku akan
mencipta langit yang baru dan bumi
yang baru. Peristiwa-peristiwa yang lalu
akan dilupakan sama sekali.
18Bergiranglah dan bersukacitalah
selama-lamanya kerana apa yang Aku
ciptakan. Yerusalem baru yang Aku
cipta akan penuh kegembiraan dan
penduduknya akan bahagia.
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19Aku sendiri akan bersukacita kerana
Yerusalem dan penduduknya. Di sana
tiada lagi tangisan ataupun seruan minta
tolong.
20Anak-anak tidak akan mati ketika
masih bayi, dan orang akan panjang
umur. Mereka yang berusia seratus
tahun akan dianggap muda. Sesiapa
yang mati sebelum seratus tahun akan
dianggap kena hukuman-Ku.
21Orang yang membina rumah akan
mendiaminya; rumah-rumah itu tidak
akan didiami orang lain. Mereka yang
menanam pokok anggur akan menikmati
hasilnya; hasil itu tidak akan dinikmati
orang lain. Umat-Ku akan panjang
umur seperti pokok. Mereka akan puas
menikmati hasil usaha mereka.
22 (65:21)
23Usaha mereka akan berjaya, dan
anak mereka tidak akan ditimpa
malapetaka. Aku akan memberkati
mereka dan keturunan mereka
selama-lamanya.
24Sebelum mereka habis berdoa, Aku
sudah mengabulkan doa mereka.
25Serigala dan anak domba akan
makan bersama-sama, singa akan
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makan jerami seperti lembu, dan ular
tidak berbahaya lagi. Di Sion, bukit-Ku
yang suci, tidak lagi terdapat perkara
yang berbahaya ataupun jahat."

TUHAN Mengadili Bangsa-Bangsa

66
1TUHAN berfirman, "Langit ialah
takhta-Ku, dan bumi ialah bangku

kaki untuk-Ku. Rumah apakah dapat
kamu bina bagi-Ku? Tempat kediaman
jenis apakah yang sesuai untuk-Ku?
2Aku sendiri yang menciptakan alam
semesta. Aku suka kepada orang yang
rendah hati dan bertaubat, yang takut
dan taat kepada-Ku.
3Umat itu berbuat sesuka hati mereka.
Bagi mereka tidak ada perbezaannya
sama ada mereka menyembelih
lembu jantan ataupun membunuh
manusia untuk dipersembahkan
sebagai korban, sama ada mereka
mempersembahkan anak domba atau
mematahkan leher anjing, sama ada
mereka mempersembahkan bijirin
ataupun darah babi; sama ada mereka
membakar kemenyan ataupun berdoa
kepada berhala. Mereka suka cara
penyembahan yang menjijikkan.
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4Oleh itu Aku akan menimpakan
bencana kepada mereka, iaitu bencana
yang ditakuti mereka. Hal itu berlaku
kerana ketika Aku memanggil, tidak
seorang pun menjawab, dan ketika
Aku berfirman, tidak seorang pun
mendengar. Mereka memilih untuk
membantah Aku dan berbuat jahat."
5Dengarlah firman TUHAN, hai kamu
yang takut dan taat kepada-Nya:
"Kerana kamu setia kepada-Ku,
sebahagian daripada bangsa kamu
sendiri akan membenci dan menolak
kamu. Mereka akan mengolok-olok
kamu dan berkata, Biarlah TUHAN
menunjukkan kebesaran-Nya dan
menyelamatkan kamu, supaya
kami nampak kamu bersukacita.
Tetapi mereka sendirilah yang akan
dipermalukan.
6Dengarlah bunyi riuh-rendah di dalam
kota. Suara dari Rumah TUHAN itu
suara TUHAN yang sedang menghukum
musuh-musuh-Nya.
7Kota suci-Ku seperti seorang
perempuan yang tiba-tiba melahirkan
anak tanpa merasai sakit.
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8Pernahkah sesiapa melihat atau
mendengar hal demikian? Pernahkah
sesuatu bangsa dilahirkan dalam sehari?
Sion tidak akan menderita lama lagi;
bangsa itu akan segera dilahirkan.
9 Jangan sangka Aku membenarkan
umat-Ku dikandung sehingga cukup
bulan, lalu tidak dibenarkan lahir."
TUHAN telah berfirman.
10Bersukacitalah bersama-sama
Yerusalem, hai kamu yang mengasihi
kota itu. Bersukacitalah bersama-sama
Yerusalem sekarang, kamu semua yang
menangisinya dahulu.
11Kamu akan menikmati
kemakmurannya seperti bayi menikmati
susu ibunya.
12TUHAN berfirman, "Aku akan
memberi kamu kemakmuran yang
berterusan. Kekayaan negeri-negeri
lain akan mengalir ke negerimu seperti
sungai yang tidak pernah kering. Kamu
akan menjadi seperti anak yang disusui
oleh ibunya, yang didukung dan dikasihi.
13Aku akan menghibur kamu di
Yerusalem, seperti ibu menghibur
anaknya.
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14Apabila kamu melihat kejadian itu,
kamu akan bersukacita. Kamu akan
berkembang subur seperti rumput.
Barulah kamu tahu bahawa Aku, TUHAN
menolong orang yang taat kepada-Ku,
dan Aku menunjukkan kemurkaan
terhadap musuh-Ku."
15TUHAN akan datang dengan api. Dia
akan datang dengan mengenderai angin
ribut untuk menghukum orang yang
dimurkai-Nya.
16Dengan api dan pedang, Dia akan
menghukum semua orang di dunia yang
didapati-Nya bersalah; banyak orang
akan dihukum mati.
17TUHAN berfirman, "Kesudahan orang
yang menyucikan diri untuk menyembah
berhala sudah dekat, iaitu mereka yang
berarak ke taman-taman keramat, dan
yang makan daging babi, daging tikus,
serta pelbagai makanan yang najis.
18Aku mengetahui fikiran dan
perbuatan mereka. Aku datang untuk
mengumpulkan semua bangsa. Apabila
mereka berkumpul, mereka akan melihat
kuasa-Ku,
19dan sedar bahawa Akulah yang
menghukum mereka. Tetapi Aku akan
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menyelamatkan sebahagian daripada
mereka, dan mengirim mereka kepada
bangsa-bangsa di negeri-negeri jauh,
yang belum pernah mendengar tentang
kemasyhuran-Ku, ataupun melihat
kebesaran-Ku dan kuasa-Ku. Aku akan
mengirim mereka ke Sepanyol, Libia
dan Lidia dengan para pemanahnya
yang cekap, dan juga ke Tubal dan
Yunani. Mereka akan mengisytiharkan
kebesaran-Ku antara bangsa-bangsa itu.
20Mereka akan membawa semua
orang sesama bangsa kamu pulang dari
negeri-negeri itu sebagai persembahan
kepada-Ku. Mereka akan mengenderai
kuda, baghal, unta, kereta kuda,
dan pedati ke bukit-Ku yang suci
di Yerusalem, seperti orang Israel
membawa bijirin di dalam bekas yang
bersih ke Rumah TUHAN untuk bersyukur
kepada-Ku.
21Sebahagian daripada mereka akan
Kujadikan imam dan orang Lewi.
22Seperti langit baru dan bumi baru
akan kekal kerana kuasa-Ku, demikian
juga keturunan kamu dan nama kamu
akan kekal.
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23Pada tiap-tiap perayaan Bulan Baru
dan hari Sabat, orang dari semua
negeri akan datang menyembah Aku di
Yerusalem.
24Apabila mereka pulang, mereka
akan nampak mayat-mayat orang yang
memberontak terhadap Aku. Ulat yang
memakan mayat mereka tidak akan
mati, dan api yang membakar mereka
tidak akan padam. Pemandangan
itu sungguh mengerikan bagi semua
manusia."



Yeremia

Yeremia

1
1Kitab ini mengandungi kata-kata
Yeremia anak Hilkia, salah seorang

imam dari kota Anatot di wilayah
Benyamin.
2TUHAN berfirman kepada Yeremia
pada tahun ketiga belas pemerintahan
Raja Yosia putera Raja Amon di Yehuda.
3Kemudian TUHAN berfirman
lagi kepada Yeremia pada masa
pemerintahan Raja Yoyakim putera Raja
Yosia. Selepas itu, TUHAN berfirman
kepada Yeremia beberapa kali sehingga
tahun kesebelas pemerintahan Raja
Zedekia putera Raja Yosia. Pada
bulan kelima tahun itu juga penduduk
Yerusalem dibuang negeri.

Panggilan TUHAN kepada Yeremia
4TUHAN berfirman kepadaku,
5 "Sebelum Aku membentuk engkau
dalam rahim ibumu, dan sebelum
engkau dilahirkan, aku sudah memilih
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dan melantik engkau menjadi nabi bagi
bangsa-bangsa."
6Aku menjawab, "Ya TUHAN Raja, aku
tidak pandai bercakap kerana aku masih
terlalu muda."
7Tetapi TUHAN menjawab, "Jangan
berkata bahawa engkau masih
terlalu muda. Pergilah kepada orang
yang Kusuruh engkau pergi, dan
beritahulah mereka segala sesuatu yang
Kuperintahkan kepadamu.
8 Jangan takut terhadap mereka
kerana Aku akan menyertai engkau
untuk melindungimu. Aku, TUHAN telah
berfirman!"
9Kemudian TUHAN menghulurkan
tangan-Nya, menyentuh mulutku dan
berfirman, "Dengarlah, Aku memberi
engkau firman-Ku yang harus engkau
ucapkan.
10Pada hari ini Aku memberi engkau
kuasa atas bangsa dan kerajaan untuk
mencabut dan menjatuhkannya, untuk
membinasakan dan menggulingkannya,
untuk membina dan menegakkannya."
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Dua Penglihatan daripada TUHAN
11TUHAN bertanya kepadaku, "Hai
Yeremia, apakah yang engkau nampak?"
Aku menjawab, "Sebatang dahan pokok
badam."
12TUHAN berfirman, "Benar. Aku
sedang berjaga supaya semua yang Aku
firmankan menjadi kenyataan."
13TUHAN bertanya lagi kepadaku,
"Apa lagi yang engkau nampak?" Aku
menjawab, "Aku nampak sebuah periuk
yang isinya sedang mendidih, di sebelah
utara, dan periuk itu hampir terbalik ke
arah sini."
14TUHAN berfirman kepadaku,
"Malapetaka akan melimpah dari utara
dan menimpa semua penduduk negeri
ini,
15kerana Aku akan memanggil semua
bangsa di sebelah utara datang. Raja-
raja mereka akan mendirikan takhta
di pintu-pintu gerbang Yerusalem dan
di sekeliling temboknya, dan juga di
sekeliling kota-kota lain di Yehuda.
16Aku akan menghukum umat-
Ku kerana mereka berdosa;
mereka meninggalkan Aku dan
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mempersembahkan korban kepada
tuhan-tuhan lain. Mereka juga membuat
dan menyembah berhala-berhala.
17Bersiap-siaplah, hai Yeremia! Pergilah
dan beritahulah mereka tentang semua
yang Aku perintahkan kepadamu.
Janganlah takut akan mereka, supaya
Aku tidak menyebabkan engkau lebih
takut lagi apabila engkau berhadapan
dengan mereka kelak.
18Dengarlah, hai Yeremia! Engkau
akan ditentang oleh semua penduduk
negeri ini, iaitu raja-raja Yehuda, para
pegawai pemerintah, para imam, dan
rakyat. Tetapi pada hari ini Aku memberi
engkau kekuatan untuk menentang
mereka. Engkau akan menjadi seperti
kota berkubu, seperti tiang besi, dan
seperti tembok gangsa. Mereka tidak
akan mengalahkan engkau, kerana Aku
menyertai engkau untuk melindungi
engkau. Aku, TUHAN, telah berfirman."
19 (1:18)

Kasih Allah kepada Israel

2
1TUHAN menyuruh aku
2mengisytiharkan perkhabaran ini

kepada semua orang di Yerusalem, "Hai
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Israel, Aku ingat betapa setianya engkau
pada masa engkau masih muda, dan
betapa besarnya cintamu kepada-Ku
ketika engkau menjadi pengantin
dahulu. Engkau mengikut Aku melalui
gurun, melintasi tanah yang belum
ditanami.
3Hai Israel, engkau milik-Ku sendiri,
engkau milik-Ku yang khas. Aku
mendatangkan penderitaan dan
bencana kepada semua orang yang
mencederakan engkau. Aku, TUHAN
telah berfirman."

Dosa Nenek Moyang Bangsa Israel
4Dengarlah perkhabaran TUHAN, hai
keturunan Yakub, suku-suku Israel.
5TUHAN berfirman, "Apakah tuduhan
nenek moyang kamu terhadap Aku?
Mengapa mereka berpaling daripada-Ku?
Mereka menyembah berhala-berhala
yang sia-sia, sehingga mereka sendiri
menjadi tidak berguna.
6Mereka tidak mempedulikan Aku,
walaupun Aku menyelamatkan mereka
dari Mesir dan memimpin mereka
melintasi gurun: tanah tandus dan bukit
pasir, tanah kering dan berbahaya, tanah
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yang tidak didiami dan tidak dilalui
orang.
7Aku membawa mereka ke tanah
yang subur untuk menikmati hasilnya
dan segala yang baik. Tetapi mereka
merosakkan tanah-Ku; mereka
menajiskan negeri yang Aku berikan
kepada mereka.
8Para imam tidak bertanya, Di manakah
TUHAN? Para imam-Ku pun tidak tahu
siapa Aku. Para penguasa memberontak
terhadap Aku; para nabi berucap demi
nama Baal dan menyembah berhala
yang sia-sia."

TUHAN Menentang Umat-Nya
9TUHAN berfirman, "Oleh itu Aku
akan membentangkan perkara-Ku
lagi terhadap umat-Ku. Aku akan
mengemukakan tuduhan terhadap
keturunan mereka.
10Pergilah ke pulau Siprus di sebelah
barat, suruhlah orang pergi ke timur,
ke tanah Kedar. Engkau akan melihat
bahawa hal seperti ini tidak pernah
berlaku.
11Tiada bangsa mana pun yang pernah
menggantikan tuhannya, walaupun



Yeremia 2.12–17 7

tuhan-tuhan itu bukan Allah sebenarnya.
Tetapi umat-Ku telah menggantikan Aku,
Allah yang telah memberikan mereka
kedudukan yang mulia, dengan sesuatu
yang tidak dapat melakukan apa-apa.
12Oleh itu Aku memerintahkan langit
bergoncang kerana ngeri, hairan dan
terperanjat,
13kerana umat-Ku telah melakukan
dua dosa: mereka meninggalkan Aku,
sumber air pemberi hidup kepada
manusia, dan mereka menggali kolam
yang bocor dan tidak dapat menampung
air."

Akibat Ketidaksetiaan Israel
14 "Israel bukan hamba; dia tidak
dilahirkan sebagai hamba. Tetapi
mengapa dia diburu oleh musuhnya?
15Musuhnya mengaum seperti singa
terhadapnya, dan menjadikan tanahnya
tandus dan sunyi; kota-kotanya tinggal
runtuhan, dan tidak berpenghuni.
16Orang Memfis dan Tahpanhes telah
meremukkan tengkoraknya.
17Hai Israel, engkau sendiri
menyebabkan hal ini berlaku kepadamu.
Engkau meninggalkan Aku, TUHAN
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Allahmu, semasa Aku memimpin engkau
dalam perjalananmu.
18Apakah keuntungannya engkau pergi
ke Mesir dan meminum air Sungai Nil?
Apakah keuntungannya engkau pergi ke
Asyur dan meminum air Sungai Efrat?
19Kejahatanmu sendiri akan
menghukum dirimu; engkau terseksa
kerana meninggalkan Aku. Engkau akan
insaf betapa pahitnya dan salahnya
meninggalkan Aku, TUHAN, Allahmu,
dan tidak lagi setia kepada-Ku. Aku,
TUHAN Raja Yang Maha Kuasa telah
berfirman."

Israel Tidak Mahu
Menyembah TUHAN

20TUHAN Raja berfirman, "Hai Israel,
dari dahulu engkau tidak mahu mengabdi
kepada-Ku; engkau tidak mahu mentaati
Aku ataupun menyembah Aku. Di atas
setiap bukit yang tinggi dan di bawah
setiap pokok hijau, engkau menyembah
dewa-dewa kesuburan.
21Aku menanam engkau seperti pokok
anggur pilihan daripada benih yang
terbaik. Tetapi lihatlah, engkau sudah
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berubah! Engkau menjadi seperti pokok
anggur liar yang tidak berguna.
22Walaupun engkau mandi dengan
menggunakan banyak sabun yang
kuat, namun Aku masih nampak noda
kesalahanmu.
23Bagaimanakah engkau dapat berkata
bahawa engkau tidak menajiskan
dirimu, dan bahawa engkau tidak pernah
menyembah Baal? Lihatlah perbuatanmu
di lembah; engkau telah berdosa di
sana. Engkau umpama unta liar yang
berahi, yang berlari kian ke mari, tidak
terkendali,
24 lalu berlari ke gurun yang sunyi. Unta
betina tidak dapat dikawal ketika sedang
berahi. Unta jantan yang mengingininya
tidak perlu mencari-cari; pada musim
mengawan unta betina selalu ditemui.
25Hai Israel, jangan mengejar
dewa-dewa, nanti kakimu cedera, dan
kerongkongmu kering. Tetapi engkau
berkata, Tidak, aku tidak dapat kembali.
Aku mencintai dewa-dewa dan aku mahu
mengikuti dewa-dewa itu."
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Israel Patut Dihukum
26TUHAN berfirman, "Sebagaimana
pencuri dipermalukan ketika tertangkap,
demikian juga semua orang Israel akan
dipermalukan, termasuk raja-raja dan
para pegawai kamu, para imam dan nabi
kamu.
27Kamu semua akan dipermalukan.
Kamu yang menyebut sebatang pokok
sebagai bapa kamu dan sebuah bukit
batu sebagai ibu kamu. Hal ini akan
berlaku kerana kamu meninggalkan
Aku dan tidak datang kepada-Ku.
Tetapi apabila kamu dalam kesusahan,
kamu memanggil Aku untuk datang
menyelamatkan kamu.
28Di manakah patung-patung dewa
yang kamu buat itu? Apabila kamu dalam
kesusahan, mintalah dewa-dewa itu
menyelamatkan kamu, jika dewa-dewa
itu benar-benar sanggup! Hai Yehuda,
dewa kamu sebanyak kota kamu!
29Apakah sungutan kamu? Mengapakah
kamu melawan Aku?
30Sia-sia sahaja Aku menghukum
kamu, kerana kamu tidak mahu
menerima pengajaran-Ku. Seperti singa



Yeremia 2.31–35 11

yang sedang mengamuk, demikianlah
kamu membunuh para nabi kamu.
31Hai umat Israel, dengarlah akan
firman-Ku ini. Pernahkah Aku seperti
gurun bagi kamu atau seperti tanah
yang gelap dan berbahaya? Tetapi
mengapakah kamu berkata bahawa
kamu mahu ikut kehendak sendiri, dan
tidak mahu kembali kepada-Ku lagi?
32Adakah gadis yang lupa akan
perhiasannya, atau pengantin
perempuan yang lupa akan baju
pengantinnya? Tetapi umat-Ku telah lupa
akan Aku lama sekali -- jumlah harinya
tidak terhitung lagi.
33Kamu sangat pandai mencari jalan
untuk memikat hati kekasih. Perempuan
yang paling jahat pun masih dapat
belajar kejahatan daripada kamu!
34Pakaian kamu dinodai darah orang
miskin dan orang yang tidak bersalah,
bukan darah pencuri yang tertangkap.
Namun demikian,
35kamu masih berkata, Aku tidak
bersalah; tentu TUHAN tidak murka
lagi kepadaku. Tetapi Aku, TUHAN akan
menghukum kamu kerana kamu tidak
mahu mengakui dosa kamu.
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36Kamu telah merendahkan harga diri
kerana pergi kepada dewa-dewa bangsa
lain. Kamu akan dikecewakan oleh Mesir,
sebagaimana kamu dikecewakan oleh
Asyur.
37Kamu akan meninggalkan Mesir
dengan kepala tertunduk kerana kecewa
dan malu. Aku, TUHAN, telah menolak
mereka yang kamu harapkan; kamu
tidak akan mendapat keuntungan
apa-apa daripada mereka."

Israel Tidak Setia

3
1TUHAN berfirman, "Apabila seorang
suami menceraikan isterinya, lalu

perempuan itu menjadi isteri orang
lain, maka bekas suaminya tidak boleh
mengambil dia kembali sebagai isteri,
kerana perbuatan itu akan menajiskan
seluruh negeri ini. Engkau Israel, sudah
mempunyai banyak sekali kekasih,
dan sekarang engkau mahu kembali
kepada-Ku pula!
2Cuba tengok ke atas, ke puncak-
puncak bukit! Tempat manakah yang
belum pernah kaudatangi untuk
melacurkan diri? Engkau duduk di
pinggir jalan menantikan orang yang
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mahu berasmara; engkau bagaikan
orang Arab yang mengadang mangsa
di gurun. Engkau menajiskan negeri ini
dengan perzinaan dan kejahatanmu.
3 Itulah sebabnya hujan tidak turun,
dan hujan pada musim bunga tidak
datang. Engkau mirip pelacur; engkau
tidak tahu malu.
4Tetapi sekarang engkau berkata
kepada-Ku, Engkaulah bapaku. Engkau
mengasihi aku sejak aku kecil.
5Engkau tidak akan terus-menerus
murka kepadaku; Engkau tidak akan
marah kepadaku selama-lamanya. Hai
Israel, itulah yang engkau katakan
tetapi engkau juga melakukan segala
kejahatan itu."

Israel dan Yehuda Mesti Bertaubat
6Pada masa pemerintahan Raja Yosia,
TUHAN berfirman kepadaku, "Sudahkah
engkau nampak perbuatan Israel,
perempuan yang tidak setia itu? Dia
meninggalkan Aku dan melacurkan diri
di atas setiap bukit tinggi dan di bawah
setiap pokok hijau.
7Aku berfikir bahawa selepas dia
melakukan semua itu, dia akan kembali
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kepada-Ku. Tetapi dia tidak kembali, dan
Yehuda, saudaranya yang tidak setia,
nampak semua perbuatannya itu.
8Yehuda juga nampak bahawa Aku
menceraikan Israel dan menghalaunya,
kerana dia telah meninggalkan Aku
dan menjadi pelacur. Tetapi Yehuda
yang tidak setia, saudara Israel itu,
tidak takut. Malah Yehuda ikut menjadi
pelacur
9dan sama sekali tidak berasa malu.
Dia menajiskan negeri dan dia berzina
kerana memuja batu dan pokok kayu.
10Setelah melakukan semua itu,
Yehuda yang tidak setia itu berpura-pura
kembali kepada-Ku, kerana hatinya tidak
ikhlas. Aku, TUHAN, telah berfirman."
11Kemudian TUHAN memberitahu
aku bahawa walaupun Israel telah
meninggalkan Dia, ternyata Israel lebih
baik daripada Yehuda yang tidak setia
itu.
12TUHAN menyuruh aku pergi
menyampaikan perkara ini kepada
Israel, "Hai Israel yang tidak setia,
kembalilah kepada-Ku. Aku penuh belas
kasihan dan tidak murka; Aku tidak akan
murka kepadamu selama-lamanya.
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13Hanya mengakulah bahawa engkau
bersalah dan telah memberontak
terhadap TUHAN, Allahmu. Mengakulah
bahawa di bawah setiap pokok hijau
engkau telah mencurahkan cintamu
kepada tuhan-tuhan bangsa lain, dan
tidak mentaati perintah-Ku. Aku, TUHAN
telah berfirman.
14Hai umat yang tidak setia, kembalilah
kepada-Ku; kamu milik-Ku. Aku akan
mengambil kamu, seorang dari setiap
kota, dan dua orang daripada setiap
puak, lalu Aku akan membawa kamu
kembali ke Bukit Sion.
15Aku akan memberi kamu pemimpin-
pemimpin yang taat kepada-Ku.
Mereka akan memimpin kamu dengan
kebijaksanaan dan pengertian.
16Kemudian apabila kamu telah
bertambah banyak di negeri ini,
orang tidak akan bercakap tentang
Tabut Perjanjian-Ku lagi. Mereka tidak
akan memikirkan atau mengingatnya
lagi; malah mereka tidak akan
memerlukannya atau membuat Tabut
Perjanjian yang lain.
17Pada masa itu kota Yerusalem akan
disebut Takhta TUHAN, dan semua
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bangsa akan berkumpul di kota itu untuk
menyembah Aku. Mereka tidak akan lagi
mengikut kemahuan hati mereka yang
degil dan jahat itu.
18 Israel akan bergabung dengan
Yehuda, lalu bersama-sama datang dari
negeri pembuangan di sebelah utara.
Mereka akan kembali ke negeri yang
telah Kuberikan sebagai tanah pusaka
kepada nenek moyang kamu."

Umat Allah Menyembah Berhala
19TUHAN berfirman, "Hai Israel,
Aku ingin menerima engkau sebagai
anak-Ku, dan memberi engkau negeri
yang menyenangkan hati, negeri yang
terbaik di seluruh dunia. Aku ingin
engkau memanggil Aku Bapaku, dan
tidak sekali-kali berpaling daripada-Ku
lagi.
20Tetapi seperti isteri yang tidak setia,
engkau pun tidak setia kepada-Ku. Aku,
TUHAN telah berfirman."
21Suara terdengar di atas puncak-
puncak bukit; suara umat Israel yang
menangis dan merayu, kerana mereka
telah berdosa, dan lupa akan TUHAN,
Allah mereka.
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22Kembalilah, kamu semua yang
telah meninggalkan TUHAN; Dia akan
menyembuhkan kamu dan menjadikan
kamu setia. Kamu berkata, "Sekarang
kami datang kepada TUHAN kerana Dia
Allah kami.
23Sia-sia sahaja kami menyembah
berhala di atas puncak-puncak bukit!
Pertolongan untuk Israel hanya datang
daripada TUHAN, Allah kami.
24Tetapi penyembahan kepada Baal,
berhala yang memalukan itu, telah
menyebabkan kami kehilangan anak-
anak, baik lelaki mahupun perempuan,
serta ternakan lembu dan domba, iaitu
segala sesuatu yang telah diusahakan
oleh nenek moyang kami sejak dahulu
kala.
25Oleh itu, biarlah kami menanggung
malu dan biarlah kami menjadi hina.
Kami dan nenek moyang kami selalu
berdosa terhadap TUHAN, Allah
kami; kami tidak pernah taat kepada
perintah-Nya."

Panggilan untuk Bertaubat

4
1TUHAN berfirman, "Umat Israel,
jika kamu mahu kembali, maka
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kembalilah kepada-Ku. Jika kamu setia
kepada-Ku dan membuang berhala yang
Aku benci,
2kamu boleh bersumpah demi nama-
Ku. Kemudian semua bangsa akan
meminta Aku memberkati mereka, dan
mereka akan memuji Aku."
3TUHAN berfirman kepada penduduk
Yehuda dan Yerusalem, "Bajaklah tanah
kamu yang belum dibajak; jangan tabur
benih antara tumbuhan berduri.
4Peganglah perjanjian kamu dengan
Aku, TUHAN kamu; khaskanlah diri kamu
untuk Aku, hai penduduk Yehuda dan
Yerusalem. Jika tidak, kemurkaan-Ku
akan membakar seperti api yang tidak
dapat dipadamkan oleh sesiapa pun,
kerana segala perbuatan kamu yang
jahat!"

Yehuda Diancam
dengan Penyerbuan

5Tiuplah trompet di seluruh negeri!
Berserulah dengan lantang dan jelas.
Suruhlah penduduk Yehuda dan
Yerusalem lari ke kota-kota berkubu.
6Tunjukkanlah jalan ke Sion! Cepatlah
menyelamatkan diri! Jangan berlengah-
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lengah! TUHAN sedang mendatangkan
malapetaka dan kehancuran besar dari
utara.
7Seperti singa keluar dari
persembunyiannya, begitulah pemusnah
bangsa-bangsa telah berangkat. Dia
datang untuk membinasakan Yehuda.
Kota-kota Yehuda akan menjadi
reruntuhan, dan tidak akan didiami
orang.
8Oleh itu menangislah dan merataplah,
pakailah kain guni tanda berduka, kerana
kemurkaan TUHAN yang menyala-nyala
belum reda terhadap Yehuda.
9TUHAN berfirman, "Pada hari itu
raja-raja dan para pegawai akan
patah semangat; imam-imam akan
terperanjat, dan nabi-nabi terkejut."
10Kemudian aku berkata, "Ya TUHAN
Raja, Engkau betul-betul telah menipu
penduduk Yerusalem! Engkau berfirman
bahawa akan ada kedamaian, tetapi
sekarang nyawa mereka terancam."
11Masanya akan tiba apabila penduduk
Yerusalem diberitahu bahawa angin
panas dari gurun sedang bertiup ke arah
mereka. Angin itu bukan angin yang
hanya menerbangkan sekam,
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12melainkan angin kuat yang datang
atas perintah TUHAN. TUHAN sendirilah
yang menjatuhkan hukuman terhadap
umat-Nya.

Yehuda Dikepung Musuh
13Lihatlah musuh muncul seperti awan.
Kereta kudanya seperti puting beliung,
dan kudanya lebih pantas daripada
burung helang. Kita ditimpa malang!
Kita binasa!
14Hai Yerusalem, bersihkanlah hatimu
daripada segala kejahatan supaya
engkau diselamatkan. Sampai bilakah
engkau memikirkan perkara jahat?
15Para utusan dari kota Dan serta
perbukitan Efraim datang untuk
mengumumkan berita buruk.
16Mereka memberikan amaran kepada
bangsa-bangsa dan memberitahu
penduduk Yerusalem bahawa musuh
sedang datang dari negeri yang jauh.
Musuh akan memekik untuk menentang
kota-kota Yehuda
17dan mengepung Yerusalem seperti
orang mengawal ladang. Semua perkara
itu berlaku kerana penduduk Yehuda
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telah memberontak terhadap TUHAN.
TUHAN telah berfirman.
18Hai Yehuda, engkau sendiri telah
mendatangkan bencana itu kepada
dirimu. Cara hidup dan perbuatanmu
yang berdosa telah menyebabkan semua
penderitaan itu, dan menusuk hatimu.

Yeremia Sedih
Memikirkan Umat Allah

19Alangkah pedihnya hatiku. Aku tidak
tahan lagi menderita. Hatiku berdebar-
debar, aku tidak dapat bertenang. Oleh
sebab aku mendengar bunyi trompet,
dan pekik peperangan.
20Bencana demi bencana menimpa,
seluruh negeri hancur musnah. Tiba-tiba
khemah kami dirosakkan, kain-kainnya
dikoyakkan.
21Sampai bilakah aku harus
menyaksikan kesengitan peperangan,
dan mendengar bunyi trompet yang
memekakkan?
22TUHAN berfirman, "Umat-Ku bodoh;
mereka tidak mengenal Aku. Mereka
seperti anak-anak bodoh, mereka tidak
mempunyai pengertian. Mereka mahir
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melakukan kejahatan, tetapi gagal
melakukan kebaikan."

Penglihatan Yeremia tentang
Bencana yang Akan Datang

23Aku memandang bumi -- nampaknya
kosong dan gersang. Aku menengadah
ke langit -- tidak ada yang terang.
24Aku memandang gunung-gunung --
semuanya bergoncang, dan bukit-bukit
bergoyang.
25Aku tidak nampak manusia; burung
pun sudah terbang semua.
26Tanah subur sudah menjadi gurun;
kota-kotanya tinggal reruntuhan, kerana
TUHAN sangat murka.
27 (TUHAN berfirman bahawa seluruh
bumi akan menjadi gurun, tetapi Dia
tidak akan memusnahkannya sama
sekali.)
28Bumi akan meratap; langit akan
menjadi gelap. TUHAN telah berfirman
dan tidak akan mengubah rancangan.
Dia telah mengambil keputusan dan
tidak akan mengubah pendirian.
29Hiruk-pikuk pasukan berkuda
dan pemanah, menyebabkan orang
melarikan diri dari semua kota.
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Sesetengah orang lari ke hutan, yang
lain memanjat bukit batu. Semua kota
akan ditinggalkan, tiada orang yang
mahu tinggal di situ.
30Hai Yerusalem, engkau ditimpa
bencana! Mengapa engkau memakai
baju merah? Mengapa engkau menghias
diri dengan barang kemas, serta
menyolek mata dengan celak? Sia-
sialah engkau mencantikkan dirimu!
Semua bekas kekasihmu menghina
engkau, malah mereka mahu mencabut
nyawamu.
31Aku mendengar suara rintihan seperti
wanita sedang bersalin; seperti teriakan
wanita yang melahirkan anak pertama.
Begitulah tangisan Yerusalem yang
terengah-engah, serta menghulurkan
tangan dan berkata, "Malanglah aku!
Mereka datang membunuh aku!"

Dosa Yerusalem

5
1Hai penduduk Yerusalem, susurilah
jalan-jalan di kota kamu! Lihatlah

di sekeliling kamu! Lihatlah sendiri!
Carilah di pasar-pasar! Adakah kamu
menjumpai satu orang yang berlaku
jujur dan yang berusaha supaya setia
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kepada Allah? Jika ada, TUHAN akan
mengampuni Yerusalem.
2Walaupun kamu berkata bahawa
kamu menyembah TUHAN, kamu tidak
bermaksud demikian.
3Sesungguhnya TUHAN menuntut
kesetiaan. Dia memukul kamu, tetapi
kamu tidak mengambil perhatian. Dia
meremukkan kamu, tetapi kamu tidak
mahu menerima pengajaran. Kamu degil
dan tidak mahu bertaubat daripada
dosa.
4Kemudian aku berfikir, "Mereka hanya
rakyat jelata yang tidak tahu apa-apa.
Mereka bertindak bodoh; mereka tidak
tahu akan tuntutan Allah mereka, dan
kehendak TUHAN bagi mereka.
5Aku akan pergi kepada para
pembesar dan bercakap dengan mereka.
Tentu mereka mengetahui tuntutan
Allah mereka, dan suruhan TUHAN
mereka." Tetapi mereka semua menolak
kekuasaan TUHAN dan tidak mahu
mentaati Dia.
6 Itulah sebabnya mereka akan dibunuh
oleh singa dari hutan; mereka akan
dicabik-cabik oleh serigala dari gurun,
dan harimau bintang akan berkeliaran
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di kota-kota mereka. Jika orang keluar,
mereka akan dicabik-cabik, kerana dosa
mereka terlalu banyak; mereka telah
berkali-kali meninggalkan Allah.
7TUHAN berfirman, "Mengapakah Aku
harus mengampunkan dosa umat-Ku?
Mereka telah meninggalkan Aku dan
menyembah tuhan-tuhan yang palsu.
Aku memberi umat-Ku makanan sampai
mereka kenyang, tetapi mereka berzina
dan pergi ke rumah pelacur.
8Mereka seperti kuda jantan yang
gemuk dan kuat nafsu berahi;
masing-masing mengingini isteri orang
lain.
9Tidak patutkah Aku menghukum
bangsa seperti itu dan membalas
perbuatan mereka itu?
10Aku akan menghantar musuh untuk
merosakkan ladang anggur umat-Ku,
tetapi bukan untuk memusnahkannya
sama sekali. Aku akan menyuruh
musuh memangkas ranting pokok
anggur, kerana ranting-ranting itu bukan
milik-Ku.
11Penduduk Israel dan Yehuda telah
betul-betul mengkhianati Aku. Aku,
TUHAN telah berfirman."
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TUHAN Menolak Israel
12Umat TUHAN mengatakan perkara
yang tidak benar tentang TUHAN.
Mereka berkata, "Dia tidak akan berbuat
apa-apa. Kita tidak akan ditimpa
bencana; kita tidak akan mengalami
peperangan atau kebuluran."
13Mereka berkata bahawa nabi-nabi itu
bercakap angin sahaja kerana mereka
tidak mempunyai perkhabaran daripada
TUHAN. TUHAN Allah Yang Maha Kuasa
berfirman kepadaku, "Hai Yeremia, oleh
sebab semua orang ini berkata begitu,
Aku akan menjadikan firman-Ku seperti
api di dalam mulutmu. Bangsa ini akan
menjadi seperti kayu, dan api itu akan
membakar mereka."
14 (5:13)
15Hai umat Israel, TUHAN sedang
mendatangkan suatu bangsa dari negeri
jauh untuk menyerang kamu. Bangsa itu
sangat kuat dan sudah ada sejak dahulu
kala. Kamu tidak memahami bahasa
mereka.
16Para pemanah mereka askar yang
gagah berani; mereka membunuh tanpa
belas kasihan.
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17Mereka akan menghabiskan hasil
tanah dan makanan kamu; mereka
akan membunuh anak-anak kamu,
baik lelaki mahupun perempuan.
Mereka akan menyembelih ternakan
lembu dan domba kamu; mereka akan
memusnahkan pokok anggur dan pokok
ara kamu. Kota-kota berkubu yang kamu
harapkan akan dihancurkan oleh tentera
mereka.
18TUHAN berfirman, "Tetapi pada masa
itu pun Aku tidak akan memusnahkan
umat-Ku sama sekali.
19Apabila mereka bertanya sebabnya
Aku melakukan semua itu, katakanlah
hai Yeremia, bahawa sebagaimana
mereka meninggalkan Aku di negeri
mereka sendiri lalu mengabdikan diri
kepada dewa-dewa bangsa lain, begitu
juga mereka akan mengabdikan diri
kepada bangsa asing di tanah yang
bukan negeri mereka."

Allah Memberikan Amaran
kepada Umat-Nya

20TUHAN berfirman, "Beritahulah
keturunan Yakub yang tinggal di Yehuda:
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21Dengarlah, hai kamu orang bodoh
dan tolol! Kamu mempunyai mata tetapi
tidak melihat; mempunyai telinga tetapi
tidak mendengar!
22Akulah TUHAN; mengapa kamu tidak
takut akan Aku? Mengapa kamu tidak
gementar di hadirat-Ku? Aku menjadikan
pantai sebagai perbatasan laut yang
tidak dapat dilampaui selama-lamanya.
Laut dapat bergelora dan gelombang
dapat mengamuk, tetapi tidak dapat
melintasi perbatasan itu.
23Tetapi kamu degil dan suka
melawan; kamu telah menyeleweng dan
meninggalkan Aku.
24Kamu tidak pernah ingat untuk
menghormati Aku, padahal Akulah yang
mengirim hujan pada musim luruh dan
pada musim bunga. Aku juga yang
memberi kamu musim menuai setiap
tahun.
25Tetapi dosa kamu telah menghalang
semua perkara baik itu sehingga kamu
tidak dapat menikmatinya.
26Orang jahat tinggal di kalangan
umat-Ku. Mereka seperti orang yang
menunggui jerat yang dipasang untuk
menangkap burung, kerana mereka
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memasang perangkap untuk menangkap
manusia.
27Mereka seperti pemburu burung
yang mengisi sangkar dengan burung,
kerana mereka mengisi rumah dengan
barang-barang yang diperoleh dengan
penipuan. Demikianlah mereka menjadi
berkuasa dan kaya,
28 serta gemuk dan makmur. Kejahatan
mereka tiada batasnya. Mereka tidak
membela hak anak yatim piatu, dan
tidak berlaku adil terhadap orang yang
tertindas.
29Tetapi Aku, TUHAN akan menghukum
mereka kerana semua perkara itu; Aku
akan membalas perbuatan bangsa ini.
30Suatu perkara yang dahsyat dan
ngeri telah berlaku di negeri ini:
31 semua yang dikatakan oleh nabi-nabi
dusta belaka; imam-imam memerintah
mengikut arahan para nabi itu, dan
umat-Ku suka akan perkara itu. Tetapi
apakah yang dilakukan mereka pada
akhirnya?"

Yerusalem Dikepung oleh Musuh

6
1Hai orang Benyamin, larilah untuk
menyelamatkan diri! Tinggalkanlah
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Yerusalem! Bunyikan trompet di Tekoa
dan nyalakan api isyarat di Bet-Kerem!
Bencana dan malapetaka hampir tiba
dari utara.
2Kota Sion indah sekali, tetapi kota itu
akan dimusnahkan;
3 raja-raja dengan tentera mereka
akan berkhemah di sana. Mereka akan
memasang perkhemahan di sekeliling
kota itu, masing-masing di tempat yang
disukai.
4Mereka akan berkata, "Bersiaplah
untuk menyerang Yerusalem! Bersiaplah!
Kita akan menyerbunya pada waktu
tengah hari!" Tetapi kemudian mereka
akan berkata, "Sudah terlambat! Hari
sudah mulai gelap, bayang-bayang
sudah mula memanjang.
5Kita akan menyerbu pada waktu
malam, dan menghancurkan kubu-kubu
kota itu."
6TUHAN Yang Maha Kuasa telah
memerintah raja-raja itu untuk
menebang pokok dan membuat tambak
untuk mengepung Yerusalem. TUHAN
berfirman, "Aku akan menghukum kota
ini kerana banyak sekali penindasan
berlaku di situ.
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7Sebagaimana mata air tetap
mengeluarkan air, begitu pula kota itu
tetap menghasilkan kejahatan. Aku
mendengar tentang keganasan dan
kemusnahan di kota itu; Aku nampak
penyakit dan luka di situ.
8Hai penduduk Yerusalem, biarlah
kesusahan itu menjadi amaran bagi
kamu! Jika kamu tidak mengendahkan
amaran itu, Aku akan meninggalkan
kamu; Aku akan mengubah kota kamu
menjadi gurun yang tidak didiami
orang."

Umat Israel Suka Memberontak
9TUHAN Yang Maha Kuasa berfirman
kepadaku, "Israel akan disapu habis
seperti ladang anggur yang buah
anggurnya telah dipetik semua. Oleh
itu, sementara masih ada masa,
selamatkanlah orang yang masih hidup."
10Aku menjawab, "Siapakah
yang akan mendengar aku jika
aku memberikan amaran kepada
mereka? Mereka degil dan tidak mahu
mendengar perkhabaran-Mu; mereka
mentertawakan perkhabaran-Mu yang
kusampaikan.
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11Kemurkaan-Mu terhadap mereka juga
membara dalam diriku, ya TUHAN! Aku
tidak dapat menahannya lagi." Kemudian
TUHAN berfirman, "Lampiaskanlah
kemurkaan-Ku terhadap anak-anak di
jalan-jalan raya dan kepada orang muda
yang sedang berkumpul. Suami isteri
akan ditangkap, dan orang yang sudah
lanjut usia pun akan ditangkap.
12Rumah mereka akan diberikan
kepada orang lain, begitu juga ladang
dan isteri mereka. Aku akan menghukum
penduduk negeri ini.
13Semua orang yang besar mahupun
yang kecil, mencari keuntungan dengan
cara yang tidak jujur. Bahkan nabi dan
imam pun menipu orang.
14Mereka menganggap luka-luka
umat-Ku sebagai luka kecil sahaja.
Mereka berkata, Semuanya baik dan
aman. Tetapi sebenarnya sama sekali
tidak baik dan tidak aman.
15Adakah mereka malu kerana
melakukan semua perbuatan yang keji
itu? Tidak, mereka sama sekali tidak
tahu malu; mereka sudah tebal muka.
Oleh sebab itu mereka akan jatuh seperti
orang lain; riwayat mereka akan tamat
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apabila Aku menghukum mereka. Aku,
TUHAN telah berfirman."

Israel Menolak Pimpinan Allah
16TUHAN berfirman kepada umat-Nya,
"Berdirilah di persimpangan jalan dan
perhatikanlah baik-baik! Tanyakanlah
jalan-jalan purba, dan yang manakah
jalan terbaik. Kemudian ikutilah jalan
itu, maka kamu akan hidup dengan
tenteram." Tetapi mereka berkata,
"Tidak, kami tidak mahu mengikuti jalan
itu!"
17Kemudian TUHAN melantik penjaga-
penjaga untuk mendengarkan bunyi
isyarat trompet. Tetapi mereka berkata,
"Kami tidak mahu mendengarkan."
18Oleh itu TUHAN berfirman,
"Dengarlah hai bangsa-bangsa! Kamu
harus tahu apa yang akan berlaku
terhadap umat-Ku.
19Dengarlah, hai bumi! Umat-Ku tidak
mahu menerima ajaran-Ku dan tidak taat
kepada-Ku. Oleh itu, Aku mendatangkan
malapetaka kepada mereka sebagai
hukuman terhadap segala rancangan
mereka.
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20Apakah gunanya kemenyan dari
Syeba yang dibawa mereka kepada-Ku,
atau rempah-rempah dari negeri
jauh? Aku tidak mahu menerima
persembahan mereka. Aku tidak suka
akan korban-korban mereka.
21Oleh itu, Aku akan menyebabkan
mereka tersandung dan jatuh. Bapa dan
anak, kawan dan jiran akan mati."

Serangan dari Utara
22TUHAN berfirman, "Orang akan
datang dari suatu negeri di utara; suatu
bangsa yang kuat di negeri jauh sedang
bersiap untuk berperang.
23Mereka bersenjatakan panah dan
pedang; mereka bengis dan tidak kenal
ampun. Bunyi derap kuda mereka yang
sedang dipacu bagaikan bunyi laut yang
bergelora. Mereka sudah bersiap untuk
menyerang Yerusalem."
24Penduduk Yerusalem berkata, "Kami
telah mendengar berita itu dan kami
patah semangat. Kami dicekam perasaan
takut dan kesakitan seperti wanita yang
bersalin.
25Kami tidak berani berjalan di jalan
raya atau pergi ke ladang, kerana di
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mana-mana musuh yang bersenjata
menimbulkan ketakutan."
26TUHAN berfirman kepada umat-Nya,
"Pakailah kain guni dan berguling-
gulinglah dalam abu. Berkabunglah
dan merataplah dengan pedih seperti
orang meratapi kematian anak lelaki
yang tunggal, kerana pembinasa akan
menyerang kamu dengan tiba-tiba."
27Kemudian TUHAN berfirman kepada
Yeremia, "Ujilah umat-Ku, seperti
engkau menguji logam. Selidikilah
kelakuan mereka!
28Mereka semua pemberontak yang
keras kepala, sekeras gangsa dan besi.
Mereka berkelakuan buruk dan berjalan
ke mana-mana untuk menyebarkan
berita yang menjahatkan orang lain.
29Peleburan sudah sangat panas, tetapi
kotoran logam tidak juga menjadi cair
dan hilang. Sia-sia sahaja umat-Ku
terus-menerus diuji untuk dimurnikan,
kerana mereka yang jahat tidak
disingkirkan.
30Mereka akan dinamakan tahi leburan
yang tidak berguna, kerana Aku, TUHAN,
telah membuang mereka."
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Yeremia Berkhutbah
di Rumah TUHAN

7
1TUHAN menyuruh aku pergi ke
Rumah TUHAN dan berdiri di pintu

gerbang yang dilalui penduduk Yehuda
ketika mereka datang untuk beribadat.
Dia menyuruh aku mengumumkan
firman TUHAN Yang Maha Kuasa,
Allah Israel, kepada mereka, "Ubahlah
kelakuan dan cara hidup kamu, maka
Aku akan membenarkan kamu tetap
tinggal di sini.
2 (7:1)
3 (7:1)
4 Jangan percaya kepada kata-kata
dusta ini, Kita aman, kerana ini Rumah
TUHAN. Sungguh ini Rumah TUHAN!
Memang ini Rumah TUHAN!
5Ubahlah cara hidup dan kelakuan
kamu. Berlakulah adil terhadap satu
sama lain.
6 Jangan tindas bangsa asing, anak
yatim piatu dan balu. Jangan bunuh
orang yang tidak bersalah di negeri ini.
Jangan sembah tuhan-tuhan lain, kerana
perbuatan itu akan membinasakan
kamu.
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7 Jika kamu mengubah cara hidup dan
kelakuan kamu serta berhenti melakukan
semua itu, Aku akan membenarkan
kamu tetap tinggal di negeri ini yang
telah Kuberikan kepada nenek moyang
kamu sebagai tanah pusaka.
8Kamu percaya kepada kata-kata
dusta.
9Kamu mencuri, membunuh,
berzina, memberi kesaksian dusta,
mempersembahkan korban kepada Baal,
dan menyembah dewa-dewa yang tidak
pernah kamu kenal.
10Selepas kamu lakukan semua
itu, kamu datang menghadap Aku di
Rumah-Ku sendiri, lalu berkata, Kami
aman! Kemudian kamu meneruskan
perbuatan kamu yang keji itu.
11Adakah kamu menyangka bahawa
Rumah-Ku ini tempat persembunyian
perompak? Aku telah nampak semua
perbuatan kamu itu.
12Pergilah ke Silo, kota yang mula-mula
Kupilih sebagai tempat orang beribadat
kepada-Ku. Lihatlah apa yang telah
Kulakukan terhadap tempat itu kerana
dosa umat-Ku Israel.
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13Kamu melakukan semua dosa
itu; sekalipun Aku berfirman kepada
kamu berkali-kali, kamu tidak mahu
mendengar. Kamu tidak mahu menyahut
ketika Aku memanggil kamu.
14Oleh itu, apa yang Kulakukan
terhadap Silo akan Kulakukan terhadap
Rumah-Ku ini, tempat yang kamu
harapkan. Tempat yang Kuberikan
kepada nenek moyang kamu dan kepada
kamu ini akan Kuperlakukan seperti Silo.
15Aku akan mengusir kamu dari
hadirat-Ku seperti Aku mengusir sanak
keluarga kamu, orang Israel. Aku,
TUHAN, telah berfirman."

Umat yang Keras Kepala
16TUHAN berfirman, "Hai Yeremia,
jangan doakan umat ini. Jangan berseru
minta tolong atau berdoa untuk mereka;
jangan merayu kepada-Ku, kerana Aku
tidak mahu mendengarkan engkau.
17Engkau sendiri nampak perbuatan
mereka di kota-kota Yehuda dan di
jalan-jalan di Yerusalem!
18Anak-anak mengumpulkan kayu
api, orang lelaki menyalakan api, dan
orang perempuan mencampur adunan
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untuk membuat kuih bagi dewi yang
dinamakan mereka sebagai Ratu Syurga.
Mereka juga mempersembahkan wain
kepada tuhan-tuhan lain untuk menyakiti
hati-Ku.
19Tetapi sesungguhnya, bukan Aku
yang disakiti mereka, melainkan diri
mereka sendiri sehingga mereka
dipermalukan.
20Oleh itu Aku, TUHAN Raja akan
menimpakan kemurkaan-Ku yang
menyala-nyala, terhadap Rumah TUHAN,
terhadap manusia dan binatang, dan
juga terhadap pokok serta hasil bumi.
Kemurkaan-Ku akan menyala seperti api
yang tidak dapat dipadamkan.
21Hai umat-Ku, kamu tahu bahawa
ada beberapa korban yang kamu bakar
di atas mazbah harus dibakar sampai
habis, dan ada juga korban lain yang
boleh kamu makan. Tetapi Aku, TUHAN
berfirman, lebih baik kamu makan
semuanya!
22Ketika Aku membawa nenek moyang
kamu keluar dari Mesir, Aku tidak
memberi mereka peraturan tentang
korban untuk menyenangkan hati-Ku
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atau tentang korban-korban lain untuk
Aku.
23Aku hanya memerintahkan mereka
untuk mentaati Aku supaya Aku menjadi
Allah mereka, dan mereka menjadi
umat-Ku. Aku menyuruh mereka hidup
menurut perintah-Ku supaya mereka
bahagia.
24Tetapi mereka tidak mahu
mendengarkannya dan tidak mahu
memperhatikannya. Malah mereka
menuruti kehendak hati mereka yang
keras dan jahat. Oleh itu mereka menjadi
semakin jahat dan tidak menjadi lebih
baik.
25Sejak nenek moyang kamu keluar
dari Mesir sampai hari ini, Aku sentiasa
mengutus hamba-hamba-Ku, para nabi,
kepada kamu.
26Tetapi tiada sesiapa pun yang
mendengarkan atau memperhatikan
mereka. Malah kamu menjadi lebih degil
dan lebih suka memberontak daripada
nenek moyang kamu.
27Oleh sebab itu, hai Yeremia, sekalipun
engkau menyampaikan semua firman
ini kepada umat-Ku, mereka tidak
akan mendengarkan engkau. Walaupun
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engkau memanggil mereka, mereka
tidak akan menyahut.
28Engkau akan memberitahu mereka
bahawa mereka ialah suatu bangsa
yang tidak mahu mentaati Aku, TUHAN
Allah mereka, dan mereka tidak mahu
belajar daripada hukuman yang telah
dijatuhkan kepada mereka. Kesetiaan
mereka kepada-Ku sudah lenyap, malah
tidak diceritakan lagi."

Perbuatan Jahat di Lembah Hinom
29TUHAN berfirman, "Hai penduduk
Yerusalem, merataplah; potonglah dan
buanglah rambut kamu. Nyanyikanlah
lagu perkabungan di atas puncak
perbukitan, kerana Aku, TUHAN sedang
murka dan telah menolak kamu semua.
30Penduduk Yehuda telah melakukan
kejahatan. Mereka telah meletakkan
berhala-berhala mereka yang Kubenci
itu di dalam Rumah TUHAN, sehingga
menajiskannya.
31Mereka telah mendirikan sebuah
mazbah yang bernama Tofet di Lembah
Hinom. Di atas mazbah itu mereka
membakar anak-anak mereka, lelaki dan
perempuan, sebagai korban. Padahal
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Aku tidak pernah menyuruh mereka
melakukan perkara itu, bahkan tidak
pernah hal seperti itu timbul di dalam
fikiran-Ku.
32Oleh itu, akan tiba masanya tempat
itu tidak lagi disebut Tofet atau Lembah
Hinom, melainkan Lembah Pembantaian.
Mereka akan menguburkan mayat di situ
kerana tiada lagi tempat lain.
33Mayat akan menjadi makanan burung
dan binatang buas dan tiada lagi orang
yang menghalaunya.
34Negeri ini akan menjadi tandus.
Suara kegembiraan dan kesukaan,
serta keriangan pesta perkahwinan di
kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan
Yerusalem akan Kuhentikan.

8
1Pada masa itu tulang-tulang para
raja dan pegawai pemerintah di

Yehuda, dan juga tulang-tulang para
imam, nabi, serta penduduk Yerusalem
yang lain akan dikeluarkan dari kubur.
2Tujuannya bukan untuk dikumpulkan
dan dikuburkan lagi, melainkan untuk
dibiarkan di tanah sebagai baja.
Tulang-tulang mereka akan bertaburan
di bawah sinaran matahari, bulan, dan
bintang-bintang yang dicintai, dilayani,
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disembah dan dimintai petunjuk oleh
mereka.
3Orang daripada bangsa jahat ini
yang masih hidup, yang telah Kucerai-
beraikan ke berbagai-bagai tempat,
akan lebih suka mati daripada hidup.
Aku, TUHAN Yang Maha Kuasa telah
berfirman."

Dosa dan Hukuman
4TUHAN menyuruh aku menyampaikan
kata-kata ini kepada umat-Nya, "Apabila
orang jatuh, tentu mereka akan bangun
lagi. Apabila orang sesat di jalan, tentu
mereka akan kembali ke pangkal jalan.
5Tetapi mengapa kamu, umat-Ku,
terus-menerus meninggalkan Aku
dan tidak kembali kepada-Ku? Kamu
berpegang teguh kepada berhala kamu
dan tidak mahu kembali kepada-Ku.
6Aku telah mendengar baik-baik,
tetapi kamu tidak bercakap jujur. Tiada
seorang pun antara kamu menyesali
perbuatannya yang jahat. Tiada
seorang pun yang berkata, Apakah
kesalahanku? Kamu semua mengikuti
jalan sendiri seperti kuda meluru ke
medan pertempuran.
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7Burung bangau pun tahu waktunya
untuk pulang; burung tekukur, burung
layang-layang, dan burung murai juga
tahu masanya untuk berpindah tempat.
Tetapi kamu, umat-Ku, tidak mengetahui
hukum yang Kuberikan kepada kamu.
8Berani betul kamu berkata bahawa
kamu bijaksana dan mengetahui
hukum-Ku! Lihatlah, hukum-Ku sudah
diubah oleh guru-guru agama yang tidak
jujur.
9Para cerdik pandai di kalangan kamu
akan dipermalukan; mereka akan
bingung dan terjebak. Mereka tidak
mahu menerima firman-Ku; sekarang,
kebijaksanaan apakah yang masih ada
pada mereka?
10Oleh itu, Aku akan memberikan
ladang mereka kepada pemilik yang
baru, dan isteri mereka kepada orang
lain. Semua orang yang besar mahupun
yang kecil, mencari keuntungan dengan
cara tidak jujur. Bahkan nabi dan imam
pun menipu orang.
11Mereka menganggap luka-luka
umat-Ku sebagai luka kecil sahaja.
Mereka berkata, Semuanya baik dan
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aman. Tetapi semuanya sama sekali
tidak baik dan tidak aman.
12Hai umat-Ku, adakah kamu malu
kerana telah melakukan semua
perbuatan yang keji itu? Tidak, kamu
sama sekali tidak tahu malu; kamu
sudah tebal muka! Oleh itu, kamu akan
jatuh seperti orang lain; riwayat kamu
akan tamat apabila Aku menghukum
kamu. Aku, TUHAN telah berfirman.
13Aku ingin sekali mengumpulkan
umat-Ku seperti orang mengumpulkan
hasil tanah mereka. Tetapi umat-Ku
seperti pokok anggur dan pokok ara yang
tidak berbuah, bahkan daun-daunnya
pun sudah layu. Itulah sebabnya Aku
telah membenarkan orang bangsa asing
datang dan menguasai negeri mereka."
14Umat Allah berkata, "Mengapa
kita tidak berbuat apa-apa? Marilah
kita lari ke kota-kota berkubu; biarlah
kita mati di sana. TUHAN, Allah kita
telah mengambil keputusan untuk
membiarkan kita binasa. Dia telah
memberi kita racun untuk diminum
kerana kita berdosa terhadap-Nya.
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15Sia-sia sahaja kita mengharapkan
kedamaian dan masa penyembuhan,
kerana yang datang hanya ketakutan.
16Musuh sudah berada di kota Dan;
dengus kuda mereka sudah kedengaran.
Seluruh negeri ketakutan apabila kuda
mereka meringkik. Musuh sudah datang
untuk menghancurkan seluruh negeri
kita, dan juga kota kita serta semua
penduduknya."
17TUHAN berfirman, "Perhatikanlah!
Sekarang Aku mengirim ular ke tengah-
tengah kamu untuk mematuk kamu, ular
berbisa yang tidak dapat dipukau."

Yeremia Sedih
Memikirkan Bangsanya

18Hatiku sedih dan pedih, kedukaanku
tidak dapat diubati.
19Dengarlah! Di seluruh negeri
aku mendengar bangsaku berseru,
"Tiadakah TUHAN di Sion lagi? Di
manakah raja Sion kini?" TUHAN, raja
mereka menjawab, "Mengapa kamu
membangkitkan kemurkaan-Ku? Aku
murka kerana kamu menyembah berhala
kamu dan bersujud kepada dewa-dewa
asing yang sama sekali tidak berguna."
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20Umat Israel berseru, "Musim panas
dan musim menuai sudah berlalu, tetapi
kami belum diselamatkan."
21Hatiku hancur kerana bangsaku
hancur; aku berkabung; aku sangat
kecewa.
22Tiadakah ubat di Gilead? Tiadakah
doktor di sana? Mengapakah bangsaku
tidak sembuh?

9
1Alangkah baiknya jika kepalaku
seperti perigi yang penuh dengan air,

dan mataku seperti pancuran yang terus
mengalir, supaya aku dapat menangis
siang dan malam, meratapi orang
sebangsaku yang dibunuh lawan.
2Alangkah baiknya jika aku mempunyai
tempat menginap di gurun, supaya aku
menjauhkan diri daripada bangsaku.
Mereka semua tidak setia, mereka orang
pengkhianat semuanya.
3Mereka selalu sedia untuk berdusta;
di seluruh negeri, yang benar tidak
berkuasa, sebaliknya ketidakjujuran
merajalela. TUHAN berfirman, "Umat-Ku
tidak henti-henti melakukan kejahatan,
mereka tidak mengakui Aku sebagai
Allah mereka."
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4Setiap orang harus waspada terhadap
kawan; saudara sekandung pun tidak
dapat dipercayai. Mereka seperti Yakub
yang menipu saudaranya, dan setiap
orang memfitnah kawannya.
5Mereka semua memperdaya kawan,
tidak seorang pun yang bercakap
benar. Mereka sudah biasa bercakap
dusta, mereka tidak mahu berhenti
berdosa. Kekejaman demi kekejaman,
penipuan demi penipuan, terus-menerus
dilakukan. TUHAN berfirman bahawa
umat-Nya tidak mahu mengenali Dia.
6 (9:5)
7Oleh itu TUHAN Yang Maha Kuasa
berfirman, "Seperti orang memurnikan
logam, umat-Ku akan Kuuji, supaya
mereka menjadi murni. Apa lagi yang
dapat Kulakukan terhadap umat-Ku yang
telah melakukan kejahatan?
8Lidah mereka bagaikan panah yang
berbisa; mereka tidak habis-habis
berdusta. Kata-kata mereka manis
memikat, tetapi sebenarnya mereka
memasang jerat.
9Tidakkah Aku harus menghukum
mereka kerana perbuatan itu? Tidakkah
Aku harus membalas dendam terhadap
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bangsa seperti itu? Aku, TUHAN, telah
berfirman."
10Aku, Yeremia, berkata, "Aku akan
meratapi gunung-gunung dan menangisi
padang rumput, kerana semuanya sudah
kering dan tidak dilalui orang. Bunyi
ternakan tidak kedengaran lagi; burung
serta binatang liar sudah lari dan pergi."
11TUHAN berfirman, "Aku akan
menjadikan Yerusalem timbunan
runtuhan, tempat persembunyian anjing
hutan. Kota-kota Yehuda akan menjadi
sunyi, tempat yang tidak lagi dihuni."
12Aku bertanya, "Ya TUHAN, mengapa
negeri ini menjadi tandus dan kering
seperti gurun, sehingga tiada orang
melaluinya? Siapakah yang cukup
bijak untuk mengerti akan semuanya?
Kepada siapakah Engkau memberikan
penerangan tentang hal ini supaya dia
dapat memberitahu orang lain?"
13TUHAN menjawab, "Hal itu
berlaku kerana umat-Ku tidak lagi
memperhatikan ajaran yang Kuberikan
kepada mereka. Mereka tidak mentaati
Aku dan tidak mematuhi perintah-Ku.
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14Mereka keras kepala dan menyembah
berhala-berhala Baal seperti yang
diajarkan oleh nenek moyang mereka.
15Oleh itu dengarlah apa yang akan
Aku, TUHAN Yang Maha Kuasa, Allah
Israel, lakukan: Aku akan memberi
umat-Ku tanaman pahit untuk dimakan
dan racun untuk diminum.
16Aku akan mencerai-beraikan mereka
antara bangsa-bangsa yang tidak
dikenal oleh mereka atau nenek moyang
mereka. Aku akan mengirim tentera
untuk menyerang mereka sampai Aku
membinasakan mereka sama sekali."

Penduduk Yerusalem
Berseru Minta Tolong

17TUHAN Yang Maha Kuasa berfirman
kepada umat-Nya, "Perhatikanlah
apa yang sedang berlaku! Panggillah
peratap upahan. Suruhlah perempuan-
perempuan datang dan menyanyikan
lagu perkabungan."
18Penduduk Yehuda berkata, "Suruhlah
mereka segera menyanyikan lagu
perkabungan untuk kami, sehingga mata
kami dipenuhi air mata, dan kelopak
mata kami basah kerana menangis."
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19Dengarlah suara tangisan di Sion,
"Kami sudah hancur! Kami sangat
dipermalukan. Kami harus meninggalkan
negeri kami; rumah kami sudah
dirobohkan."
20Aku berkata, "Dengarlah firman
TUHAN, hai kaum wanita, perhatikanlah
firman-Nya. Ajarlah anak-anak
perempuan kamu cara meratap, ajarlah
kawan-kawan kamu cara menyanyikan
lagu perkabungan.
21Maut telah masuk melalui jendela,
dan masuk ke dalam istana kita; maut
telah menerkam anak-anak di jalan raya
dan kaum belia di lapangan terbuka.
22Mayat bertaburan di mana-mana,
seperti timbunan baja di tanah, seperti
gandum yang dipotong dan ditinggalkan
oleh para penuai, dan tidak dikumpulkan
oleh sesiapa. TUHAN menyuruh aku
memberitakan perkhabaran itu."
23TUHAN berfirman, "Orang bijak tidak
boleh berbangga kerana kebijaksanaan
mereka, orang kuat tidak boleh
berbangga kerana kekuatan mereka,
dan orang kaya tidak boleh berbangga
kerana kekayaan mereka.
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24 Jika sesiapa hendak berbangga, dia
harus berbangga kerana dia mengenal
dan memahami Aku, dan bahawa Akulah
TUHAN yang mengasihi orang selama-
lamanya, dan Aku melakukan yang adil
dan benar. Semua itu menyenangkan
hati-Ku. Aku, TUHAN, telah berfirman."
25TUHAN berfirman, "Masanya akan
tiba apabila Aku menghukum orang
Mesir, Yehuda, Edom, Amon, Moab,
dan penduduk padang gurun yang
memendekkan rambut mereka. Semua
orang itu telah bersunat, tetapi
tidak memegang perjanjian yang
dilambangkan oleh sunat itu. Tiada
seorang antara mereka dan tiada
seorang antara orang Israel yang
memegang perjanjian-Ku."
26 (9:25)

Penyembahan Berhala

10
1Hai umat Israel, dengarlah
perkhabaran TUHAN kepada

kamu.
2Dia berfirman, "Jangan ikut kebiasaan
bangsa-bangsa lain; jangan gentar
melihat tanda-tanda yang luar biasa di
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langit, walaupun bangsa-bangsa lain
takut.
3Agama bangsa-bangsa itu tidak
berguna sama sekali. Orang menebang
sebatang pokok kayu di hutan; lalu
tukang kayu mengukir batang pokok itu
dengan alat pengukir,
4kemudian menghiasnya dengan
emas dan perak. Kayu yang berukir
itu ditegakkan dengan paku untuk
menahannya daripada terjatuh.
5Patung-patung berhala itu bagaikan
orang-orangan di kebun mentimun;
patung berhala tidak dapat bercakap;
patung berhala harus diangkat kerana
tidak dapat berjalan. Jangan takut akan
patung berhala; patung berhala tidak
dapat mencederakan kamu, dan tidak
dapat mendatangkan kebaikan kepada
kamu."

Ibadat kepada TUHAN
6Ya TUHAN, Engkau tiada taranya;
Engkau sungguh perkasa, nama-Mu
agung dan berkuasa.
7Siapa yang tidak mahu menghormati
Engkau, raja semua bangsa? Engkau
patut dihormati oleh semua. Engkau
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tiada taranya antara semua orang bijak
daripada bangsa-bangsa, atau antara
raja-raja mereka.
8Mereka semua bebal dan bodoh.
Apakah yang dapat dipelajari mereka
daripada patung berhala yang dibuat
daripada kayu?
9Berhala mereka disaluti perak dari
Sepanyol, dan disaluti emas dari Ufas;
semuanya karya para tukang. Pakaian
berhala daripada kain ungu tua dan ungu
muda, ditenun oleh para penenun yang
mahir.
10Tetapi Engkau, TUHAN, Allah yang
benar, Engkau Allah yang hidup, raja
yang kekal. Apabila Engkau murka,
dunia gementar, bangsa-bangsa tidak
tahan menghadapi kemurkaan-Mu.
11 (Hai umat, kamu harus memberitahu
mereka bahawa dewa-dewa yang tidak
menciptakan langit dan bumi akan
dibinasakan. Dewa-dewa itu akan lenyap
dari muka bumi.)

Lagu Pujian kepada Allah
12TUHAN menjadikan bumi dengan
kuasa-Nya; dengan hikmat-Nya Dia
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menciptakan dunia dan membentangkan
langit.
13Dengan perintah-Nya air di
cakerawala menderu; Dia membawa
awan dari hujung bumi. Dia
menyebabkan kilat memancar dalam
hujan, dan mengirimkan angin dari
tempat penyimpanan.
14Melihat semua itu manusia sedar
bahawa mereka bodoh dan tidak
mempunyai pengertian. Orang yang
membuat berhala berasa hampa kerana
berhala buatan mereka itu palsu dan
tidak bernyawa.
15Berhala-berhala itu tidak berguna
dan sepatutnya dihina. Semuanya akan
dimusnahkan apabila TUHAN datang
untuk menjatuhkan hukuman.
16Allah Yakub tidak seperti berhala-
berhala itu; Dialah pencipta segala
sesuatu. Dia telah memilih Israel
menjadi umat-Nya. TUHAN Yang Maha
Kuasa ialah nama-Nya.

Kegentaran Timbul di dalam Negeri
17Hai penduduk Yerusalem, kamu
dikepung! Oleh itu, kumpulkanlah
barang-barang kamu.
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18TUHAN akan membuang kamu dari
negeri ini; Dia akan meremukkan kamu
sehingga tidak seorang pun tertinggal.
Demikianlah firman TUHAN.
19Penduduk Yerusalem berseru, "Kami
luka parah! Luka kami tidak akan
sembuh. Dahulu kami sangka bahawa
penderitaan ini dapat kami tanggung,
tetapi sebenarnya tidak.
20Khemah kami rosak; tali-talinya
semua putus. Anak-anak kami semuanya
sudah pergi; tiada lagi yang dapat
memasang khemah kami; tiada lagi
yang dapat menggantungkan kain
khemah."
21Aku menjawab, "Para pemimpin kita
bodoh. Mereka tidak minta petunjuk
daripada TUHAN. Itulah sebabnya
mereka tidak berjaya, dan bangsa kita
terserak ke mana-mana.
22Dengarlah! Berita sudah tiba! Ada
suatu bangsa di utara yang menimbulkan
huru-hara. Tenteranya akan menjadikan
kota-kota Yehuda sepi dan tidak
berpenghuni, sehingga menjadi tempat
tinggal anjing hutan."
23Ya TUHAN, aku insaf bahawa tiada
seorang pun berkuasa atas hidupnya;
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tiada seorang pun dapat mengendalikan
jalan hidupnya.
24Ya TUHAN, hukumlah umat-Mu;
tetapi jangan terlalu keras, dan jangan
hukum kami ketika Engkau sedang
murka, kerana tentu kami semua akan
binasa.
25Lampiaskanlah kemurkaan-Mu
kepada bangsa-bangsa yang tidak
menyembah Engkau, dan kepada orang
yang menolak Engkau. Mereka telah
membinasakan umat-Mu; mereka telah
menghancurkan kami sama sekali dan
memusnahkan negeri kami.

Yeremia dan Perjanjian TUHAN

11
1TUHAN berfirman kepadaku,
2 "Perhatikanlah syarat-syarat

perjanjian yang Aku buat dengan
umat-Ku. Beritahulah penduduk Yehuda
dan penduduk Yerusalem bahawa
3Aku, TUHAN, Allah Israel, mengutuk
setiap orang yang tidak mentaati
syarat-syarat perjanjian itu.
4Aku telah membuat perjanjian itu
dengan nenek moyang mereka apabila
Aku memimpin mereka keluar dari
Mesir, negeri yang seperti neraka bagi
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mereka. Aku menyuruh mereka taat
kepada-Ku dan melakukan segala yang
telah Kuperintahkan. Aku memberitahu
mereka bahawa jika mereka taat
kepada-Ku, mereka akan menjadi
umat-Ku dan Aku menjadi Allah mereka.
5 Jika mereka melakukan semuanya,
Aku akan menepati janji-Ku kepada
nenek moyang mereka bahawa negeri
yang subur dan makmur, yang sekarang
didiami oleh mereka, akan Kuberikan
kepada mereka." Aku menjawab,
"Baiklah, TUHAN."
6Kemudian TUHAN berfirman kepadaku,
"Pergilah ke kota-kota di Yehuda dan ke
jalan-jalan di Yerusalem. Isytiharkanlah
perkhabaran-Ku kepada orang di sana
dan suruh mereka memperhatikan serta
mentaati syarat-syarat perjanjian.
7Ketika Aku memimpin nenek moyang
mereka keluar dari Mesir, dengan tegas
Aku memperingatkan mereka supaya
taat kepada-Ku. Sampai hari ini pun
Aku masih memperingatkan umat-Ku
tentang hal itu,
8 tetapi mereka tidak mahu mendengar
dan tidak mahu taat. Malahan mereka
tetap degil dan jahat seperti dahulu. Aku
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telah memerintahkan mereka mentaati
perjanjian, tetapi mereka tidak mahu.
Oleh itu, Aku menimpai mereka segala
hukuman yang disebut dalam perjanjian
itu."
9Kemudian TUHAN berfirman kepadaku,
"Penduduk Yehuda dan Yerusalem telah
berkomplot untuk melawan Aku.
10Mereka telah melakukan dosa yang
dilakukan oleh nenek moyang mereka
yang tidak mahu taat kepada-Ku;
mereka menyembah tuhan-tuhan lain.
Baik Israel mahupun Yehuda telah
melanggar perjanjian yang Aku buat
dengan nenek moyang mereka.
11Oleh itu, Aku TUHAN,
memperingatkan mereka bahawa
Aku akan mendatangkan malapetaka
kepada mereka dan mereka tidak akan
terlepas daripadanya. Jika mereka
berseru minta tolong kepada-Ku, Aku
tidak mahu mendengarkan mereka.
12Kemudian penduduk Yehuda dan
Yerusalem akan pergi minta tolong
kepada tuhan-tuhan lain yang dipuja
mereka dengan mempersembahkan
korban. Tetapi tuhan-tuhan itu tidak



Yeremia 11.13–16 60

akan mampu menyelamatkan mereka
pada waktu malapetaka itu tiba.
13Tuhan-tuhan penduduk Yehuda
banyak sekali, sebanyak kota mereka.
Penduduk Yerusalem mendirikan mazbah
untuk mempersembahkan korban
kepada Dewa Baal yang menjijikkan itu;
mazbah yang didirikan mereka sebanyak
jalan-jalan di Yerusalem.
14Hai Yeremia, jangan berdoa untuk
mereka atau minta tolong kepada-Ku
untuk mereka! Apabila mereka dalam
kesusahan dan minta tolong kepada-Ku,
Aku tidak akan mendengarkan mereka."
15TUHAN berfirman, "Umat-Ku yang
Kukasihi telah melakukan hal-hal yang
jahat. Mereka tidak berhak berada di
Rumah TUHAN. Mereka menyangka
bahawa dengan membuat janji-janji, dan
dengan mempersembahkan binatang,
mereka dapat mencegah malapetaka.
Adakah dengan perbuatan itu mereka
dapat bergembira?
16Aku pernah menamakan mereka
pokok zaitun yang rimbun, penuh
dengan buah yang baik. Tetapi sekarang,
dengan suara gemuruh, Aku akan
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membakar daun-daunnya dan Aku
mematahkan semua rantingnya.
17Aku, TUHAN Yang Maha Kuasa
telah mendirikan Israel dan Yehuda.
Tetapi sekarang, Aku mengancam
untuk mendatangkan malapetaka
kepada mereka. Mereka sendiri
telah menyebabkan semua itu
menimpa mereka, kerana mereka
telah melakukan kejahatan. Mereka
membangkitkan kemurkaan-Ku dengan
mempersembahkan korban kepada
Baal."

Komplot untuk Membunuh Yeremia
18TUHAN memberitahu aku tentang
komplot musuh-musuhku terhadap aku.
19Aku seperti domba tanpa curiga
yang dibawa ke tempat pembantaian.
Aku tidak tahu bahawa akulah yang
menjadi sasaran komplot mereka.
Mereka berkata, "Marilah kita tebang
pokok itu sementara pokok itu masih
subur; marilah kita bunuh dia supaya
namanya dilupakan orang."
20Kemudian aku berdoa, "Ya TUHAN
Yang Maha Kuasa, Engkau hakim yang
adil; Engkau menguji fikiran dan hati
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orang. Aku menyerahkan perkaraku ke
dalam tangan-Mu; oleh itu biarlah aku
menyaksikan pembalasan-Mu terhadap
perbuatan semua orang itu."
21Penduduk Anatot ingin supaya aku
mati. Mereka berkata, "Jika engkau terus
mengisytiharkan perkhabaran TUHAN,
kami akan membunuh engkau."
22Oleh itu, TUHAN Yang Maha Kuasa
berfirman, "Aku akan menghukum
mereka! Pemuda mereka akan terbunuh
dalam peperangan dan anak-anak
mereka akan mati kebuluran.
23Aku telah menentukan masanya
untuk mendatangkan malapetaka
kepada penduduk Anatot; apabila
masanya tiba, tiada seorang pun akan
terselamat."

Yeremia Bersungut kepada TUHAN

12
1Ya TUHAN, jika aku
mengemukakan perkaraku

kepada-Mu, tentu akan terbukti bahawa
Engkaulah yang benar. Tetapi aku harus
menanyai Engkau tentang keadilan.
Mengapakah orang jahat makmur?
Mengapakah orang yang tidak jujur
berjaya?
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2Engkau menanam mereka seperti
tumbuh-tumbuhan, lalu mereka berakar,
bertumbuh dan berbuah. Mereka selalu
mengatakan yang baik tentang Engkau,
tetapi dalam hati, mereka sebenarnya
tidak mempedulikan Engkau.
3Tetapi ya TUHAN, Engkau mengenal
aku; Engkau nampak perbuatanku dan
mengetahui isi hatiku terhadap-Mu.
Giringlah orang jahat itu keluar seperti
domba ke pembantaian. Kawallah
mereka sampai tiba masanya mereka
disembelih.
4Berapa lama lagi negeri kami akan
kering, dan rumput layu di padang?
Burung dan binatang mati kerana
kejahatan bangsa kami, yang berkata,
Allah tidak nampak perbuatan kita.
5TUHAN berfirman, "Hai Yeremia,
jika engkau letih berlumba dengan
manusia, mana mungkin engkau
berlumba dengan kuda? Jika engkau
tidak sanggup bertahan di tempat yang
aman, bagaimanakah engkau sanggup
bertahan di hutan, di tepi Sungai Yordan?
6Engkau telah dikhianati bahkan oleh
sanak saudaramu sendiri; mereka ikut
menyerang engkau. Janganlah percaya
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kepada mereka, meskipun kata-kata
mereka manis belaka."

TUHAN Sedih Kerana Umat-Nya
7TUHAN berfirman, "Aku telah
meninggalkan Israel; Aku telah
menolak bangsa pilihan-Ku. Aku telah
menyerahkan umat yang Kukasihi ke
dalam tangan musuh mereka.
8Umat pilihan-Ku melawan Aku;
seperti singa di rimba demikianlah
mereka mengaum terhadap Aku. Itulah
sebabnya Aku membenci mereka.
9Umat pilihan-Ku seperti seekor burung
yang diserang oleh burung helang dari
segala arah. Panggillah binatang liar
untuk ikut menghabiskan mereka.
10Banyak penguasa asing telah
merosakkan ladang anggur-Ku; mereka
memijak-mijak ladang-Ku. Mereka
mengubah negeri-Ku yang indah
menjadi gurun.
11Mereka menjadikannya tanah
yang tandus; terbiar di hadapan-Ku.
Seluruh negeri telah menjadi padang
gurun, dan tiada sesiapa pun yang
mempedulikannya.
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12Di seluruh dataran tinggi di tanah
gurun, orang datang untuk menjarah.
Aku mendatangkan perang untuk
menghancurkan seluruh negeri; tiada
sesiapa pun yang dapat hidup damai.
13Umat-Ku menanam gandum, tetapi
menuai lalang. Mereka bekerja keras
tetapi tidak mendapat hasil. Kerana
Aku sangat murka, tuaian mereka
mengecewakan."

Janji TUHAN kepada
Negara Jiran Israel

14TUHAN berfirman, "Inilah
perkhabaran-Ku tentang negara-negara
jiran Israel yang telah merosakkan
negeri yang Kuberikan kepada umat-Ku
Israel. Sebagaimana tanaman dicabut
dari tanah, demikianlah semua orang
jahat itu akan Kucabut dari negeri-negeri
mereka. Aku akan membebaskan Yehuda
daripada kekuasaan mereka.
15Tetapi selepas Aku membuang
mereka, Aku akan mengasihani mereka
lagi; setiap bangsa akan Kubawa kembali
ke negeri mereka sendiri.
16 Jika dengan sepenuh hati mereka
mahu menerima agama umat-Ku dan
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bersumpah dengan berkata, Demi
TUHAN yang hidup, -- seperti mereka
mengajarkan umat-Ku bersumpah demi
Baal dahulu -- maka mereka pun akan
tergolong umat-Ku dan menjadi makmur.
17Tetapi bangsa yang tidak mahu
mentaati Aku, akan Kucabut seperti
tanaman dan Kubinasakan. Aku, TUHAN,
telah berfirman."

Sarung Pendek daripada Kain Linen

13
1TUHAN menyuruh aku pergi
membeli sarung pendek daripada

kain linen lalu memakainya, tetapi Dia
melarang aku mencelupkannya ke dalam
air.
2Oleh itu, aku pergi membeli sarung
pendek itu, lalu memakainya.
3Kemudian TUHAN berfirman kepadaku
lagi,
4 "Pergilah ke Sungai Efrat dan
sembunyikan sarung pendek itu di celah
bukit batu."
5Kemudian aku pergi menyembunyikan
sarung pendek itu dekat Sungai Efrat.
6Beberapa waktu kemudian TUHAN
menyuruh aku pergi lagi ke Sungai Efrat
untuk mengambil sarung pendek itu.
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7Maka aku pergi, lalu mengeluarkan
sarung pendek itu dari tempat aku
menyembunyikannya. Ternyata sarung
itu telah lapuk dan sama sekali tidak
berguna lagi.
8Kemudian TUHAN berfirman kepadaku
lagi,
9 "Begitulah caranya Aku akan bertindak
terhadap penduduk Yehuda dan
Yerusalem. Aku akan menghancurkan
keangkuhan mereka.
10Bangsa yang jahat ini tidak mahu
taat kepada-Ku. Mereka masih degil
dan jahat seperti dahulu. Mereka
beribadat dan mengabdikan diri kepada
tuhan-tuhan lain. Itulah sebabnya
mereka akan menjadi seperti sarung
pendek yang tidak berguna itu.
11Sebagaimana sarung pendek terikat
erat pada pinggang pemakainya,
demikianlah maksud-Ku bagi umat Israel
dan Yehuda supaya terikat erat kepada-
Ku. Dengan demikian mereka akan
menjadi umat-Ku dan mendatangkan
pujian dan hormat bagi nama-Ku. Tetapi
mereka tidak mahu taat kepada-Ku."
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Kendi Wain
12TUHAN Allah berfirman kepadaku,
"Hai Yeremia, beritahulah orang Israel
bahawa setiap kendi wain mesti dipenuhi
wain. Mereka akan menjawab, Adakah
kami tidak tahu bahawa setiap kendi
wain harus dipenuhi wain?
13Kemudian katakanlah kepada mereka
bahawa Aku, TUHAN akan memenuhi
orang di negeri ini dengan wain sehingga
mereka mabuk: raja-raja keturunan
Daud, para imam, nabi, dan semua
penduduk Yerusalem.
14Selepas itu Aku akan menghantukkan
mereka satu sama lain, seperti kendi
dihantukkan. Orang tua dan muda akan
Kuperlakukan demikian tanpa ampun.
Aku akan membinasakan mereka tanpa
rasa sayang atau belas kasihan."

Yeremia Memberikan Amaran
tentang Keangkuhan

15Hai umat Israel, TUHAN telah
berfirman! Rendahkanlah hati kamu dan
dengarlah firman-Nya.
16Hormatilah TUHAN, Allah kamu
sebelum Dia mendatangkan kegelapan,
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dan kaki kamu tersandung di
pergunungan; sebelum terang
yang kamu harapkan diubah menjadi
kekelaman.
17 Jika kamu tidak mahu mendengarkan
Dia, aku akan menangis dengan diam-
diam kerana keangkuhan kamu. Aku
akan menangis dengan pilu, air mataku
akan berlinang kerana umat TUHAN
telah ditawan musuh.
18TUHAN berfirman kepadaku,
"Suruhlah raja dan bonda raja turun dari
takhta mereka, kerana mahkota mereka
yang indah sudah jatuh dari kepala.
19Kota-kota Yehuda di bahagian selatan
sedang dikepung, dan tiada orang yang
dapat menembusi kepungan itu. Semua
penduduk Yehuda telah dibuang negeri."
20Hai Yerusalem, lihatlah! Musuh kamu
sedang datang dari utara! Di manakah
orang yang harus kamu lindungi, orang
yang sangat kamu banggakan itu?
21Apakah yang akan kamu katakan
apabila orang yang kamu anggap
sebagai kawan, mengalahkan serta
menguasai kamu? Tentu kamu akan
berasa sakit seperti perempuan yang
sedang bersalin.
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22Mungkin kamu bertanya mengapa
semuanya itu menimpa diri kamu;
mengapa pakaian kamu dikoyak dan
mengapa kamu dirogol. Ketahuilah
bahawa semua itu berlaku kerana dosa
kamu terlalu besar.
23Dapatkah orang hitam mengubah
warna kulitnya, atau harimau bintang
menghilangkan tompoknya? Tentu tidak!
Begitu juga dengan kamu yang biasa
berbuat jahat, tidak mungkin berbuat
baik.
24TUHAN akan mencerai-beraikan
kamu seperti jerami yang ditiup angin
dari gurun.
25Dia telah berfirman bahawa
itulah kesudahan kamu. Itulah yang
ditentukan-Nya untuk dilakukan
terhadap kamu kerana kamu telah
melupakan Dia dan percaya kepada
tuhan-tuhan palsu.
26TUHAN sendiri akan menanggalkan
pakaian kamu sehingga kamu telanjang
dan dipermalukan.
27Dia telah nampak kamu melakukan
hal-hal yang dibenci-Nya. Dia telah
nampak kamu mengejar dewa-dewa di
bukit dan di padang, seperti seorang
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lelaki tergila-gila terhadap isteri orang
lain atau seperti seekor kuda jantan
berahi terhadap kuda betina. Hai
penduduk Yerusalem, malang akan
menimpa kamu! Bilakah kamu layak
beribadat kepada-Ku lagi?

Kemarau yang Dahsyat

14
1Demikianlah firman TUHAN
kepadaku tentang masa kemarau,

2 "Yehuda bersedih hati; penduduk
kotanya hampir mati. Mereka berbaring
di tanah dan mengeluh; Yerusalem
berseru minta dibantu.
3Orang kaya menyuruh para hamba
mencari air; mereka pergi ke perigi-
perigi tetapi air tidak ada lagi; dengan
kendi kosong mereka kembali. Dengan
hampa dan putus asa mereka malu dan
menutup muka.
4Oleh sebab hujan tidak turun tanah
kering kerontang; para petani putus asa,
mereka malu dan menutup muka.
5 Induk rusa di padang meninggalkan
anaknya yang baru lahir kerana rumput
tidak ada lagi.
6Keldai liar berdiri di puncak bukit,
terengah-engah seperti anjing hutan.
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Mata keldai liar menjadi kabur kerana
makanan tidak ada.
7Umat-Ku berseru kepada-Ku,
Walaupun dosa kami menyalahkan
kami, ya TUHAN, tolonglah kami
menurut janji-Mu. Kami telah berkali-kali
meninggalkan Engkau; kami berdosa
terhadap-Mu.
8Engkaulah satu-satunya harapan
Israel, yang menyelamatkan kami
daripada malapetaka. Mengapakah
Engkau seperti orang asing di negeri
kami, dan seperti musafir yang singgah
satu malam lalu pergi?
9Mengapakah Engkau seperti orang
yang bingung, seperti pahlawan yang
tidak sanggup menolong? Tentu Engkau
menyertai kami, ya TUHAN! Kami
umat-Mu, jangan tinggalkan kami!"
10Demikianlah firman TUHAN tentang
umat itu, "Mereka suka lari daripada-Ku
dan mereka tidak mahu mengawal diri.
Oleh itu Aku tidak berkenan kepada
mereka. Aku akan mengingat kesalahan
mereka, dan menghukum mereka
kerana dosa mereka."
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11TUHAN berfirman kepadaku,
"Janganlah minta Aku menolong umat
itu.
12Walaupun mereka berpuasa, Aku
tidak mahu mempedulikan seruan
mereka minta tolong; dan meskipun
mereka mempersembahkan korban
untuk menyenangkan hati-Ku dan korban
untuk mengucap syukur kepada-Ku, Aku
tidak akan berkenan kepada mereka.
Sebaliknya, Aku akan membinasakan
mereka dengan peperangan, kebuluran,
dan wabak."
13Kemudian aku berkata, "Ya
TUHAN Raja, Engkau tahu nabi-nabi
memberitahu rakyat bahawa tidak akan
ada peperangan atau kebuluran, kerana
Engkau telah berjanji bahawa di negeri
ini akan selalu ada kedamaian."
14Tetapi TUHAN menjawab, "Nabi-nabi
itu berdusta demi nama-Ku; Aku tidak
mengutus mereka, dan tidak juga
memberikan perintah atau berfirman
kepada mereka. Penglihatan-penglihatan
yang diceritakan mereka itu bukan
daripada-Ku. Mereka meramalkan hal-
hal yang tidak berguna, yang dikarang
mereka sendiri.
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15Nabi-nabi berkata demi nama-Ku
bahawa negeri ini tidak akan ditimpa
peperangan atau kebuluran, padahal Aku
tidak menyuruh mereka mengatakan hal
itu. Aku, TUHAN memberitahu engkau,
apa yang akan Kulakukan terhadap nabi-
nabi itu. Aku akan membunuh mereka
dengan peperangan dan kebuluran.
16Orang yang telah menerima ramalan
mereka pun akan dibunuh dengan
cara yang sama. Mayat mereka akan
dilempar ke jalan-jalan di Yerusalem;
tiada orang akan menguburkan mayat
mereka. Demikianlah kesudahan mereka
semua, termasuk isteri, anak lelaki dan
anak perempuan mereka. Aku akan
menyebabkan mereka menanggung
akibat kejahatan mereka."
17TUHAN menyuruh aku
memberitahukan kesedihanku kepada
umat-Nya. Aku harus berkata begini,
"Biarlah aku menangis tiada hentinya,
siang dan malam bercucuran air mata,
kerana bangsaku luka parah dan sangat
menderita.
18Apabila aku pergi ke padang, aku
nampak mayat mangsa perang. Apabila
aku pergi ke kota, aku nampak orang
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hampir mati kelaparan. Nabi dan imam
menjalankan kewajipan tanpa mengerti
apa yang dilakukan."

Umat Israel Minta Dikasihani TUHAN
19Ya TUHAN, adakah Yehuda Kautolak
sama sekali? Adakah penduduk Sion
Kaubenci? Mengapa Engkau memukul
kami dengan keras sekali sehingga
kami tidak dapat sembuh lagi? Sia-sia
sahaja kami mencari kedamaian; kami
mengharapkan kesembuhan, tetapi yang
ada hanyalah keganasan.
20Ya TUHAN, terhadap Engkau sahaja
kami telah berdosa. Kami mengakui dosa
kami dan dosa nenek moyang kami.
21 Ingatlah akan janji-Mu, janganlah
hina kami; janganlah batalkan
perjanjian-Mu dengan kami. Janganlah
hina Yerusalem, tempat takhta-Mu yang
mulia.
22Tiada dewa bangsa-bangsa dapat
menurunkan hujan; langit pun tidak
dapat mencurahkan hujan. Ya TUHAN,
Allah kami, Engkaulah satu-satunya
harapan kami, kerana Engkaulah yang
menyebabkan semuanya terjadi.
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Hukuman terhadap Orang Yehuda

15
1Kemudian TUHAN berfirman
kepadaku, "Aku tidak akan

mengasihani bangsa ini, walaupun
Musa dan Samuel berdiri di sini untuk
memohon belas kasihan-Ku bagi
mereka. Suruhlah bangsa ini pergi, Aku
tidak mahu melihat mereka!
2 Jika mereka bertanya kepadamu
ke tempat mana mereka harus pergi,
jawablah begini, TUHAN berfirman,
orang yang ditentukan mati kerana
penyakit, biarlah mereka mati kerana
penyakit! Orang yang ditentukan mati
dalam pertempuran, biarlah mereka
mati dalam pertempuran! Orang yang
ditentukan mati kerana kelaparan,
biarlah mereka mati kelaparan! Orang
yang ditentukan menjadi tawanan,
biarlah mereka diangkut sebagai
tawanan!
3Aku, TUHAN telah mengambil
keputusan bahawa empat perkara yang
dahsyat akan menimpa mereka: mereka
akan dibunuh dalam peperangan; mayat
mereka akan diseret anjing; burung
akan memakan mayat mereka, dan
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binatang buas akan menghabiskan apa
yang tersisa.
4Aku akan menyebabkan semua
bangsa di dunia ngeri melihat mereka
kerana perbuatan Manasye anak Hizkia
di Yerusalem, ketika Manasye menjadi
raja Yehuda."
5TUHAN berfirman, "Hai penduduk
Yerusalem, siapakah yang akan
mengasihani kamu? Siapakah yang
mahu bersedih dengan kamu? Siapakah
yang mahu singgah untuk menanyakan
keadaan kamu?
6Kamu telah menolak Aku, kamu
telah membelakangi Aku. Oleh itu,
Aku mengacungkan tangan untuk
menghancurkan kamu, kerana Aku
sudah jemu menahan kemurkaan-Ku.
7Di setiap kota di negeri ini, Aku
akan membuang kamu seperti jerami.
Walaupun kamu umat-Ku, Aku akan
membinasakan kamu dan anak-anak
kamu, kerana kamu tidak mahu
mengubah cara hidup kamu.
8Negeri kamu akan penuh dengan balu,
lebih banyak daripada pasir di pantai.
Aku akan membunuh orang muda
sehingga ibu mereka menderita. Dengan
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tiba-tiba Aku mendatangkan pembinasa
sehingga mereka takut dan gelisah.
9 Ibu yang kehilangan tujuh orang
anaknya terengah-engah dan pengsan.
baginya matahari sudah terbenam selagi
hari siang; dia dihina dan dipermalukan.
Aku akan menyuruh musuh kamu
membunuh orang yang masih hidup
antara kamu. Aku, TUHAN, telah
berfirman."

Yeremia Bersungut terhadap TUHAN
10Alangkah malangnya aku!
Mengapakah ibuku melahirkan
aku? Aku terpaksa bertengkar dan
berbantah dengan setiap orang di
negeri ini. Walaupun aku tidak pernah
meminjamkan atau meminjam wang,
namun aku dikutuk oleh semua orang.
11Ya TUHAN, jika aku tidak melakukan
tugasku dengan baik, dan tidak
membela musuh di hadapan-Mu pada
waktu mereka ditimpa bencana dan
kesusahan, biarlah kutuk mereka itu
benar-benar berlaku.
12 (Tidak seorang pun dapat
mematahkan besi, terutama besi
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dari utara yang telah dicampur dengan
gangsa.)
13TUHAN berfirman kepadaku,
"Aku akan mengirim musuh untuk
mengangkut kekayaan dan harta
umat-Ku sebagai hukuman terhadap
dosa yang dilakukan mereka di seluruh
negeri.
14Aku akan menjadikan mereka hamba
kepada musuh di negeri asing yang tidak
dikenal oleh mereka, kerana kemurkaan-
Ku seperti api yang menyala-nyala
selama-lamanya."
15Kemudian aku berkata, "Ya TUHAN,
Engkau faham segala-galanya. Ingatlah
akan aku dan tolonglah aku. Balaslah
mereka yang menganiaya aku. Jangan
bersabar terhadap mereka sehingga
mereka berjaya membunuh aku.
Ingatlah bahawa aku dihina kerana
Engkau.
16Engkau berfirman kepadaku, dan aku
mendengarkan setiap firman-Mu. Aku
milik-Mu, ya TUHAN Allah Yang Maha
Kuasa; oleh itu firman-Mu memberikan
kesukaan dan kebahagiaan kepadaku.
17Aku tidak ikut bersuka-suka dengan
orang yang berkumpul untuk bersenda
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gurau. Oleh sebab aku taat kepada-Mu,
aku mengasingkan diri dan aku penuh
dengan kemarahan.
18Mengapa aku terus saja menderita?
Mengapa lukaku parah dan tidak
sembuh-sembuh? Adakah Engkau
bermaksud mengecewakan aku seperti
sungai yang mengering pada musim
panas?"
19Maka TUHAN menjawab, "Jika engkau
kembali, Aku akan menerima engkau.
Engkau akan menjadi hamba-Ku lagi.
Jika engkau memberitakan perkhabaran
yang berguna dan bukan yang sia-sia,
engkau akan menjadi nabi-Ku semula.
Orang akan datang kepadamu lagi, dan
engkau tidak perlu pergi kepada mereka.
20Aku akan menjadikan engkau seperti
tembok gangsa terhadap mereka.
Mereka akan melawan engkau, tetapi
tidak akan dapat mengalahkan engkau.
Aku akan menyertai engkau untuk
melindungi dan menyelamatkan engkau.
21Aku akan melepaskan engkau
daripada kekuasaan orang yang
jahat dan ganas. Aku, TUHAN, telah
berfirman."
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Kehendak TUHAN untuk Yeremia

16
1TUHAN berfirman lagi kepadaku,
2 "Jangan berkahwin atau

mempunyai anak di tempat ini.
3Aku akan memberitahu engkau
tentang hal yang akan berlaku terhadap
anak-anak yang dilahirkan di sini dan
terhadap ibu bapa mereka.
4Mereka akan mati kerana diserang
penyakit yang membawa maut.
Tiada seorang pun akan meratapi
atau menguburkan mereka. Mayat
mereka akan berselerak seperti baja di
tanah. Mereka akan terbunuh dalam
peperangan atau mati kelaparan. Mayat
mereka akan dimakan burung dan
binatang buas.
5 Jangan masuk ke rumah orang
yang sedang berkabung. Jangan ratapi
sesiapa pun. Aku tidak lagi memberkati
umat-Ku dengan kesejahteraan, dan Aku
tidak akan menunjukkan kasih sayang
atau belas kasihan kepada mereka.
6Orang kaya dan orang miskin di
negeri ini akan mati, tetapi tiada sesiapa
pun akan meratapi atau menguburkan
mereka. Tiada seorang pun akan
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melukakan tubuh atau mencukur rambut
kepala sebagai tanda berkabung untuk
mereka.
7Apabila ada orang yang meninggal,
tiada sesiapa pun akan makan atau
minum dengan keluarga orang itu
untuk menghiburkan mereka. Apabila
ada orang yang kehilangan ibu atau
bapa, tiada sesiapa yang akan turut
berdukacita dengan mereka.
8 Jangan masuk ke rumah orang yang
sedang berpesta. Jangan duduk dan
makan minum bersama-sama mereka.
9Dengarlah firman daripada Aku,
TUHAN Yang Maha Kuasa, Allah Israel.
Suara keriangan dan kesukaan serta
keramaian pesta perkahwinan akan
Kuhentikan. Perkara itu akan disaksikan
oleh orang yang hidup pada zamanmu
ini.
10Apabila engkau menyampaikan
semua hal ini kepada mereka, mereka
akan bertanya sebabnya Aku mengambil
keputusan untuk menghukum mereka
dengan begitu keras. Mereka akan
bertanya tentang kesalahan dan dosa
mereka terhadap Aku, TUHAN Allah
mereka.
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11Beritahulah mereka bahawa
demikianlah firman TUHAN, Nenek
moyang kamu berpaling daripada-Ku
lalu menyembah dan mengabdi kepada
tuhan-tuhan lain. Mereka meninggalkan
Aku dan tidak mahu taat kepada
peraturan-Ku.
12Tetapi perbuatan kamu lebih jahat
daripada perbuatan nenek moyang
kamu. Kamu semua degil dan jahat.
Kamu tidak mahu taat kepada-Ku.
13Oleh itu, Aku akan mengusir kamu
dari negeri ini dan membuang kamu ke
sebuah negeri yang asing sekali bagi
kamu dan bagi nenek moyang kamu.
Di sana kamu akan mengabdi kepada
tuhan-tuhan lain pada siang dan malam,
dan Aku tidak akan mengasihani kamu."

Umat TUHAN Akan
Kembali dari Pembuangan

14TUHAN berfirman, "Akan tiba
masanya apabila orang tidak lagi
bersumpah demi Aku, Allah yang hidup,
yang membawa umat Israel keluar dari
Mesir.
15Tetapi mereka akan bersumpah demi
Aku, Allah yang hidup, yang membawa
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umat Israel keluar dari sebuah negeri
di utara dan dari semua negeri lain,
tempat Aku mencerai-beraikan mereka.
Aku akan membawa mereka kembali
ke tanah air mereka, negeri yang
telah Kuberikan kepada nenek moyang
mereka. Aku, TUHAN, telah berfirman."

Hukuman yang Akan Datang
16TUHAN berfirman, "Aku akan
memanggil banyak nelayan untuk
menangkap bangsa ini. Kemudian Aku
akan memanggil banyak pemburu untuk
memburu mereka di setiap gunung dan
bukit, serta di gua-gua bukit batu.
17Aku nampak segala sesuatu yang
dilakukan mereka. Tiada sesuatu pun
yang tersembunyi daripada-Ku; Aku
nampak dosa-dosa mereka.
18Aku akan membalas dosa dan
kejahatan mereka dengan hukuman
dua kali ganda, kerana mereka telah
menajiskan negeri-Ku dengan banyak
berhala. Berhala-berhala itu tidak
bernyawa seperti mayat. Mereka
telah memenuhi negeri-Ku dengan
tuhan-tuhan palsu."
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Yeremia Menyatakan
Kepercayaannya kepada TUHAN

19Ya TUHAN, Engkaulah yang
melindungi aku dan memberikan
kekuatan kepadaku; Engkau menolong
aku pada masa kesusahan. Bangsa-
bangsa dari hujung bumi akan datang
kepada-Mu dan berkata, "Nenek moyang
kami hanya mempunyai tuhan palsu
yang sama sekali tidak berguna.
20Dapatkah manusia membuat
tuhannya sendiri? Tentu sekali tidak!
Apa yang dibuatnya itu pasti bukan Allah
yang sebenarnya."
21TUHAN berfirman, "Oleh itu, kali
ini Aku akan mengajar bangsa-bangsa
supaya mereka mengetahui kekuasaan
dan kekuatan-Ku; maka mereka akan
tahu bahawa Akulah TUHAN."

Dosa dan Hukuman terhadap Yehuda

17
1TUHAN berfirman, "Hai bangsa
Yehuda, dosa kamu telah ditulis

dengan pen besi; dosa kamu itu diukir
pada hati kamu dengan mata pen
intan, dan dipahatkan pada setiap sudut
mazbah-mazbah kamu.
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2Bangsa kamu memuja berhala
di mazbah-mazbah dan tiang-tiang
berhala yang telah didirikan untuk Dewi
Asyera di bawah setiap pokok hijau, di
puncak-puncak bukit,
3dan di atas gunung-gunung di luar
kota. Aku akan menyuruh musuh kamu
mengangkut segala harta dan kekayaan
kamu, kerana segala dosa yang telah
kamu lakukan di seluruh negeri.
4Kamu akan terpaksa menyerahkan
tanah yang telah Kuberikan kepada
kamu, dan Aku akan menjadikan kamu
hamba musuh di negeri yang asing sekali
bagi kamu. Aku melakukan semua itu
kerana kemurkaan-Ku seperti api yang
menyala-nyala selama-lamanya."

Pelbagai Ajaran
5TUHAN berfirman, "Aku akan
menghukum sesiapa sahaja yang
meninggalkan Aku, dan yang berharap
kepada manusia serta bersandar kepada
kekuatan manusia fana.
6Dia seperti belukar di padang gurun,
yang tumbuh di kawasan gersang, di
tanah bergaram, yang tidak ditumbuhi
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tumbuhan lain. Orang seperti itu tidak
pernah mengalami kebaikan.
7Tetapi orang yang berharap kepada-Ku
akan Kuberkati selalu.
8Dia bagaikan pokok yang tumbuh
di tepi sungai yang mengalir; akarnya
merambat sampai ke air. Musim panas
tidak ditakutinya, kerana daun-daunnya
selalu hijau; walaupun negeri dilanda
kemarau, tidak ada kegelisahannya,
kerana buah selalu dihasilkannya.
9Hati manusia tidak dapat difahami oleh
sesiapa; hati manusia lebih licik daripada
segala-galanya, dan penyakitnya terlalu
parah.
10Aku, TUHAN, menyelidiki hati;
fikiran manusia Kuuji. Setiap orang
Kuperlakukan menurut tingkah lakunya,
dan Kuperlakukan sesuai dengan
perbuatannya."
11Bagaikan burung menetaskan telur
yang bukan miliknya, begitulah orang
yang tidak jujur memperoleh harta.
Pada usia yang masih muda dia akan
kehilangan semua hartanya. Pada akhir
hidupnya akan terbukti bahawa dia
orang yang bodoh sekali.
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12Rumah TUHAN kita seperti takhta
yang mulia, yang terletak di atas gunung
tinggi sejak mula-mula.
13Ya TUHAN, Engkaulah harapan Israel;
semua orang yang meninggalkan Engkau
akan dipermalukan. Mereka akan lenyap
dari dunia ini, dan pergi ke dunia orang
mati, kerana mereka telah meninggalkan
TUHAN, sumber air yang memberikan
hidup.

Yeremia Minta Pertolongan TUHAN
14Ya TUHAN, sembuhkanlah aku,
supaya aku sihat. Selamatkanlah aku,
agar aku selamat. Engkau sahaja yang
aku puji!
15Orang berkata kepadaku,
"Di manakah semua ancaman
TUHAN terhadap kami? Biarlah Dia
melaksanakan semuanya sekarang!"
16Tetapi, ya TUHAN, tidak pernah aku
mendesak Engkau untuk mendatangkan
kecelakaan kepada mereka. Aku tidak
juga mengingini kesusahan menimpa
mereka. Engkau tahu hal itu, ya TUHAN.
Engkau tahu apa yang kukatakan.
17 Janganlah Engkau menjadi sesuatu
yang menakutkan aku. Engkaulah
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tempat aku berlindung apabila
kesusahan datang.
18Semoga Engkau mempermalukan
orang yang menganiaya aku, tetapi
lindungilah aku, ya TUHAN. Liputilah
mereka dengan ketakutan, tetapi
janganlah takutkan aku. Datangkanlah
malapetaka terhadap mereka sehingga
mereka hancur binasa.

Merayakan Hari Sabat
19TUHAN berfirman kepadaku, "Hai
Yeremia, pergilah ke Pintu Gerbang
Rakyat yang dilalui raja-raja Yehuda
apabila mereka keluar masuk kota,
dan isytiharkanlah perkhabaran-Ku di
situ. Kemudian pergilah ke semua pintu
gerbang yang lain di Yerusalem.
20Suruhlah raja-raja dan semua
orang Yehuda serta segenap penduduk
Yerusalem yang lalu di pintu-pintu itu,
supaya mendengar firman-Ku.
21Katakanlah begini, Jika kamu tidak
mahu mati, jangan angkat beban pada
hari Sabat, atau membawanya masuk
melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem.
22 Jangan bekerja dan jangan angkat
beban keluar dari rumah kamu pada hari
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Sabat. Rayakanlah hari itu sebagai hari
yang khas untuk Aku seperti yang telah
Kuperintahkan kepada nenek moyang
kamu.
23Tetapi nenek moyang kamu
tidak mahu mendengarkan Aku atau
memperhatikan firman-Ku. Mereka degil
dan tidak mahu taat atau menerima
ajaran daripada-Ku.
24Taatilah semua perintah-Ku. Jangan
angkat beban melalui pintu gerbang kota
ini pada hari Sabat. Rayakanlah hari
Sabat sebagai hari yang khas untuk Aku,
dan jangan bekerja pada hari itu.
25 Jika kamu sungguh-sungguh
menjalankan perintah-Ku itu, maka para
raja dan pegawai yang memerintah
seperti Daud akan memasuki pintu-pintu
gerbang kota Yerusalem. Mereka
bersama dengan orang Yehuda dan
penduduk Yerusalem, akan mengenderai
kereta kuda dan menunggang kuda,
sehingga kota Yerusalem dipenuhi orang
selama-lamanya.
26Orang akan datang dari kota-kota
Yehuda, dan dari kampung-kampung di
sekitar Yerusalem; mereka akan datang
dari wilayah Benyamin, dari kawasan
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kaki bukit, dari kawasan pergunungan,
dan dari bahagian selatan Yehuda.
Mereka akan membawa korban untuk
menyenangkan hati-Ku dan korban-
korban lain, korban untuk mengucap
syukur, dan kemenyan, serta korban
kesyukuran ke Rumah-Ku.
27Semua perkara itu akan berlaku
apabila kamu taat kepada-Ku dan
merayakan hari Sabat sebagai hari yang
khas untuk Aku. Jangan angkat beban
melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem
pada hari itu. Jika kamu melanggar
perintah-Ku itu, Aku akan membakar
habis pintu-pintu gerbang Yerusalem
serta istana-istananya, dan api itu tidak
akan dapat dipadamkan oleh sesiapa
pun."

Yeremia di Rumah Tukang Periuk

18
1TUHAN berfirman kepadaku,
2 "Pergilah ke rumah tukang

periuk; Aku akan menyampaikan
perkhabaran-Ku kepadamu di sana."
3Oleh itu aku pergi ke rumah tukang
periuk dan aku nampak dia sedang
bekerja.
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4Apabila periuk yang sedang dibuatnya
itu kurang sempurna, dia membentuknya
semula sehingga menjadi periuk lain
yang sesuai dengan kehendaknya.
5Kemudian TUHAN menyuruh aku
berkata kepada umat Israel,
6 "Hai umat Israel, tidakkah Aku berhak
memperlakukan kamu seperti yang
dilakukan tukang periuk itu dengan
tanah liatnya? Sebagaimana tanah
liat itu dalam tangan tukang periuk,
demikian juga kamu dalam tangan-Ku.
7 Jika pada suatu waktu Aku
mengambil keputusan untuk mencabut,
meruntuhkan, atau menghancurkan
suatu bangsa atau kerajaan,
8 tetapi kemudian bangsa itu bertaubat
daripada kejahatan, maka Aku akan
membatalkan niat-Ku itu.
9Sebaliknya, jika Aku mengambil
keputusan untuk mendirikan atau
menguatkan suatu bangsa atau
kerajaan,
10 tetapi kemudian bangsa itu tidak taat
kepada-Ku lalu melakukan kejahatan,
maka Aku akan membatalkan niat-Ku
itu.
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11Sekarang, beritahulah orang Yehuda
dan penduduk Yerusalem bahawa Aku
sedang merancang untuk melawan
mereka, dan menyediakan hukuman
untuk mereka. Suruhlah mereka
menghentikan cara hidup yang berdosa,
serta mengubah kelakuan dan perbuatan
mereka.
12Tetapi mereka akan menjawab, Apa
gunanya? Kami akan tetap degil dan
jahat mengikut kemahuan kami!"

Umat Israel Meninggalkan TUHAN
13TUHAN berfirman, "Tanyakanlah
kepada setiap bangsa sama ada hal
seperti ini pernah berlaku. Umat Israel
telah melakukan sesuatu yang dahsyat!
14Salji tidak pernah lenyap dari gunung
batu di Lebanon. Air sejuk yang mengalir
di pergunungan tidak pernah kering.
15Tetapi umat-Ku telah melupakan
Aku; mereka membakar kemenyan
untuk berhala. Mereka tersandung di
jalan yang harus dilalui mereka, mereka
tidak lagi mengikut jalan dahulu kala;
mereka menyimpang ke jalan yang
belum diratakan.
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16Mereka menjadikan negeri ini tempat
yang mengerikan, sehingga menjadi
bahan ejekan selama-lamanya. Semua
orang yang melalui negeri ini akan
terkejut melihatnya, mereka akan
merasa ngeri dan menggelengkan
kepala.
17Aku akan mencerai-beraikan umat-
Ku di hadapan musuh, sebagaimana
angin timur meniup debu. Aku akan
membelakangi mereka; Aku tidak akan
menolong mereka apabila bencana tiba."

Pakatan Melawan Yeremia
18Kemudian orang berkata, "Marilah
kita berpakat melawan Yeremia.
Imam yang dapat memberikan
ajaran, orang bijaksana yang dapat
memberikan nasihat, dan nabi yang
dapat menyampaikan perkhabaran
Allah akan selalu ada. Marilah kita
mengemukakan tuduhan terhadap
Yeremia, dan berhenti mendengarkan
kata-katanya!"
19Oleh itu aku berdoa, "Ya TUHAN,
dengarlah doaku; perhatikanlah apa
yang dikatakan musuhku tentang aku.
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20Wajarkah kebaikan dibalas dengan
kejahatan? Tetapi mereka telah menggali
lubang supaya aku jatuh ke dalamnya.
Ingatlah bahawa aku telah membela
mereka di hadapan-Mu, supaya Engkau
tidak murka kepada mereka.
21Tetapi sekarang, ya TUHAN, biarlah
anak-anak mereka mati kelaparan atau
terbunuh dalam peperangan. Biarlah
kaum wanita mereka kehilangan suami
dan anak; biarlah kaum lelaki mati
kerana wabak penyakit dan orang muda
terbunuh dalam pertempuran.
22Biarlah perampas datang ke rumah
mereka dengan tiba-tiba, sehingga
mereka menjerit ketakutan. Mereka
telah menggali lubang supaya aku
jatuh ke dalamnya, dan mereka telah
memasang perangkap untuk menangkap
aku.
23Tetapi Engkau, ya TUHAN,
mengetahui semua yang dirancang
oleh mereka untuk membunuh aku;
janganlah hapuskan kesalahan mereka,
dan janganlah ampunkan dosa mereka.
Biarlah mereka kalah. Bertindaklah
terhadap mereka semasa Engkau
murka."
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Kendi Tembikar yang Pecah

19
1TUHAN menyuruh aku pergi
membeli sebuah kendi tembikar,

serta mengajak beberapa orang
pemimpin bangsa dan beberapa orang
imam yang lebih tua,
2untuk pergi bersama-sama ke Lembah
Hinom melalui Pintu Gerbang Serpihan
Tembikar. Aku mesti mengisytiharkan
perkhabaran-Nya di tempat itu.
3TUHAN menyuruh aku berkata begini,
"Hai raja-raja Yehuda dan penduduk
Yerusalem! Dengarlah apa yang hendak
Aku, TUHAN Yang Maha Kuasa, Allah
Israel, firmankan kepada kamu. Aku
akan mendatangkan malapetaka yang
dahsyat ke tempat ini sehingga orang
yang mendengarnya terpegun.
4Aku akan melakukan hal itu kerana
bangsa ini telah meninggalkan Aku.
Mereka menajiskan tempat ini dengan
mempersembahkan korban kepada
dewa-dewa yang asing bagi mereka,
nenek moyang mereka, dan raja-raja
Yehuda. Mereka telah memenuhi tempat
ini dengan darah orang yang tidak
bersalah.
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5Mereka mendirikan mazbah
bagi Baal supaya mereka dapat
mempersembahkan anak-anak mereka
sebagai korban yang dibakar. Tetapi
Aku tidak pernah menyuruh mereka
melakukan perkara itu, bahkan tidak
pernah hal seperti itu timbul dalam
fikiran-Ku.
6Oleh sebab itu, akan tiba masanya
tempat ini tidak lagi disebut Tofet atau
Lembah Hinom, melainkan disebut
Lembah Pembantaian.
7Di tempat ini Aku akan menggagalkan
semua rancangan orang Yehuda
dan penduduk Yerusalem. Aku akan
membiarkan mereka dikalahkan oleh
musuh dan dibunuh dalam pertempuran.
Aku akan membiarkan mayat mereka
dimakan burung dan binatang buas.
8Aku akan menimpakan malapetaka
yang dahsyat pada kota ini sehingga
setiap orang yang lalu di sini akan
terpegun dan berasa ngeri.
9Musuh akan mengepung kota ini
dan berusaha untuk membunuh
penduduknya. Pengepungan itu begitu
dahsyat sehingga orang di dalam kota
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ini akan saling memakan temannya,
bahkan anak-anak mereka sendiri."
10Kemudian TUHAN menyuruh aku
memecahkan kendi tembikar itu di
hadapan semua orang yang mengikut
aku.
11Aku harus memberitahu mereka
bahawa inilah firman TUHAN Yang Maha
Kuasa, "Aku akan menghancurkan
bangsa dan kota ini sehingga menjadi
seperti kendi tembikar yang pecah itu
dan tidak dapat diperbaiki lagi. Orang
akan menguburkan mayat bahkan di
Tofet, kerana tiada lagi tempat lain.
12Aku berjanji akan menjadikan kota
ini dan penduduknya seperti Tofet.
13Semua rumah di Yerusalem dan
semua rumah raja-raja Yehuda akan
menjadi najis seperti Tofet, kerana di
bumbung rumah, orang telah membakar
kemenyan untuk dewa-dewa langit
dan mempersembahkan wain untuk
dewa-dewa lain."
14Kemudian aku meninggalkan Tofet,
tempat TUHAN menyuruh aku untuk
menyampaikan perkhabaran-Nya. Aku
pergi ke halaman Rumah TUHAN dan
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berdiri di situ, lalu memberitahu semua
orang,
15bahawa TUHAN Yang Maha Kuasa,
Allah Israel, berfirman begini, "Oleh
sebab kamu degil dan tidak mahu
mendengar firman-Ku, maka Aku akan
mendatangkan segala hukuman yang
telah Kurancangkan ke atas kota ini dan
ke atas semua pekan di sekitarnya."

Yeremia Bertengkar
dengan Imam Pasyhur

20
1 Imam Pasyhur anak Imer
ialah ketua pegawai Rumah

TUHAN. Ketika dia mendengar aku
mengisytiharkan semua hal itu,
2dia memberikan perintah untuk
memukul dan merantai aku di Pintu
Gerbang Benyamin, gerbang bahagian
atas di Rumah TUHAN.
3Esok paginya, setelah Pasyhur
membuka rantaiku, aku berkata
kepadanya, "Nama yang akan diberikan
oleh TUHAN kepadamu bukan Pasyhur,
tetapi Ketakutan Di Mana-Mana.
4TUHAN sendiri berfirman, Aku akan
menjadikan engkau ketakutan bagi
dirimu dan bagi kawan-kawanmu.
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Engkau akan nampak mereka semua
dibunuh oleh musuh dengan pedang.
Aku akan membiarkan semua orang
Yehuda dikuasai oleh raja Babilonia;
sebilangan daripada mereka akan
diangkutnya sebagai orang tawanan
ke negerinya, dan mereka yang tidak
diangkut akan dibunuh.
5Aku akan membiarkan musuh mereka
menjarah dan mengangkut semua
kekayaan kota ini serta semua harta
miliknya ke Babilonia, bahkan harta
pusaka raja-raja Yehuda.
6Engkau pula, hai Pasyhur, akan
ditangkap dan diangkut ke Babilonia
bersama dengan semua anggota
keluargamu. Di sana engkau akan mati
dan dikuburkan bersama dengan semua
kawanmu yang telah mendengarkan
dustamu."

Yeremia Bersungut kepada TUHAN
7Ya TUHAN, Engkau telah menipu aku
dan aku telah tertipu. Engkau lebih kuat
daripada aku dan telah mengalahkan
aku. Aku diejek oleh setiap orang, dihina
dari pagi sampai petang.
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8Setiap kali aku berkata-kata, aku mesti
berteriak sekuat-kuatnya, "Keganasan!
Kemusnahan!" Ya TUHAN, aku diejek
dan dihina setiap waktu, kerana aku
menyampaikan perkhabaran-Mu.
9Tetapi apabila aku berkata, "Biarlah
aku melupakan TUHAN, aku tidak mahu
berucap demi nama-Nya lagi," maka
perkhabaran-Mu bagaikan api yang
membara dalam hati sanubari. Aku telah
cuba menahannya, tetapi aku tidak
berdaya.
10Aku mendengar orang berbisik di
mana-mana, "Ketakutan merajalela!
Mari laporkan dia kepada yang
berkuasa!" Bahkan semua sahabat
karibku menunggu kejatuhanku. Mereka
berkata, "Mungkin dengan penipuan, dia
dapat kita kalahkan, supaya dapatlah
kita membalas dendam kepadanya."
11Tetapi, Engkau, ya TUHAN, memihak
aku; Engkau kuat dan perkasa. Mereka
yang menganiaya aku akan jatuh
dan tidak berdaya. Mereka akan
dipermalukan selama-lamanya, kerana
rancangan mereka tidak berjaya.
Kehinaan mereka itu akan diingat selalu.
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12Tetapi, ya TUHAN Yang Maha Kuasa,
dengan adil Engkau menguji manusia;
Engkau tahu akan isi hati dan fikiran
mereka. Oleh itu perkenanlah aku
melihat Engkau membalas kejahatan
musuhku, kerana aku menyerahkan
perkaraku kepada-Mu.
13Bernyanyilah bagi TUHAN! Pujilah
TUHAN! Dia melepaskan orang tertindas
daripada kuasa orang durjana.
14Terkutuklah hari kelahiranku!
Lupakanlah hari ketika ibuku melahirkan
aku!
15Terkutuklah pembawa berita yang
menyebabkan bapaku gembira, ketika
berita disampaikan kepadanya, "Engkau
mendapat seorang anak lelaki!"
16Biarlah si pembawa berita itu seperti
kota-kota yang dihancurkan oleh TUHAN
tanpa kasihan. Biarlah dia mendengar
jeritan kesakitan pada waktu pagi, dan
tempik pertempuran pada tengah hari,
17kerana dia tidak membunuh aku
ketika aku masih dalam kandungan,
supaya aku tetap dikandung ibuku dan
rahim ibu menjadi kuburku.
18Mengapa aku dilahirkan? Adakah
hanya untuk menderita dan mengalami
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kesusahan? Adakah hidupku akan berlalu
semata-mata untuk mendapat malu?

Kekalahan Yerusalem Diramalkan

21
1Raja Zedekia dari Yehuda,
mengutus Imam Pasyhur

anak Malkia dan Imam Zefanya anak
Maaseya, kepadaku. Raja menyuruh
mereka menyampaikan permintaan ini
kepadaku,
2 "Mintalah petunjuk daripada TUHAN
untuk kita, kerana Raja Nebukadnezar
dari Babilonia bersama dengan
pasukannya, sedang mengepung kota
kita. Mungkin TUHAN akan melakukan
mukjizat untuk kita, dan memaksa Raja
Nebukadnezar berundur."
3Kemudian TUHAN berfirman kepadaku,
dan aku menyuruh kedua-dua orang
utusan itu supaya
4memberitahu Raja Zedekia bahawa
TUHAN, Allah Israel, berfirman begini,
"Zedekia, Aku akan mengalahkan
pasukanmu yang sedang bertempur
melawan raja Babilonia dan pasukannya.
Aku akan melonggokkan semua senjata
tenteramu di tengah-tengah kota.
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5Aku akan memerangi kamu dengan
sekuat tenaga dan kemurkaan yang
meluap-luap.
6Aku akan membunuh penduduk kota
ini; baik manusia mahupun binatang
akan mati kerana wabak penyakit yang
dahsyat.
7Engkau dan para pegawaimu serta
semua orang yang terselamat dari
peperangan, kebuluran, dan wabak,
akan Kubiarkan ditangkap oleh
Raja Nebukadnezar dan oleh musuh
yang mahu membunuh kamu. Raja
Nebukadnezar akan membunuh kamu
semua tanpa ampun atau belas kasihan.
Aku, TUHAN, telah berfirman."
8Kemudian TUHAN menyuruh aku
berkata kepada umat-Nya, "Dengarlah!
Aku, TUHAN, memberikan pilihan kepada
kamu: jalan yang menuju kehidupan,
atau jalan yang menuju kematian.
9Setiap orang yang tinggal di dalam
kota akan mati kerana peperangan atau
kebuluran atau wabak. Tetapi mereka
yang keluar untuk menyerah diri kepada
orang Babilonia yang sedang menyerang
kota ini akan terselamat dan tidak
dibunuh.
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10Aku telah mengambil keputusan
untuk menghancurkan kota ini, dan
tidak akan menyelamatkannya. Kota ini
akan diserahkan kepada raja Babilonia,
dan raja itu akan membakarnya sampai
habis sama sekali. Aku, TUHAN, telah
berfirman."

Hukuman terhadap
Keluarga Diraja Yehuda

11TUHAN menyuruh aku menyampaikan
perkhabaran ini kepada keluarga diraja
Yehuda, keturunan Raja Daud,
"Dengarkan apa yang Aku, TUHAN,
firmankan. Berusahalah supaya keadilan
dilakukan setiap hari. Lepaskanlah orang
yang ditipu daripada kekuasaan orang
yang menipunya. Jika tidak, kejahatan
yang kamu lakukan akan menjadikan
kemurkaan-Ku menyala seperti api yang
tidak dapat dipadamkan."
12 (21:11)
13Kemudian TUHAN berfirman kepada
Yerusalem, "Hai Yerusalem! Kamu
terletak lebih tinggi daripada lembah-
lembah di sekitarmu. Engkau seperti
bukit batu menjulang di tanah rata,
tetapi Aku akan melawan engkau.
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Engkau berkata bahawa tiada seorang
pun dapat menyerang engkau atau
menembusi kubu-kubumu.
14Tetapi Aku akan menghukum
engkau kerana perbuatanmu. Aku akan
membakar istanamu, dan segala sesuatu
di sekitarnya akan terbakar juga. Aku,
TUHAN, telah berfirman."

Perkhabaran Yeremia bagi
Keluarga Diraja Yehuda

22
1TUHAN menyuruh aku pergi ke
istana raja Yehuda, keturunan

Raja Daud, untuk menyampaikan
perkhabaran TUHAN kepada raja
dan kepada para pegawainya, serta
penduduk Yerusalem. Inilah firman
TUHAN kepada mereka,
2 (22:1)
3 "Lakukanlah apa yang adil dan jujur.
Lepaskanlah orang yang ditipu daripada
kekuasaan orang yang menipunya.
Jangan tindas atau berbuat jahat
terhadap orang asing, anak yatim piatu
atau balu. Jangan bunuh orang yang
tidak bersalah di tempat yang suci ini.
4 Jika kamu sungguh-sungguh
menjalankan perintah-Ku, maka
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keturunan Daud akan tetap menjadi
raja. Mereka bersama dengan para
pegawai dan rakyat mereka akan
melalui pintu gerbang istana ini
dengan mengendarai kereta kuda dan
menunggang kuda.
5Tetapi jika kamu tidak mentaati
perintah-Ku, Aku bersumpah bahawa
istana ini akan menjadi runtuhan. Aku,
TUHAN, telah berfirman.
6Bagi-Ku, istana raja Yehuda seindah
tanah Gilead dan Pergunungan Lebanon,
tetapi tempat itu akan Kujadikan gurun
yang tidak didiami orang.
7Aku akan mengirim orang untuk
menghancurkannya. Mereka akan
membawa kapak, lalu merobohkan
tiang-tiangnya yang indah, yang dibuat
daripada kayu sedar. Kemudian mereka
akan melemparkannya ke dalam api.
8Selepas itu banyak orang asing akan
lalu di situ dan bertanya kepada satu
sama lain, mengapa Aku, TUHAN, telah
bertindak begitu terhadap kota yang
besar itu.
9Kemudian mereka akan menjawab
bahawa semua itu berlaku kerana kamu
telah mengingkari perjanjian kamu
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dengan Aku, Allah kamu, dan telah
menyembah serta mengabdi kepada
tuhan-tuhan lain."

Perkhabaran Yeremia
tentang Raja Yoahas

10Hai penduduk Yehuda, jangan tangisi
Raja Yosia; jangan ratapi kemangkatan
raja. Tetapi tangisilah Yoahas, putera
raja; kerana putera itu telah dibawa
pergi dan tidak akan kembali. Dia tidak
akan melihat tanah airnya lagi.
11 Inilah firman TUHAN tentang Raja
Yoahas, putera Raja Yosia, yang menjadi
raja Yehuda menggantikan ayahandanya,
"Dia telah pergi dari sini, dan tidak akan
kembali.
12Dia akan meninggal di negeri
pembuangan, dan dia tidak akan melihat
negeri ini lagi."

Perkhabaran Yeremia
tentang Raja Yoyakim

13Malanglah orang yang mendirikan
rumahnya dengan ketidakadilan,
dan membesarkannya dengan
ketidakjujuran. Dia menyuruh orang
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bekerja tanpa ganjaran, dan tidak
membayar upah mereka.
14Malanglah orang yang berkata, "Aku
akan mendirikan istana yang mempunyai
bilik-bilik besar di tingkat atas." Lalu dia
membuat tingkap rumahnya, dengan
bingkai daripada kayu sedar, lalu
mengecatnya dengan warna merah.
15Adakah engkau menjadi raja yang
lebih baik, jika engkau membina istana
dengan kayu sedar, sehingga lebih cantik
daripada istana orang lain? Bapamu
menikmati hidup yang bahagia. Dia
selalu berlaku adil dan tidak berat
sebelah, dan dia berjaya dalam segala
usahanya.
16Dia mengadili perkara orang miskin
dengan adil; segala sesuatu berjalan
dengan baik untuknya. Itulah ertinya
mengenal TUHAN.
17Tetapi engkau hanya mencari
keuntungan diri sendiri; engkau
membunuh orang yang tidak bersalah,
dan menindas rakyatmu dengan kejam.
Demikianlah firman TUHAN.
18Oleh itu, TUHAN berfirman tentang
Raja Yoyakim putera Raja Yosia, dari
Yehuda, "Tiada orang yang meratapi
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kemangkatan baginda; tiada orang yang
berkata, Aduhai sahabatku, aduhai.
Tiada orang yang menangisinya atau
berseru, Kasihan tuanku raja!
19Yoyakim akan diseret dan dilempar
keluar pintu gerbang Yerusalem, seperti
yang dilakukan orang terhadap bangkai
keldai."

Perkhabaran tentang
Kesudahan Yerusalem

20TUHAN berfirman, "Hai penduduk
Yerusalem, pergilah ke Lebanon dan
berteriaklah. Pergilah ke tanah Basan
dan memekiklah; berserulah dari
pergunungan Moab, kerana semua
sekutu kamu sudah dikalahkan.
21Aku telah berfirman kepada kamu
ketika kamu makmur, tetapi kamu
tidak mahu mendengarkan Aku. Itulah
yang kamu lakukan sepanjang hidup
kamu; kamu tidak pernah mahu taat
kepada-Ku.
22Oleh itu, para pemimpin kamu
akan lenyap seperti ditiup angin;
sekutu-sekutu kamu akan diangkut
sebagai tawanan, dan kota kamu dihina
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dan dipermalukan kerana kamu telah
melakukan kejahatan.
23Kamu tinggal dengan aman kerana
dikelilingi tiang-tiang sedar Lebanon,
tetapi apabila kamu ditimpa kesakitan,
kamu akan menderita seperti wanita
yang bersalin."

Hukuman Allah
kepada Raja Yoyakhin

24TUHAN berfirman kepada Raja
Yoyakhin putera Raja Yoyakim, dari
Yehuda, "Demi Aku, Allah yang hidup,
Aku tegaskan bahawa walaupun engkau
bagaikan cincin meterai pada tangan
kanan-Ku, namun Aku akan mencabut
engkau,
25 lalu menyerahkan engkau kepada
orang yang engkau takuti, iaitu orang
yang ingin membunuh engkau. Aku
akan menyerahkan engkau kepada
Raja Nebukadnezar dari Babilonia dan
askar-askarnya.
26Aku akan mengusir engkau dan
ibumu, lalu Aku akan membuang kamu
ke negeri yang bukan tanah air kamu.
Kamu berdua akan mati di sana.
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27Kamu akan sangat merindukan negeri
ini, tetapi kamu tidak akan kembali."
28Aku, Yeremia berkata, "Adakah Raja
Yoyakhin telah menjadi seperti periuk
pecah yang dibuang dan tidak disukai
lagi? Itukah sebabnya baginda dan
anak-anaknya diusir dan dibuang ke
negeri yang asing bagi mereka?"
29Wahai negeriku, tanah airku!
Dengarlah firman TUHAN,
30 "Orang itu telah ditentukan supaya
kehilangan anak-anaknya dan selalu
gagal dalam hidupnya. Dia tidak akan
mempunyai keturunan yang memerintah
di Yehuda sebagai pengganti Daud. Aku,
TUHAN, telah berfirman."

Harapan untuk Masa Depan

23
1Alangkah dahsyatnya hukuman
TUHAN terhadap para penguasa

yang membinasakan dan mencerai-
beraikan umat-Nya!
2 Inilah yang difirmankan TUHAN, Allah
Israel, tentang para penguasa yang
seharusnya menjaga umat-Nya, "Kamu
tidak menjaga umat-Ku; sebaliknya
kamu mencerai-beraikan dan mengusir
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mereka. Sekarang Aku akan menghukum
kamu kerana kejahatan kamu.
3Aku akan mengumpulkan umat-Ku
yang lain dari negeri-negeri tempat Aku
mencerai-beraikan mereka. Aku akan
membawa mereka kembali ke tanah
air mereka. Mereka akan mempunyai
banyak keturunan dan mereka akan
bertambah banyak.
4Aku akan melantik penguasa untuk
menjaga mereka. Umat-Ku tidak akan
takut atau gentar lagi; Aku tidak akan
menghukum mereka lagi. Aku, TUHAN,
telah berfirman."
5TUHAN berfirman, "Masanya akan tiba
apabila Aku melantik seorang raja yang
adil daripada keturunan Daud. Raja itu
akan memerintah dengan bijaksana, dan
melakukan apa yang adil dan benar di
seluruh negeri.
6Apabila dia menjadi raja, orang
Yehuda akan selamat, dan orang Israel
akan hidup dengan damai. Raja itu akan
disebut TUHAN Penyelamat Kita.
7Masanya akan tiba apabila orang
tidak lagi bersumpah demi Aku, Allah
yang hidup, yang membawa umat Israel
keluar dari Mesir.
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8Tetapi mereka akan bersumpah demi
Aku, Allah yang hidup, yang membawa
umat Israel keluar dari sebuah negeri
di utara, dan dari semua negeri lain
tempat Aku mencerai-beraikan mereka.
Kemudian mereka akan tinggal di tanah
air mereka sendiri."

Perkhabaran Yeremia
tentang Nabi-Nabi

9Hatiku hancur dan aku gementar.
TUHAN dan firman-Nya yang suci
menjadikan aku seperti orang mabuk,
orang yang minum terlalu banyak wain.
10Negeri penuh dengan orang yang
tidak setia kepada TUHAN. Hidup mereka
jahat dan mereka menyalahgunakan
kuasa. Rumput di padang menjadi kering
dan seluruh negeri berkabung, kerana
dikutuk oleh TUHAN.
11TUHAN berfirman, "Nabi dan imam
tidak mahu taat kepada-Ku. Aku
mendapati mereka berbuat jahat bahkan
di Rumah-Ku.
12Oleh itu, jalan yang dilalui mereka
akan licin dan gelap; Aku akan
menyebabkan mereka tersandung
dan jatuh. Aku akan mendatangkan
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malapetaka kepada mereka, apabila
masanya tiba untuk menghukum
mereka. Aku, TUHAN, telah berfirman.
13Aku telah nampak dosa nabi-nabi
Samaria. Mereka berucap demi nama
Baal, dan menyesatkan umat-Ku Israel.
14Tetapi di Yerusalem, Aku nampak
nabi-nabi melakukan hal-hal yang lebih
jahat lagi. Mereka berdusta dan berzina,
serta menyokong orang yang berbuat
jahat, sehingga tiada seorang pun mahu
bertaubat. Bagi-Ku, mereka semua jahat
seperti penduduk Sodom dan Gomora."
15 Inilah firman TUHAN Yang Maha
Kuasa tentang nabi-nabi di Yerusalem,
"Aku akan memberi mereka tanaman
pahit sebagai makanan dan racun
sebagai minuman, kerana mereka
menyebabkan orang di seluruh negeri
tidak mentaati Aku."
16TUHAN Yang Maha Kuasa berfirman
kepada penduduk Yerusalem, "Jangan
dengarkan perkataan nabi-nabi yang
sentiasa memberikan harapan kosong
belaka. Mereka hanya menyampaikan
khayalan sendiri dan bukan perkhabaran
daripada-Ku.
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17Mereka selalu berkata kepada
orang yang tidak mahu mendengarkan
firman-Ku, Kamu akan selamat. Mereka
berkata kepada setiap orang yang degil,
Kamu tidak akan ditimpa bencana."
18Aku berkata, "Tiada seorang pun
daripada nabi-nabi itu mengetahui apa
yang terkandung dalam fikiran TUHAN.
Tiada seorang pun antara mereka yang
pernah mendengar dan memahami
rancangan-Nya; tiada juga yang
memperhatikan atau mengendahkan
firman-Nya.
19Kemurkaan-Nya bagaikan angin ribut
yang mengamuk dan melanda orang
jahat.
20Kemurkaan-Nya tidak akan reda
sebelum semua rancangan-Nya
dilaksanakan. Pada kemudian hari, umat
TUHAN akan memahami hal itu dengan
jelas."
21TUHAN berfirman, "Aku tidak
mengutus nabi-nabi itu, namun mereka
pergi juga. Aku tidak memberikan
perkhabaran kepada mereka, namun
mereka berkata-kata demi nama-Ku.
22Seandainya mereka tahu apa
yang terkandung dalam fikiran-Ku,



Yeremia 23.23–28 117

tentu mereka akan mengisytiharkan
perkhabaran-Ku kepada umat-Ku.
Dengan demikian umat-Ku akan berhenti
melakukan dosa dan perbuatan yang
jahat.
23Aku ini Allah yang hadir di mana-
mana, dan bukan Allah yang hadir di
satu tempat sahaja.
24Tiada seorang pun dapat
menyembunyikan diri daripada
pandangan-Ku, kerana Aku hadir di
mana-mana, di syurga dan di bumi.
25Aku tahu semua yang dikatakan oleh
nabi-nabi itu. Demi nama-Ku mereka
berdusta bahawa perkhabaran-Ku telah
diterima mereka melalui mimpi.
26Sampai bilakah nabi-nabi itu akan
menyesatkan umat-Ku dengan dusta
yang dibuat-buat mereka sendiri?
27Mereka berfikir bahawa mimpi-mimpi
yang diceritakan mereka itu akan
menyebabkan umat-Ku melupakan Aku
sebagaimana nenek moyang mereka
melupakan Aku, lalu menyembah Baal.
28Nabi yang bermimpi seharusnya
berkata, Itu hanya mimpi. Tetapi nabi
yang menerima perkhabaran daripada-
Ku haruslah menyampaikan perkhabaran
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itu dengan setia. Apalah jerami jika
dibandingkan dengan gandum!
29Firman-Ku bagaikan api, dan
bagaikan tukul yang menghancurkan
batu.
30Aku melawan nabi-nabi yang
menyampaikan perkhabaran daripada
sesama mereka, lalu mengatakan
bahawa perkhabaran itu daripada-Ku.
31Aku juga melawan nabi-nabi yang
menyampaikan kata-kata sendiri, lalu
mengatakan bahawa kata-kata itu
daripada-Ku.
32Aku, TUHAN berfirman; dengarlah!
Aku akan melawan nabi-nabi yang
menyampaikan mimpi yang penuh
dusta. Mereka menceritakan mimpi-
mimpi itu lalu menyesatkan umat-Ku
dengan dusta dan cakap besar mereka.
Aku tidak mengutus atau memberikan
arahan kepada nabi-nabi itu. Mereka
sama sekali tidak berguna bagi umat-Ku.
Aku, TUHAN, telah berfirman."

Beban TUHAN
33TUHAN berfirman, "Hai Yeremia,
apabila salah seorang umat-Ku, atau
seorang nabi atau seorang imam
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bertanya kepadamu, Apa perkhabaran
TUHAN? Engkau harus menjawab,
Engkaulah beban TUHAN, kerana itu
engkau akan dibuang-Nya.
34 Jika salah seorang umat-Ku atau
seorang nabi atau seorang imam
menyebut perkataan beban TUHAN, Aku
akan menghukum dia dan keluarganya.
35Sebaliknya, setiap orang harus
bertanya kepada kawannya dan kepada
sanak saudaranya, Apakah jawapan
TUHAN? Apakah yang difirmankan
TUHAN?
36Mereka tidak boleh lagi menggunakan
perkataan beban TUHAN. Jika ada orang
yang masih menggunakan perkataan itu,
Aku akan menjadikan perkhabaran-Ku
benar-benar beban baginya. Orang
sudah memutarbalikkan firman daripada
Aku, Allah mereka, Allah yang hidup,
TUHAN Yang Maha Kuasa.
37Hai Yeremia, tanyalah nabi-nabi itu,
Apakah jawapan TUHAN kepada kamu?
Apakah yang difirmankan TUHAN?
38 Jika ada orang yang tidak taat
kepada perintah-Ku itu, dan masih
menggunakan perkataan beban TUHAN,
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39Aku akan memungut mereka, lalu
membuang mereka jauh-jauh, baik
mereka mahupun kota yang telah
Kuberikan kepada mereka dan nenek
moyang mereka.
40Aku akan mempermalukan dan
menghina mereka sampai selama-
lamanya, dan kesudahan mereka tidak
akan dilupakan orang."

Dua Bakul Buah Ara

24
1Pada suatu masa TUHAN
memberikan satu penglihatan

kepadaku. Hal itu berlaku selepas Raja
Yoyakhin putera Raja Yoyakim dari
Yehuda, bersama dengan para pegawai
pemerintah Yehuda, tukang dan pekerja
mahir, ditawan oleh Raja Nebukadnezar
dari Babilonia, dan dibawa sebagai
tawanan dari Yerusalem ke Babilonia.
Aku nampak dua buah bakul yang berisi
buah ara terletak di hadapan Rumah
TUHAN.
2Bakul yang pertama berisi buah
ara yang baik, seperti buah ara yang
mula-mula masak, sedangkan bakul
yang kedua berisi buah ara yang busuk,
sehingga tidak dapat dimakan.
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3Kemudian TUHAN berfirman
kepadaku, "Hai Yeremia, apakah yang
engkau nampak?" Aku menjawab, "Aku
nampak buah ara. Buah yang baik sangat
baik, dan buah yang busuk sangat busuk
sehingga tidak dapat dimakan."
4TUHAN berfirman lagi,
5 "Aku, TUHAN, Allah Israel
menganggap orang yang telah
diangkut ke Babilonia itu seperti
buah ara yang baik ini, dan Aku akan
memperlakukan mereka dengan baik.
6Aku akan menjaga mereka dan
membawa mereka kembali ke negeri
ini. Aku akan membina mereka, dan
tidak meruntuhkan mereka; Aku
akan menegakkan mereka, dan tidak
mencabut mereka.
7Aku akan memberikan kemahuan
kepada mereka untuk memahami
bahawa Akulah TUHAN. Dengan
demikian mereka akan menjadi umat-
Ku, dan Aku menjadi Allah mereka,
kerana mereka akan kembali kepada-Ku
dengan sepenuh hati.
8Tetapi Aku, TUHAN akan
memperlakukan orang berikut seperti
buah ara yang busuk, yang tidak dapat
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dimakan: Raja Zedekia dari Yehuda,
dan para pegawainya, serta penduduk
Yerusalem yang lain, yang tetap tinggal
di negeri ini atau yang telah berpindah
ke Mesir.
9Aku akan mendatangkan bencana
kepada mereka sehingga semua bangsa
di seluruh dunia takut. Mereka akan
diejek, dijadikan bahan tertawaan
dan dipermalukan. Di mana sahaja
Aku mencerai-beraikan mereka, nama
mereka akan digunakan sebagai kutuk.
10Aku akan mendatangkan peperangan,
kebuluran, dan wabak kepada mereka
sehingga mereka semua mati, dan tiada
orang yang tertinggal di negeri yang
telah Kuberikan kepada mereka dan
nenek moyang mereka."

Musuh dari Utara

25
1Pada tahun keempat selepas
Yoyakim putera Raja Yosia

menjadi raja Yehuda, aku mendapat
perkhabaran daripada TUHAN tentang
semua penduduk Yehuda. (Hal ini berlaku
pada tahun pertama pemerintahan Raja
Nebukadnezar di Babilonia.)
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2Aku berkata kepada semua penduduk
Yehuda dan Yerusalem,
3 "Selama dua puluh tiga tahun, sejak
tahun ketiga belas Raja Yosia putera Raja
Amon memerintah di Yehuda sampai hari
ini, TUHAN telah berfirman kepadaku dan
aku tidak pernah lalai menyampaikan
apa yang telah difirmankan-Nya kepada
kamu. Tetapi kamu tidak pernah
memperhatikannya.
4TUHAN terus-menerus mengutus
para nabi, iaitu hamba-hamba-Nya
kepada kamu, tetapi kamu tidak mahu
mendengarkan dan memperhatikan
mereka.
5Mereka menyuruh kamumeninggalkan
cara hidup yang jahat dan perbuatan
yang berdosa, supaya kamu akan tetap
tinggal di negeri yang telah diberikan
oleh TUHAN kepada kamu dan kepada
nenek moyang kamu sebagai milik
pusaka.
6Nabi-nabi itu melarang kamu
menyembah dan mengabdi kepada
tuhan-tuhan lain. Mereka juga melarang
kamu memuja berhala-berhala
buatan kamu sendiri, kerana hal itu
membangkitkan kemurkaan TUHAN. Jika
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kamu mentaati perintah TUHAN itu, Dia
tidak akan menghukum kamu.
7Tetapi TUHAN sendiri berfirman
bahawa kamu tidak mahu mendengarkan
Dia. Malah kamu membangkitkan
kemurkaan-Nya dengan berhala-berhala
kamu. Kamu sendiri telah mendatangkan
hukuman-Nya atas kamu.
8Oleh sebab kamu tidak mahu
mendengarkan firman-Nya, TUHAN Yang
Maha Kuasa berfirman,
9Aku akan memanggil semua bangsa
dari utara, dan juga hamba-Ku, Raja
Nebukadnezar dari Babilonia. Aku
akan mengerahkan mereka supaya
memerangi Yehuda dan penduduknya
serta memerangi semua bangsa di
sekitarnya. Aku akan membinasakan
penduduk Yehuda bersama dengan
bangsa-bangsa di sekitarnya, dan
membiarkan mereka hancur selama-
lamanya. Sesiapa yang nampak mereka
akan terkejut dan berasa ngeri. Aku,
TUHAN, telah berfirman.
10Aku akan menghentikan sorak
kegembiraan dan pesta perkahwinan
mereka. Mereka tidak akan mempunyai
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minyak untuk pelita, dan gandum
mereka akan habis.
11Aku akan membiarkan seluruh
negeri ini hancur dan menjadi tempat
yang menggerunkan. Bangsa-bangsa di
sekitarnya akan mengabdi kepada raja
Babilonia selama tujuh puluh tahun.
12Selepas itu Aku akan menghukum
orang Babilonia dan raja mereka kerana
dosa mereka. Aku akan memusnahkan
negeri Babilonia dan membiarkannya
menjadi runtuhan selama-lamanya.
13Aku akan menghukum Babilonia
dengan semua bencana yang telah
Aku rancang untuk ditimpakan kepada
bangsa-bangsa ketika Aku berfirman
melalui Yeremia, iaitu semua bencana
yang dicatat di dalam kitab ini.
14Aku akan membalas perbuatan orang
Babilonia; mereka akan diperhamba
oleh raja-raja besar dan oleh banyak
bangsa."

Hukuman Allah terhadap
Bangsa-Bangsa

15TUHAN, Allah Israel berfirman
kepadaku, "Inilah cawan wain yang telah
diisi dengan kemurkaan-Ku. Bawalah
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cawan ini kepada semua bangsa, dan
suruhlah mereka minum dari cawan ini.
Aku mengutus engkau kepada mereka.
16Apabila mereka minum dari cawan
ini, mereka akan terhuyung-hayang dan
hilang akal kerana peperangan yang Aku
datangkan kepada mereka."
17Oleh itu aku mengambil cawan itu
dari tangan TUHAN, lalu pergi kepada
semua bangsa; TUHAN telah mengutus
aku kepada mereka. Kemudian aku
memberi mereka minum dari cawan itu.
18Yerusalem dan semua kota di Yehuda,
bersama dengan raja-raja dan para
pemimpin mereka, disuruh minum
daripada cawan itu sehingga mereka
menjadi seperti gurun yang mengerikan.
Nama mereka akan digunakan sebagai
kutuk, seperti yang berlaku sampai hari
ini.
19 Inilah senarai nama orang lain yang
harus minum dari cawan itu: raja Mesir,
para pegawai dan pemimpinnya; semua
orang Mesir dan semua bangsa asing di
Mesir; semua raja di tanah Us; semua
raja Filistin di kota Askelon, Gaza, Ekron,
dan orang yang masih hidup di Asdod;
semua orang Edom, Moab, dan Amon;
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semua raja di Tirus dan Sidon; semua
raja di kawasan pantai Laut Tengah; kota
Dedan, Tema, dan Bus; semua orang
yang memendekkan rambut mereka;
semua raja Arab; semua raja suku yang
tinggal di gurun; semua raja di Zimri,
Elam, dan Madai; semua raja di utara,
jauh dan dekat, seorang demi seorang.
Semua bangsa di seluruh muka bumi
mesti minum dari cawan itu. Orang
terakhir yang mesti minum dari cawan
itu ialah raja Babilonia.
20 (25:19)
21 (25:19)
22 (25:19)
23 (25:19)
24 (25:19)
25 (25:19)
26 (25:19)
27Kemudian TUHAN berfirman
kepadaku, "Beritahulah semua orang itu
bahawa Aku, TUHAN Yang Maha Kuasa,
Allah Israel, memerintahkan mereka
minum sampai mabuk dan muntah.
Mereka akan jatuh dan tidak dapat
bangun lagi kerana peperangan yang
Aku datangkan kepada mereka.
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28 Jika mereka tidak mahu mengambil
cawan itu dari tanganmu dan tidak
meminumnya, beritahulah mereka
bahawa TUHAN Yang Maha Kuasa
telah berfirman bahawa mereka tetap
diwajibkan minum dari cawan itu.
29Aku akan memulakan pemusnahan
itu di kota-Ku sendiri. Adakah mereka
menyangka bahawa mereka tidak akan
dihukum? Mereka tentu akan dihukum
kerana Aku akan mendatangkan
peperangan kepada semua bangsa di
seluruh bumi. Aku, TUHAN Yang Maha
Kuasa, telah berfirman.
30Hai Yeremia, semua yang Aku
firmankan kepadamu, harus engkau
isytiharkan. Engkau mesti berkata
kepada mereka, TUHAN akan mengaum
dari syurga; Dia akan mengguntur dari
kediaman-Nya yang suci. Dia akan
bergemuruh melawan umat-Nya; Dia
akan memekik seperti orang yang
memeras buah anggur. Setiap orang di
bumi akan mendengar-Nya,
31 sampai ke hujung bumi suara-
Nya bergema. TUHAN mengajukan
perkara terhadap bangsa-bangsa.
Dia akan mengadili semua orang dan
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membinasakan orang jahat. TUHAN
telah berfirman."
32TUHAN Yang Maha Kuasa berfirman
bahawa bencana akan menimpa
bangsa demi bangsa, dan badai sedang
berkecamuk di hujung-hujung bumi.
33Pada hari itu mayat orang yang
dibinasakan oleh TUHAN akan
bergelimpangan di seluruh muka bumi.
Mereka tidak akan diratapi, tidak pula
diangkat untuk dikuburkan, melainkan
dibiarkan sahaja di tanah seperti
timbunan baja.
34Menangislah, hai para pemimpin,
kamu yang menjadi gembala umat-Ku,
menangislah kuat-kuat! Merataplah dan
berguling-gulinglah dalam debu, kerana
sudah tiba masanya kamu dibantai;
kamu akan disembelih seperti domba
jantan.
35Kamu pasti tidak dapat
menyelamatkan diri.
36Kamu mengerang dan menangis
dengan pilu kerana TUHAN dalam
kemurkaan-Nya telah membinasakan
bangsa kamu serta memusnahkan
negeri kamu yang aman.
37 (25:36)
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38TUHAN telah meninggalkan umat-
Nya seperti singa yang meninggalkan
guanya. Kedahsyatan peperangan dan
kemurkaan TUHAN telah mengubah
negeri ini menjadi gurun.

Yeremia Dibawa ke Pengadilan

26
1Sebaik sahaja Yoyakim putera
Raja Yosia menjadi raja Yehuda,

2TUHAN berfirman kepadaku, "Pergilah
berdiri di halaman Rumah-Ku dan
berucaplah kepada orang dari kota-
kota Yehuda yang datang beribadat
di situ. Isytiharkanlah semua yang
Kuperintahkan kepadamu. Jangan
kurangi sepatah kata pun.
3Mungkin bangsa itu mahu mendengar,
lalu berhenti berbuat jahat. Jika
demikian, Aku tidak akan melaksanakan
rancangan-Ku. Aku tidak akan
membinasakan mereka kerana
perbuatan jahat mereka."
4TUHAN menyuruh aku berkata kepada
mereka, "Demikianlah firman TUHAN,
Aku, TUHAN, telah memberikan perintah
supaya kamu mesti taat kepada-Ku dan
mematuhi hukum yang telah Kuberikan
kepada kamu.
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5Kamu mesti juga mendengarkan apa
yang dikatakan oleh hamba-Ku, iaitu
para nabi yang terus-menerus Kuutus
kepada kamu. Tetapi kamu tidak pernah
mendengarkan mereka.
6 Jika kamu tetap membantah, Aku
akan memperlakukan Rumah-Ku ini
seperti Aku telah memperlakukan
Silo, sehingga semua bangsa di dunia
menggunakan nama kota Yerusalem
sebagai kutuk."
7Para imam, nabi, dan segenap rakyat
mendengar segala yang aku katakan di
Rumah TUHAN.
8Segera setelah aku selesai
mengisytiharkan segala perkhabaran
TUHAN seperti yang diperintahkan-Nya,
mereka menangkap aku sambil berseru,
"Engkau mesti dibunuh!
9Mengapa engkau berani berkata
demi nama TUHAN bahawa Rumah-Nya
ini akan menjadi seperti Silo, dan
bahawa kota ini akan dimusnahkan dan
menjadi tempat yang tidak didiami lagi?"
Kemudian orang ramai berkerumun di
sekeliling aku.
10Ketika para pemimpin Yehuda
mendengar apa yang telah berlaku,
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mereka tergesa-gesa keluar dari istana
lalu pergi ke Rumah TUHAN, dan duduk
di Pintu Gerbang Baru.
11Para imam dan nabi berkata kepada
pemimpin-pemimpin itu dan kepada
rakyat, "Orang ini patut dihukum mati
kerana dia telah mengeluarkan kata-kata
yang menentang kota kita. Kamu sendiri
telah mendengarnya."
12Kemudian aku berkata, "TUHAN telah
menyuruh aku mengisytiharkan segala
perkhabaran yang menentang Rumah
TUHAN dan kota ini seperti yang telah
kamu dengar.
13Oleh itu kamu harus mengubah
cara hidup dan perbuatan kamu;
taatilah TUHAN, Allah kamu, supaya
Dia membatalkan rancangan-Nya untuk
menimpakan bencana atas kamu.
14Bagi diriku, aku dalam kuasa kamu!
Lakukanlah apa sahaja yang adil dan
benar menurut pendapat kamu.
15Tetapi ingatlah, jika kamu membunuh
aku, kamu dan penduduk kota ini
berdosa kerana membunuh orang yang
tidak bersalah. TUHAN yang mengutus
aku untuk memberikan amaran itu
kepada kamu."
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16Kemudian para pemimpin dan rakyat
berkata kepada para imam dan nabi itu,
"Orang ini berucap demi nama TUHAN,
Allah kita; dia tidak patut dihukum mati."
17Selepas itu beberapa orang antara
orang tua-tua bangsa itu maju ke
hadapan dan berkata kepada semua
orang yang berkumpul di situ,
18 "Ketika Raja Hizkia menjadi raja
Yehuda, Nabi Mikha dari Moresyet
memberitahu rakyat firman TUHAN
Yang Maha Kuasa, Sion akan dibajak
seperti ladang, Yerusalem akan menjadi
timbunan runtuhan, dan bukit Rumah
TUHAN akan menjadi hutan.
19Raja Hizkia dan penduduk Yehuda
tidak membunuh Mikha. Sebaliknya,
Raja Hizkia takut akan TUHAN dan
minta belas kasihan-Nya. Oleh itu
TUHAN membatalkan rancangan-Nya
untuk menimpakan bencana kepada
mereka. Sekarang pula, kita hampir
mendatangkan bencana yang dahsyat
kepada diri kita sendiri."
20Seorang lelaki lain yang bernama
Uria anak Semaya dari Kiryat-Yearim,
juga pernah berucap demi nama TUHAN
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untuk menentang kota dan bangsa ini,
seperti yang dilakukan oleh Yeremia.
21Ketika Raja Yoyakim bersama dengan
askar-askar dan para pegawainya
mendengar ucapan Uria itu, raja
berusaha untuk membunuh dia. Tetapi
Uria mendengar hal itu, lalu dia lari
ketakutan dan pergi ke Mesir.
22Tetapi Raja Yoyakim menyuruh
Elnatan anak Akhbor bersama dengan
beberapa orang lain pergi ke Mesir untuk
menangkap Uria.
23Mereka membawa dia kembali
kepada Raja Yoyakim. Kemudian raja
menyuruh orang membunuh dia, lalu
mayatnya dibuang di tanah perkuburan
orang awam.
24Tetapi aku mendapat pertolongan
Ahikam anak Safan, oleh itu aku
tidak diserahkan kepada rakyat untuk
dibunuh.

Yeremia Memakai Kok Lembu

27
1Tidak lama selepas Raja Zedekia
putera Raja Yosia menjadi raja

Yehuda, TUHAN menyuruh aku
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2membuat tali daripada kulit dan
membuat kok daripada kayu, lalu
memasangnya di tengkukku.
3Kemudian TUHAN menyuruh aku
menyampaikan perkhabaran kepada raja
Edom, Moab, Amon, Tirus, dan Sidon,
dengan perantaraan para utusan mereka
yang telah datang ke Yerusalem untuk
menghadap Raja Zedekia.
4TUHAN Yang Maha Kuasa, Allah Israel,
menyuruh aku memerintahkan mereka
untuk memberitahu raja-raja mereka
firman TUHAN ini,
5 "Dengan kuasa-Ku yang besar
dan dengan kekuatan-Ku, Aku telah
menciptakan dunia, manusia, dan
semua binatang di bumi; Aku dapat
memberikan semua itu kepada sesiapa
sahaja yang Aku kehendaki.
6Akulah yang telah menyerahkan
semua bangsa ini ke bawah kekuasaan
hamba-Ku, Nebukadnezar, raja
Babilonia. Bahkan binatang liar pun telah
Kuserah kepadanya untuk dikuasai.
7Semua bangsa akan mengabdi kepada
Raja Nebukadnezar, putera, dan cucunya
sampai masa negerinya sendiri jatuh.
Pada masa itu bangsa Babilonia akan
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mengabdi kepada bangsa-bangsa yang
kuat dan raja-raja yang besar.
8Tetapi bangsa atau kerajaan yang
tidak mahu takluk kepada Nebukadnezar
akan Kuhukum dengan peperangan,
kebuluran, dan wabak sehingga
Kubiarkan Nebukadnezar memusnahkan
mereka sama sekali.
9 Jangan dengarkan nabi-nabi kamu
atau sesiapa pun juga yang melarang
kamu takluk kepada raja Babilonia,
walaupun mereka mengaku dapat
meramalkan masa depan, sama ada
melalui mimpi, atau dengan memanggil
roh orang mati, atau dengan ilmu sihir.
10Mereka menipu kamu sehingga kamu
dibawa jauh dari negeri kamu. Aku akan
mengusir kamu, dan kamu akan binasa.
11Tetapi bangsa yang mahu takluk dan
mahu mengabdi kepada raja Babilonia
akan Kubiar tinggal di tanah air mereka
untuk bercucuk tanam di situ. Aku,
TUHAN, telah berfirman."
12Aku menyampaikan hal yang sama
kepada Raja Zedekia dari Yehuda.
Aku berkata, "Hendaklah tuanku
menyerah diri kepada raja Babilonia.
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Berkhidmatlah kepadanya dan kepada
rakyatnya, supaya tuanku selamat.
13TUHAN telah berfirman bahawa
bangsa yang tidak takluk kepada raja
Babilonia akan mati kerana peperangan
atau kebuluran atau wabak. Mengapakah
tuanku dan rakyat mahu mati dengan
cara demikian?
14 Jangan dengarkan nabi-nabi yang
melarang tuanku takluk kepada raja
Babilonia. Mereka menipu tuanku.
15TUHAN sendiri berfirman bahawa
Dia tidak mengutus mereka, dan
mereka berdusta kepada tuanku demi
nama-Nya. Oleh itu Dia akan mengusir
dan membinasakan tuanku bersama
dengan nabi-nabi yang telah berdusta
kepada tuanku."
16Kemudian aku memberitahu imam-
imam dan semua rakyat bahawa TUHAN
berfirman, "Jangan dengarkan nabi-nabi
yang berkata bahawa tidak lama lagi
harta benda Rumah-Ku akan dibawa
kembali dari Babilonia. Mereka berdusta
kepada kamu.
17 Jangan dengarkan mereka!
Hendaklah kamu menyerah diri kepada
raja Babilonia, supaya kamu selamat.
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Mengapa kota ini dibiarkan menjadi
timbunan runtuhan?
18 Jika mereka benar-benar nabi
dan telah menerima perkhabaran
daripada-Ku, sekarang biarlah mereka
minta kepada-Ku, TUHAN Yang Maha
Kuasa, supaya harta benda yang masih
ada di Rumah-Ku dan di istana raja di
Yerusalem, tidak diangkut ke Babilonia."
19 (Apabila Raja Nebukadnezar
menangkap Yoyakhin putera Raja
Yoyakim, raja Yehuda, dan para
pemimpin masyarakat Yehuda dan
Yerusalem, lalu membawa mereka ke
Babilonia, Raja Nebukadnezar tidak
mengambil tiang-tiang, bejana gangsa,
pedati-pedati, dan beberapa harta lain di
Rumah TUHAN.)
20 (27:19)
21 "Dengarlah akan firman-Ku, TUHAN
Yang Maha Kuasa, Allah Israel, tentang
semua harta benda yang tertinggal
di Rumah-Ku dan di istana raja di
Yerusalem:
22Semuanya akan diangkut ke
Babilonia, dan akan tetap di sana
sehingga Aku memperhatikannya lagi.
Pada masa itu barulah Aku membawa
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semuanya kembali ke tempat ini. Aku,
TUHAN, telah berfirman."

Yeremia dan Nabi Hananya

28
1Pada tahun itu juga, pada
bulan kelima tahun keempat

pemerintahan Raja Zedekia, Hananya
anak Azur, seorang nabi dari kota
Gibeon, berkata-kata kepadaku di
Rumah TUHAN. Dia memberitahu aku di
hadapan para imam dan rakyat
2bahawa TUHAN Yang Maha Kuasa,
Allah Israel, berfirman, "Aku telah
mematahkan kuasa raja Babilonia.
3Dalam masa dua tahun ini Aku akan
mengembalikan semua harta benda
Rumah-Ku, yang telah diangkut oleh
Raja Nebukadnezar ke Babilonia.
4Aku juga akan membawa kembali
Yoyakhin putera Raja Yoyakim, raja
Yehuda, bersama dengan semua rakyat
Yehuda yang telah diangkut ke Babilonia.
Sesungguhnya, Aku akan mematahkan
kuasa Babilonia. Aku, TUHAN, telah
berfirman."
5Kemudian di hadapan para imam dan
semua orang yang berdiri di Rumah
TUHAN, aku berkata kepada Hananya,
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6 "Syabas! Aku berharap TUHAN akan
melakukan hal itu! Mudah-mudahan
Dia akan menjadikan ramalanmu
itu kenyataan, dan Dia membawa
kembali harta benda Rumah TUHAN dari
Babilonia bersama dengan semua orang
yang telah dibuang ke sana.
7Tetapi dengarlah akan apa yang
kukatakan kepadamu dan kepada
rakyat.
8Nabi-nabi pada dahulu kala, sebelum
zaman kita, telah meramalkan bahawa
peperangan, kebuluran, dan wabak akan
menimpa banyak bangsa dan kerajaan
yang kuat.
9Tetapi nabi yang meramalkan
keamanan, hanya dapat diakui sebagai
nabi yang sungguh-sungguh diutus oleh
TUHAN, apabila ramalannya menjadi
kenyataan."
10Kemudian Hananya mengambil kok
dari tengkukku, lalu mematahkannya.
11Di hadapan semua orang di
situ, dia berkata, "TUHAN berfirman
bahawa beginilah caranya Dia akan
mematahkan kok yang dipasang oleh
Raja Nebukadnezar pada tengkuk semua
bangsa; TUHAN akan melakukan hal itu
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dalam masa dua tahun." Selepas itu aku
meninggalkan tempat itu.
12Tidak berapa lama selepas peristiwa
itu, TUHAN menyuruh aku
13pergi kepada Hananya dan berkata,
"TUHAN berfirman bahawa engkau
sanggup mematahkan kok kayu, tetapi
Dia akan menggantikannya dengan kok
besi.
14TUHAN Yang Maha Kuasa, Allah
Israel, berfirman bahawa Dia akan
memasang kok besi pada tengkuk
semua bangsa ini, dan mereka akan
mengabdi kepada Raja Nebukadnezar,
raja Babilonia. TUHAN juga berfirman
bahawa binatang buas pun akan
diserahkan-Nya kepada kekuasaan Raja
Nebukadnezar."
15Kemudian aku menyampaikan
firman itu kepada Hananya, lalu aku
berkata lagi, "Dengarlah, hai Hananya!
TUHAN tidak mengutus engkau; engkau
menyebabkan bangsa ini mempercayai
dusta.
16Oleh itu TUHAN sendiri berfirman
bahawa Dia akan melenyapkan engkau.
Tahun ini juga engkau akan mati, kerana
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engkau telah menyuruh bangsa ini
melawan TUHAN."
17Pada tahun itu juga, pada bulan
ketujuh, Hananya meninggal.

Surat Yeremia kepada Orang
Yahudi di Babilonia

29
1Aku menulis surat kepada
para imam, nabi, pemimpin

bangsa, dan kepada semua orang lain di
Yerusalem yang telah ditawan oleh Raja
Nebukadnezar dan dibawa ke Babilonia.
2Aku menulis surat itu setelah Raja
Yoyakhin, bonda baginda, para pegawai
istana, para pemimpin orang Yehuda dan
Yerusalem, para tukang, dan pekerja
mahir dibawa ke pembuangan.
3Aku memberikan surat itu kepada
Elasa anak Safan dan Gemarya anak
Hilkia, yang diutus oleh Raja Zedekia
dari Yehuda, kepada Raja Nebukadnezar
dari Babilonia. Surat itu berbunyi,
4 "Demikianlah firman TUHAN Yang
Maha Kuasa, Allah Israel, kepada semua
orang yang telah dibiarkan-Nya ditawan
oleh Raja Nebukadnezar, lalu dibawa dari
Yerusalem ke Babilonia:
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5Menetaplah di situ. Dirikanlah rumah
kamu. Bukalah ladang dan nikmatilah
hasilnya.
6Berkahwinlah supaya kamu mendapat
anak, dan biarlah anak kamu juga
berkahwin supaya mereka pun
mendapat anak. Jumlah kamu mesti
bertambah dan tidak boleh berkurang.
7Bekerjalah untuk kemakmuran kota
tempat Aku membuang kamu. Berdoalah
kepada-Ku untuk kepentingan kota itu,
kerana jika kota itu makmur, kamu pun
akan makmur.
8Aku TUHAN, Allah Israel, memberikan
amaran kepada kamu supaya tidak
membiarkan diri ditipu oleh nabi-nabi
yang tinggal di tengah-tengah kamu
atau oleh sesiapa pun yang berkata
bahawa mereka dapat meramalkan
masa depan. Jangan pedulikan mimpi
mereka.
9Mereka menggunakan nama-Ku
ketika berdusta kepada kamu. Aku tidak
menyuruh mereka. Aku, TUHAN Yang
Maha Kuasa telah berfirman.
10TUHAN berfirman, Apabila genap
masa tujuh puluh tahun bagi Babilonia,
Aku akan memperhatikan kamu lagi
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dan menepati janji-Ku untuk membawa
kamu pulang.
11Aku sendiri tahu akan rancangan-Ku
untuk kamu. Rancangan itu bukan
untuk mencelakakan kamu, tetapi
untuk kemakmuran kamu dan untuk
memberikan masa depan yang kamu
harap-harapkan.
12Barulah kamu akan berseru kepada-
Ku. Kamu akan datang untuk berdoa
kepada-Ku, dan Aku akan menjawab doa
kamu.
13Kamu akan mencari Aku dan kamu
akan menemui Aku, kerana kamu
mencari Aku dengan sepenuh hati.
14Sesungguhnya, kamu akan menemui
Aku. Aku akan mengembalikan kamu ke
tanah kamu. Aku akan mengumpulkan
kamu dari setiap negeri dan dari setiap
tempat Aku mencerai-beraikan kamu.
Aku akan membawa kamu pulang ke
negeri asal kamu. Aku, TUHAN, telah
berfirman.
15Kamu berkata bahawa TUHAN telah
memberi kamu nabi-nabi di Babilonia.
16Dengarlah apa yang difirmankan
TUHAN tentang raja yang memerintah
negeri yang diperintah oleh Daud dahulu,
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dan tentang penduduk kota ini, iaitu
sanak saudara kamu yang tidak dibawa
ke pembuangan bersama-sama kamu.
17TUHAN Yang Maha Kuasa berfirman,
Aku akan mendatangkan peperangan,
kebuluran, dan wabak penyakit kepada
mereka. Aku akan memperlakukan
mereka seperti buah ara yang terlalu
busuk sehingga tidak dapat dimakan.
18Aku akan mengejar mereka dengan
peperangan, kebuluran, dan wabak
sehingga semua bangsa di seluruh
dunia ngeri melihat keadaan mereka.
Di mana-mana Aku mencerai-beraikan
mereka, orang akan ngeri dan takut
melihat apa yang telah berlaku kepada
mereka. Mereka akan diejek, dan nama
mereka digunakan sebagai kutuk.
19Semua hal itu berlaku kepada
mereka kerana mereka tidak menurut
perkhabaran-Ku yang Aku sampaikan
terus-menerus kepada mereka melalui
para nabi, hamba-hamba-Ku. Mereka
tidak mahu mendengarkan perkhabaran-
Ku itu.
20Kamu semua yang telah Kubuang
ke Babilonia, dengarlah apa yang Aku,
TUHAN, firmankan.
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21TUHAN Yang Maha Kuasa, Allah
Israel, telah berfirman tentang Ahab
anak Kolaya, dan tentang Zedekia anak
Maaseya, yang menggunakan nama
TUHAN untuk menyampaikan dusta
kepada kamu. TUHAN berfirman bahawa
Dia akan menyerahkan mereka kepada
kekuasaan Raja Nebukadnezar dari
Babilonia, yang akan membunuh mereka
di hadapan kamu.
22Apabila orang yang telah dibawa dari
Yerusalem ke Babilonia, hendak
mengutuk seseorang, mereka
akan berkata, Semoga TUHAN
memperlakukan engkau seperti
Zedekia dan Ahab, yang telah dibakar
hidup-hidup oleh raja Babilonia.
23Begitulah kesudahan mereka
kerana mereka melakukan dosa-dosa
besar di Israel: mereka berzina, dan
menggunakan nama TUHAN untuk
berdusta. Perbuatan itu bertentangan
dengan kehendak TUHAN. Dia tahu apa
yang dilakukan mereka, dan Dia sendiri
menjadi saksi yang melawan mereka.
TUHAN telah berfirman."
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Surat Semaya
24TUHAN Yang Maha Kuasa, Allah Israel
memberikan perkhabaran kepadaku
untuk Semaya, orang Nehelam, kerana
Semaya telah mengirim surat dengan
menggunakan namanya sendiri kepada
semua penduduk Yerusalem, kepada
Imam Zefanya anak Maaseya dan kepada
semua imam yang lain. Surat yang
ditulis oleh Semaya kepada Zefanya
berbunyi demikian,
25 (29:24)
26 "TUHAN telah melantik engkau
menjadi imam untuk menggantikan
Yoyada, dan sekarang engkaulah
pegawai tertinggi di Rumah TUHAN.
Engkau bertanggungjawab untuk
memastikan supaya setiap orang gila
yang mengaku dirinya nabi, dibelenggu
dengan rantai besi pada lehernya.
27Mengapa engkau tidak bertindak
terhadap Yeremia orang Anatot itu, yang
telah berlaku sebagai nabi di kalangan
bangsa kita?
28Dia telah memberitahu orang kita di
Babilonia bahawa mereka masih lama
tinggal di sana sebagai orang tawanan;
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lalu mereka harus mendirikan rumah,
menetap di sana, membuka ladang, dan
makan hasilnya."
29Surat itu dibacakan oleh Imam
Zefanya kepadaku.
30Oleh itu TUHAN menyuruh aku
31mengirim berita tentang Semaya
kepada semua orang Israel yang dibuang
ke Babilonia. Berita itu demikian:
"Semaya telah berucap kepada kamu
seolah-olah dia seorang nabi; padahal
Aku, TUHAN, tidak menyuruh dia. Oleh
sebab dia telah menyebabkan kamu
percaya kepada dusta,
32dan menyuruh kamu melawan
Aku, maka Aku akan menghukum dia
dan keturunannya. Dia tidak akan
mempunyai keturunan yang tinggal di
kalangan kamu. Dia tidak akan hidup
untuk melihat hal-hal baik yang akan
Kulakukan untuk umat-Ku. Aku, TUHAN,
telah berfirman."

Janji TUHAN kepada Umat-Nya

30
1TUHAN, Allah Israel,
2berfirman kepadaku, "Tulislah

di dalam sebuah kitab semua yang telah
Kufirmankan kepadamu,
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3kerana masanya akan tiba apabila Aku
memulihkan keadaan umat-Ku, Israel
dan Yehuda. Aku akan membawa mereka
kembali ke negeri yang telah Kuberikan
kepada nenek moyang mereka. Mereka
akan memiliki negeri itu semula. Aku,
TUHAN, telah berfirman."
4TUHAN berfirman kepada umat Israel
dan Yehuda,
5 "Aku telah mendengar jeritan
orang yang gentar, jeritan orang yang
ketakutan, yang tidak mempunyai
ketenteraman.
6Cubalah fikir dan selidiki! Dapatkah
lelaki melahirkan bayi? Jika tidak,
mengapa Aku nampak setiap lelaki
berwajah pucat pasi dan memegang
perutnya dengan tangan seperti wanita
yang hendak melahirkan anak?
7Hari yang dahsyat akan tiba, hari yang
tiada bandingnya. Bagi umat-Ku, itulah
hari yang mencemaskan mereka, tetapi
mereka akan diselamatkan."
8TUHAN Yang Maha Kuasa berfirman,
"Apabila hari itu tiba, kok yang dipasang
pada tengkuk kamu akan Kupatahkan,
dan belenggu kamu akan Kulepaskan.
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Kamu tidak akan menjadi hamba orang
bangsa asing lagi.
9Kamu akan mengabdi kepada-Ku,
TUHAN, Allah kamu, dan mengabdi
kepada seorang keturunan Daud yang
akan Kulantik sebagai raja.
10Hai umat-Ku, jangan takut! Hai
umat Israel, jangan gentar! Aku akan
menyelamatkan kamu dari negeri yang
jauh, dari negeri tempat kamu ditawan
oleh musuh. Kamu akan pulang ke
negeri kamu dan hidup dengan aman.
Kamu akan selamat, dan tiada orang
akan menakutkan kamu.
11Aku akan datang dan menyelamatkan
kamu. Aku akan membinasakan
semua bangsa tempat Aku mencerai-
beraikan kamu, tetapi Aku tidak akan
membinasakan kamu. Aku tidak akan
melepaskan kamu daripada hukuman,
tetapi Aku akan berlaku adil apabila
menghukum kamu. Aku, TUHAN, telah
berfirman."
12TUHAN berfirman kepada umat-Nya,
"Luka kamu sangat parah, kecederaan
kamu tiada ubatnya.
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13Tiada seorang pun sudi merawat
kamu, tiada ubat untuk bisul-bisul kamu,
tiada harapan untuk sembuh bagi kamu.
14Semua kekasih kamu telah
melupakan kamu; mereka tidak lagi
mempedulikan kamu. Seperti musuh,
Aku telah menyerang kamu, hukuman
yang berat telah menimpa kamu kerana
dosa kamu banyak sangat dan kejahatan
kamu amat dahsyat.
15 Jangan lagi bersungut tentang luka
kamu, kerana bagi kamu tiada harapan
untuk sembuh. Aku menghukum kamu
dengan cara itu, kerana dosa kamu
banyak sangat dan kejahatan kamu
amat dahsyat.
16Tetapi sekarang semua yang menelan
kamu akan ditelan, dan semua musuh
kamu akan dibawa pergi sebagai
tawanan. Semua orang yang menindas
kamu akan ditindas, dan semua orang
yang merompak kamu akan dirompak.
17Walaupun musuh kamu berkata,
Sion telah dibuang, dan tiada yang
mempedulikannya, namun Aku akan
menjadikan kamu sihat kembali, dan
luka-luka kamu akan Kuubati."
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18TUHAN berfirman, "Aku akan
mengembalikan umat-Ku ke negeri
mereka dan mengasihani setiap
keluarga; Yerusalem akan dibina lagi,
dan istananya diperbaiki.
19Penduduknya akan memuji Aku
dengan nyanyian, dan bersorak-sorai
dengan kesukaan. Dengan berkat-Ku
bilangan mereka akan bertambah;
berkat-Ku akan mendatangkan
kehormatan kepada mereka.
20Aku akan menjadikan bangsa
itu berkuasa seperti dahulu, dan
mengukuhkan mereka semula. Aku
akan menghukum semua orang yang
menindas mereka.
21Penguasa mereka akan datang
daripada bangsa mereka, raja mereka
berasal daripada kaum mereka. Dia
akan menghadap Aku apabila Aku
menjemput dia, kerana siapakah yang
berani menghadap tanpa dijemput?
Mereka akan menjadi umat-Ku dan Aku
menjadi Allah mereka. Aku, TUHAN,
telah berfirman."
22 (30:21)
23Kemurkaan TUHAN bagaikan angin
ribut, umpama angin kencang yang
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mengamuk dan melanda orang jahat,
dan tidak akan reda sebelum segala niat
hati-Nya dilaksanakan. Umat-Nya akan
memahami hal itu pada kemudian hari.
24 (30:23)

Israel Kembali ke Negeri Sendiri

31
1TUHAN berfirman, "Masanya
akan tiba apabila Aku menjadi

Allah kepada semua suku Israel, dan
mereka akan menjadi umat-Ku.
2Dahulu di gurun Aku menunjukkan
belas kasihan kepada mereka yang
terlepas daripada maut. Ketika umat
Israel mencari ketenangan,
3dari jauh Aku menampakkan diri
kepada mereka. Hai umat Israel,
sejak dahulu Aku selalu mengasihi
kamu, dan untuk seterusnya Aku
akan menunjukkan bahawa Aku selalu
mengasihi kamu.
4Aku akan mengukuhkan kedudukan
kamu semula. Sekali lagi kamu akan
mengambil tamburin dan menari dengan
gembira.
5Kamu akan membuka ladang anggur
di perbukitan Samaria, dan orang yang
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menanam anggur akan menikmati
hasilnya.
6Sesungguhnya, akan tiba masanya
apabila para pengawal kota berseru di
perbukitan Efraim, Mari kita naik ke
Sion, kepada TUHAN, Allah kita."
7TUHAN berfirman, "Bernyanyilah
dengan gembira bagi Israel, bangsa
yang terutama antara semua bangsa.
Nyanyikanlah lagu pujian, TUHAN telah
menyelamatkan umat-Nya; Dia telah
menyelamatkan semua orang yang
masih tinggal.
8Dari utara Aku membawa mereka
kembali, Aku mengumpulkan mereka
dari hujung bumi. Orang buta dan orang
lumpuh akan mengikut mereka, begitu
juga wanita hamil dan mereka yang
hampir bersalin. Mereka akan kembali
sebagai bangsa yang besar.
9Sambil menangis umat-Ku akan
kembali, mereka berdoa semasa
Aku memimpin mereka pulang. Aku
memimpin mereka ke anak-anak sungai,
melalui jalan rata supaya mereka tidak
tersandung. Aku seperti seorang bapa
kepada Israel, Efraim ialah anak-Ku yang
sulung."
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10TUHAN berfirman, "Dengarlah
hai bangsa-bangsa! Isytiharkanlah
perkhabaran-Ku ke seberang laut.
Umat-Ku yang telah Kucerai-beraikan
akan Kukumpulkan dan Kupelihara
seperti gembala menjaga dombanya.
11Aku telah membebaskan umat Israel,
dan menyelamatkan mereka daripada
bangsa yang kuat.
12Mereka akan datang ke Bukit Sion
sambil menyanyi dengan gembira;
mereka bersukacita kerana pemberian-
Ku, iaitu gandum, wain, minyak zaitun,
domba, dan lembu. Mereka seperti
taman yang cukup airnya, mereka tidak
akan kekurangan apa-apa.
13Pada masa itu gadis-gadis akan
menari dengan gembira. Kaum lelaki,
tua dan muda, akan bersukacita. Aku
akan menghibur mereka dan mengubah
kedukaan mereka menjadi kesukaan,
kesedihan menjadi kebahagiaan.
14Para imam akan Kupuaskan dengan
makanan yang berlimpah-limpah, dan
memenuhi semua keperluan umat-Ku.
Aku, TUHAN, telah berfirman."
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Belas Kasihan TUHAN kepada Israel
15TUHAN berfirman, "Di Rama
terdengar ratapan, tangisan yang
penuh kepedihan. Rahel meratapi
anak-anaknya; dia tidak mahu dihibur
kerana mereka sudah tiada.
16Hentikan tangismu dan keringkan
air matamu. Jerih payahmu untuk
anak-anakmu akan diberikan ganjaran;
anak-anakmu akan pulang dari negeri
musuh.
17Ada harapan bagi masa depanmu;
anak-anakmu akan pulang ke negeri
sendiri. Aku, TUHAN, telah berfirman.
18Aku mendengar umat Israel berkata
dengan penuh kesedihan, Ya TUHAN,
kami seperti haiwan yang belum
dijinakkan, tetapi Engkau melatih kami
supaya patuh. Bawalah kami kembali;
kami sedia balik kepada-Mu, ya TUHAN,
Allah kami.
19Kami telah berpaling daripada-Mu,
tetapi kami menyesali perbuatan itu.
Setelah Engkau menghukum kami, kami
menundukkan kepala kerana sedih. Kami
malu dan dihina kerana kami berdosa
pada masa muda.
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20Hai Israel, engkau anak kesayangan-
Ku, anak tercinta, buah hati-Ku. Setiap
kali Aku mengancam engkau, Aku
mengingat engkau dengan rindu. Aku
mengasihimu; Aku akan berbelas
kasihan.
21Tandailah jalan, dan pasanglah
penunjuk jalan; carilah jalan yang
engkau ikut dahulu. Hai umat Israel,
pulanglah. Kembalilah ke kota-kotamu
dahulu.
22Sampai bilakah kamu ragu-ragu, hai
bangsa yang tidak setia kepada-Ku?
Aku telah menciptakan sesuatu yang
baru dan aneh, luar biasa seperti wanita
melindungi lelaki."

Kemakmuran Umat
Allah pada Masa Depan

23TUHAN Yang Maha Kuasa, Allah Israel
berfirman, "Apabila Aku mengembalikan
umat-Ku ke negeri mereka, maka di
negeri Yehuda dan di kota-kotanya
akan terdengar lagi orang berkata,
Semoga TUHAN memberkati bukit suci di
Yerusalem tempat kediaman yang khas
bagi-Nya.
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24Orang akan tinggal di Yehuda dan
di semua kotanya. Di sana akan ada
petani, dan gembala dengan ternakan
mereka.
25Aku akan menyegarkan mereka yang
lelah, dan mengenyangkan mereka yang
lemah kerana lapar.
26Pada masa itu orang akan berkata,
Setelah tidur nyenyak, aku berasa segar.
27Aku, TUHAN, berfirman bahawa akan
tiba masanya apabila Aku memenuhi
negeri Israel dan Yehuda dengan
manusia dan haiwan.
28Sebagaimana dahulu Aku telah
berjaga untuk mencabut, meruntuhkan,
menggulingkan, memusnahkan dan
menghancurkan mereka, begitu juga
Aku akan berjaga untuk menegakkan
dan membangunkan mereka semula.
29Pada masa itu orang tidak lagi
berkata, Ibu bapa makan buah anggur
yang masam, tetapi anak-anak yang
berasa ngilu.
30Tetapi sesiapa makan buah anggur
yang masam, dia sendirilah yang akan
berasa ngilu. Setiap orang akan mati
kerana dosanya sendiri."
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31TUHAN berfirman, "Akan tiba
masanya Aku membuat perjanjian yang
baru dengan umat Israel dan Yehuda.
32Perjanjian itu tidak seperti perjanjian
yang Aku buat dengan nenek moyang
mereka ketika Aku menuntun mereka
keluar dari Mesir. Walaupun Aku seperti
seorang suami kepada mereka, namun
mereka mengingkari perjanjian-Ku
dengan mereka.
33 Inilah perjanjian baru yang akan
Kubuat dengan umat Israel: Aku
akan menyimpan hukum-Ku dalam
batin mereka, dan menulisnya pada hati
mereka. Aku akan menjadi Allah mereka,
dan mereka akan menjadi umat-Ku.
34Tidak seorang pun antara mereka
perlu mengajar sesamanya untuk
mengenal TUHAN, kerana mereka
semua, besar kecil, akan mengenal Aku.
Aku akan melupakan kesalahan mereka
dan mengampunkan dosa mereka. Aku,
TUHAN, telah berfirman."
35TUHAN menyediakan matahari untuk
menerangi siang; Dia menyediakan
bulan dan bintang untuk menerangi
malam. Dia menyebabkan air laut
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bergelora sehingga bergemuruh,
nama-Nya TUHAN Yang Maha Kuasa.
36Dia berjanji bahawa selama hukum
alam tidak berubah, Israel pun akan
tetap ada sebagai bangsa.
37Seandainya pada suatu masa
langit dapat diukur, dan dasar bumi
dapat diselidiki, pada masa itulah
Israel akan ditolak oleh-Nya kerana
segala perbuatan mereka. TUHAN telah
berfirman.
38TUHAN berfirman, "Masanya akan
tiba apabila seluruh Yerusalem dibina
semula sebagai kota-Ku, dari Menara
Hananeel sampai ke Pintu Gerbang
Sudut.
39Dari situ sempadannya menuju ke
Bukit Gareb, lalu membelok ke Goa.
40Seluruh lembah itu, yang digunakan
sebagai tanah perkuburan dan tempat
pembuangan sampah, dan semua ladang
di tepi Sungai Kidron sampai ke Pintu
Gerbang Kuda ke arah timur, akan
dikhaskan untuk Aku. Kota Yerusalem
tidak akan diruntuhkan ataupun
dimusnahkan lagi."
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Yeremia Membeli Tanah

32
1Pada tahun kesepuluh
pemerintahan Raja Zedekia

di Yehuda, iaitu tahun kelapan belas
pemerintahan Raja Nebukadnezar di
Babilonia, TUHAN berfirman kepadaku.
2Pada masa itu tentara raja Babilonia
sedang menyerang Yerusalem. Aku
ditahan di halaman istana raja
3oleh Raja Zedekia kerana aku
dituduh mengumumkan bahawa TUHAN
berfirman, "Aku akan membiarkan raja
Babilonia menaklukkan kota ini,
4dan Raja Zedekia tidak akan dapat
melarikan diri. Dia akan diserahkan
kepada raja Babilonia; dia akan
menghadap raja itu dan bertutur
dengannya.
5Kemudian Zedekia akan dibawa ke
Babilonia dan tinggal di sana sampai
Aku menghukum dia. Walaupun dia
berperang dengan orang Babilonia, dia
tidak akan berjaya. Aku, TUHAN, telah
berfirman."
6TUHAN memberitahu aku
7bahawa Hanameel, anak lelaki
bapa saudaraku Salum, akan datang
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kepadaku untuk minta supaya aku
membeli tanahnya di Anatot, di wilayah
Benyamin. Akulah sanaknya yang
terdekat dan yang berhak membeli
tanah itu.
8Tepat seperti yang telah difirmankan
TUHAN, Hanameel datang kepadaku di
halaman istana, dan minta supaya aku
membeli tanahnya. Dengan itu yakinlah
aku bahawa TUHAN benar-benar telah
berfirman kepadaku.
9Aku membeli tanah itu daripada
Hanameel dengan harga tujuh belas
keping wang perak. Aku memanggil
beberapa orang saksi dan di hadapan
mereka, aku menandatangani dan
memeteraikan surat pembelian
tanah itu, lalu aku menimbang wang
pembayarannya.
10 (32:9)
11Kemudian aku mengambil surat
pembelian itu, yang telah dimeterai dan
mengandungi syarat serta ketetapan,
dan aku juga mengambil salinan surat
yang tidak dimeterai.
12Aku memberikan kedua-dua helai
surat itu kepada Barukh anak Neria,
cucu Mahseya. Aku menyerahkannya
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di hadapan Hanameel serta saksi-saksi
yang telah menandatangani surat-surat
itu, dan di hadapan semua orang yang
sedang duduk di halaman itu.
13Di hadapan mereka semua, aku
berkata kepada Barukh,
14 "TUHAN Yang Maha Kuasa, Allah
Israel, memerintahkan engkau
mengambil kedua-dua helai surat ini,
baik yang dimeterai mahupun yang tidak
dimeterai. Masukkan kedua-dua helai
surat itu ke dalam sebuah tempayan
supaya tahan lama.
15TUHAN Yang Maha Kuasa, Allah
Israel, berfirman bahawa rumah, tanah,
dan ladang anggur akan dibeli lagi di
negeri ini."

Doa Yeremia
16Selepas aku memberikan surat-surat
pembelian itu kepada Barukh, aku
berdoa,
17 "Ya TUHAN Raja, Engkaulah yang
menciptakan langit dan bumi dengan
kuasa dan kekuatan-Mu yang besar.
Tiada yang terlalu sukar bagi-Mu.
18Engkau menunjukkan kasih-Mu yang
abadi kepada beribu-ribu orang, tetapi
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Engkau juga menghukum orang kerana
dosa ibu bapa mereka. Engkaulah Allah
yang agung dan perkasa; Engkaulah
TUHAN Yang Maha Kuasa.
19Rancangan-Mu bijak dan perbuatan-
Mu ajaib; Engkau nampak segala yang
dilakukan manusia, dan membalas
mereka setimpal dengan perbuatan
mereka.
20Pada dahulu kala Engkau melakukan
keajaiban dan hal-hal yang luar biasa di
Mesir, dan sampai sekarang pun Engkau
masih melakukannya, baik di kalangan
orang Israel mahupun di kalangan
semua bangsa lain. Dengan demikian
Engkau termasyhur di merata tempat.
21Engkau membawa umat Israel keluar
dari Mesir dengan kuasa dan kekuatan-
Mu. Engkau melakukan mukjizat dan
keajaiban yang menggemparkan musuh.
22Engkau memberikan negeri yang baik
dan subur ini kepada mereka, seperti
yang telah Engkau janjikan kepada
nenek moyang mereka.
23Tetapi apabila mereka datang
ke negeri ini dan mendudukinya,
mereka tidak mentaati perintah-Mu,
dan tidak hidup menurut ajaran-Mu.
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Mereka tidak melaksanakan satu pun
daripada perintah-Mu. Oleh itu Engkau
mendatangkan segala bencana ini
kepada mereka.
24Orang Babilonia telah membina
tambak pengepungan di sekeliling kota
untuk merampasnya, dan sekarang
mereka sedang menyerangnya.
Pertempuran, kebuluran, dan wabak
akan menyebabkan kota ini jatuh ke
dalam tangan mereka. Engkau nampak
bahawa semua yang Engkau firmankan
telah menjadi kenyataan.
25Namun demikian, ya TUHAN Raja,
Engkaulah yang menyuruh aku membeli
tanah di hadapan beberapa orang
saksi, walaupun sebentar lagi kota akan
ditawan oleh orang Babilonia."
26Kemudian TUHAN berfirman
kepadaku,
27 "Akulah TUHAN, Allah segenap
manusia. Tiada yang terlalu sukar
bagi-Ku.
28Aku akan menyerahkan kota
ini kepada Raja Nebukadnezar dari
Babilonia dan tenteranya. Mereka akan
merampas kota ini,
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29dan membakarnya. Mereka akan
membakarnya sampai habis bersama
dengan rumah-rumah orang yang
membangkitkan kemurkaan-Ku. Di
bumbung rumah-rumah itu mereka
telah membakar kemenyan kepada
Baal dan mencurahkan wain sebagai
persembahan kepada dewa-dewa.
30Sejak permulaan sejarah mereka,
orang Israel dan orang Yehuda tidak
menyenangkan hati-Ku, dan mereka
membangkitkan kemurkaan-Ku dengan
perbuatan mereka.
31Sejak kota ini dibina, penduduknya
telah menyebabkan Aku sangat murka.
Aku telah mengambil keputusan untuk
memusnahkan kota itu,
32kerana segala kejahatan yang
dilakukan oleh orang Yehuda dan orang
Yerusalem, bersama-sama raja dan para
pemimpin, para imam dan nabi mereka.
33Mereka telah membelakangi Aku dan
walaupun Aku terus mengajar mereka,
mereka tidak mahu mendengar dan
tidak mahu menerima pengajaran.
34Malah Rumah-Ku yang dibina
untuk tempat beribadat kepada-Ku
telah dinajiskan oleh mereka dengan
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meletakkan berhala-berhala mereka
yang menjijikkan di tempat itu.
35Mereka membina mazbah-mazbah
untuk Baal di Lembah Hinom, dan
mempersembahkan anak-anak mereka
kepada Dewa Molokh. Padahal, Aku tidak
pernah menyuruh mereka melakukan
hal itu, bahkan tidak pernah timbul
dalam fikiran-Ku bahawa mereka akan
melakukan perbuatan sekeji itu dan
menyebabkan orang Yehuda berdosa."

Janji yang Memberikan Harapan
36TUHAN, Allah Israel, berfirman
kepadaku, "Hai Yeremia, bangsa Israel
berkata bahawa peperangan, kebuluran,
dan wabak akan menyebabkan kota ini
jatuh ke dalam tangan raja Babilonia.
Sekarang, dengarlah lagi firman-Ku.
37Aku akan mengumpulkan bangsa
ini dari semua negeri tempat Aku
mencerai-beraikan mereka kerana
kemurkaan dan kegeraman-Ku terhadap
mereka. Aku akan membawa mereka
kembali ke tempat ini dan membolehkan
mereka tinggal di sini dengan selamat.
38Mereka akan menjadi umat-Ku, dan
Aku menjadi Allah mereka.
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39Aku akan memberi mereka satu
tujuan hidup: untuk menghormati Aku
sepanjang masa bagi kebaikan mereka
sendiri dan keturunan mereka.
40Aku akan membuat perjanjian yang
kekal dengan mereka. Aku tidak akan
berhenti berbuat baik untuk mereka.
Aku akan menyebabkan mereka takut
dan hormat kepada-Ku dengan sepenuh
hati supaya mereka tidak meninggalkan
Aku.
41Dengan senang hati Aku akan
berbuat baik kepada mereka, dan Aku
akan membuat mereka menetap di
negeri ini selama-lamanya.
42Sebagaimana Aku telah
mendatangkan bencana kepada
bangsa ini, begitu juga Aku akan
memberi mereka semua yang baik, yang
telah Kujanjikan.
43Orang berkata bahawa negeri ini
akan menjadi seperti padang gurun yang
tidak didiami oleh manusia dan binatang,
dan negeri ini akan jatuh ke tangan
orang Babilonia. Tetapi ladang-ladang di
negeri ini akan dibeli orang lagi.
44Orang akan membeli ladang dan
surat pembeliannya ditandatangani dan
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dimeterai di hadapan saksi-saksi. Hal
itu akan berlaku di wilayah Benyamin,
di pekan-pekan di sekitar Yerusalem,
di kota-kota Yehuda, di kota-kota di
kawasan perbukitan, di kawasan kaki
bukit, dan di bahagian selatan Yehuda.
Aku akan mengembalikan bangsa ini
ke negeri mereka. Aku, TUHAN, telah
berfirman."

Janji Lain yang Memberikan Harapan

33
1Ketika aku masih ditahan
di halaman istana, TUHAN

menyampaikan perkhabaran lain
kepadaku.
2TUHAN, yang menciptakan bumi dan
membentuk serta meletakkannya di
tempatnya, berfirman kepadaku. Dia
yang bernama TUHAN berfirman,
3 "Berserulah kepada-Ku, maka Aku
akan menjawab; Aku akan memberitahu
engkau hal-hal yang indah dan
mengagumkan, yang belum engkau
ketahui.
4Aku, TUHAN, Allah Israel, berfirman
bahawa rumah-rumah di Yerusalem dan
istana raja Yehuda akan dirobohkan,
akibat kepungan dan serangan musuh.
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5Beberapa orang akan berperang
melawan orang Babilonia, yang akan
memenuhkan rumah-rumah dengan
mayat orang yang Aku pukul sehingga
mati ketika Aku murka dan berang.
Aku telah meninggalkan kota ini kerana
kejahatan penduduknya.
6Tetapi kelak Aku akan memulihkan
keadaan kota ini dan menyembuhkan
penduduknya. Aku akan melimpahkan
kedamaian dan keamanan kepada
mereka.
7Aku akan menjadikan Yehuda dan
Israel makmur, dan membangun mereka
semula sehingga menjadi seperti dahulu.
8Aku akan menyucikan mereka
daripada dosa mereka terhadap-Ku;
Aku akan mengampunkan dosa dan
pemberontakan mereka.
9Yerusalem akan menjadi kegembiraan,
kehormatan, dan kebanggaan-Ku.
Semua bangsa di dunia akan takut
dan gentar, apabila mendengar tentang
segala kebaikan yang Aku lakukan
untuk penduduk Yerusalem, dan tentang
kemakmuran yang Aku berikan kepada
kota itu."
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10TUHAN berfirman, "Orang berkata
bahawa tempat ini seperti gurun, dan
tiada orang atau binatang yang tinggal di
sini. Kata-kata mereka memang benar,
kerana kota-kota Yehuda dan jalan-jalan
di Yerusalem lengang semuanya; tiada
orang atau binatang yang tinggal di
situ. Tetapi di tempat-tempat itu akan
terdengar lagi
11 suara kesukaan dan kegembiraan
serta keriuhan pesta perkahwinan. Kami
akan mendengar orang menyanyi sambil
mereka membawa korban kesyukuran
ke Rumah-Ku. Mereka akan berkata,
Bersyukurlah kepada TUHAN Yang Maha
Kuasa, kerana Dia baik dan kasih-Nya
kekal abadi. Aku akan menjadikan negeri
ini makmur seperti dahulu. Aku, TUHAN,
telah berfirman."
12TUHAN Yang Maha Kuasa berfirman,
"Di negeri yang seperti padang gurun
ini, yang tidak didiami oleh manusia
ataupun binatang, sekali lagi akan
terdapat padang rumput, tempat orang
menggembalakan domba mereka.
13Di kota-kota di kawasan perbukitan,
di kaki bukit, di bahagian selatan Yehuda,
di wilayah Benyamin, di pekan-pekan
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di sekitar Yerusalem, dan di kota-kota
Yehuda, sekali lagi para gembala akan
menghitung domba mereka. Aku,
TUHAN, telah berfirman."
14TUHAN berfirman, "Akan tiba
masanya apabila Aku menepati janji-Ku
kepada penduduk Israel dan Yehuda.
15Pada masa itu Aku akan memilih
seorang yang adil daripada keturunan
Daud untuk menjadi raja. Raja itu akan
melakukan apa yang benar dan adil di
seluruh negeri.
16Penduduk Yehuda dan Yerusalem
akan diselamatkan, dan mereka akan
hidup dengan aman. Kota itu akan
dinamakan TUHAN Penyelamat Kita.
17Aku, TUHAN, berjanji bahawa selalu
akan ada seorang daripada keturunan
Daud yang menjadi raja Israel;
18dan selalu akan ada imam daripada
suku Lewi untuk mengabdi kepada-Ku
dan mempersembahkan korban untuk
menyenangkan hati-Ku, korban untuk
mengucap syukur kepada-Ku, dan
korban-korban lain."
19TUHAN berfirman kepadaku,
20 "Aku telah membuat perjanjian
dengan siang dan malam, supaya siang
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dan malam selalu datang tepat pada
waktunya. Perjanjian itu tidak dapat
dibatalkan.
21Demikian juga Aku telah membuat
perjanjian dengan hamba-Ku Daud,
bahawa daripada keturunannya selalu
akan ada seorang yang menjadi raja;
dan Aku telah membuat perjanjian
dengan para imam keturunan Lewi,
bahawa mereka akan selalu mengabdi
kepada-Ku. Perjanjian-perjanjian itu
tidak sekali-kali akan dibatalkan.
22Aku akan menambah bilangan
keturunan hamba-Ku Daud, dan
bilangan para imam keturunan Lewi,
sehingga jumlah mereka tidak dapat
dihitung seperti bintang di langit dan
pasir di pantai."
23TUHAN berfirman kepadaku,
24 "Adakah engkau tahu orang berkata
bahawa Aku telah menolak Israel dan
Yehuda, dua keluarga yang telah Kupilih
itu? Orang menghina umat-Ku dan tidak
lagi menganggap mereka sebagai satu
bangsa.
25Tetapi Aku, TUHAN, mempunyai
perjanjian dengan siang dan malam,
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dan Aku telah membuat hukum yang
menguasai langit dan bumi.
26Sebagaimana hal itu tidak dapat
dibatalkan, demikian juga perjanjian-Ku
dengan keturunan Yakub dan dengan
hamba-Ku Daud, tidak dapat dibatalkan.
Aku akan memilih seorang daripada
keturunan Daud untuk memerintah
keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub.
Aku akan mengasihani umat-Ku dan
menjadikan mereka makmur semula."

Perkhabaran untuk Raja Zedekia

34
1TUHAN berfirman kepadaku
ketika Raja Nebukadnezar dari

Babilonia dan tenteranya menyerang
Yerusalem serta kota-kota di sekitarnya.
Raja itu dibantu oleh tentera negeri-
negeri dan bangsa-bangsa yang takluk
kepadanya.
2TUHAN, Allah Israel, menyuruh aku
menyampaikan firman-Nya kepada Raja
Zedekia dari Yehuda, "Aku, TUHAN,
akan menyerahkan kota ini kepada raja
Babilonia dan dia akan membakarnya.
3Engkau tidak akan dapat melarikan
diri; engkau akan ditangkap dan
diserahkan kepadanya. Engkau akan
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berjumpa dengan dia dan engkau sendiri
bercakap dengan dia; lalu engkau akan
pergi ke Babilonia.
4Hai Zedekia, dengarlah firman-Ku
tentang engkau. Engkau tidak akan
dibunuh dalam pertempuran.
5Engkau akan meninggal dengan
tenteram, dan sebagaimana orang
membakar kemenyan ketika mereka
mengebumikan nenek moyangmu, iaitu
raja-raja sebelum zamanmu, demikian
juga mereka akan membakar kemenyan
bagimu. Mereka akan berkabung bagimu
dan berkata, Raja kita sudah mangkat!
Aku, TUHAN, telah berfirman."
6Kemudian aku menyampaikan
perkhabaran itu kepada Raja Zedekia di
Yerusalem,
7pada masa tentera raja Babilonia
menyerang kota Yerusalem. Tentera
Babilonia juga menyerang Lakhis dan
Aseka, dua buah kota berkubu yang
masih bertahan di Yehuda.

Perlakuan Curang terhadap Hamba
8Raja Zedekia dan penduduk
Yerusalem membuat perjanjian untuk
membebaskan
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9orang Ibrani yang menjadi hamba
mereka, baik lelaki mahupun
perempuan, supaya tiada seorang
pun daripada bangsa Israel yang
memperhamba sesama bangsanya.
10Semua rakyat dan pemimpin
mereka bersetuju untuk membebaskan
hamba mereka, dan tidak sekali-kali
akan memperhamba mereka lagi.
Demikianlah yang dilakukan oleh
mereka.
11Tetapi tidak lama kemudian, mereka
mengubah fikiran. Mereka mengambil
kembali hamba-hamba yang telah
dibebaskan itu dan memaksa mereka
menjadi hamba semula.
12Lalu TUHAN,
13Allah Israel, menyuruh aku berkata
kepada umat itu, "Aku telah membuat
perjanjian dengan nenek moyang kamu
ketika Aku membawa mereka keluar
dari Mesir dan membebaskan mereka
daripada perhambaan. Aku memberitahu
mereka bahawa
14 tiap-tiap tujuh tahun mereka
mesti membebaskan sesiapa sahaja
orang Ibrani yang telah menjadi
hamba mereka selama enam tahun.
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Tetapi nenek moyang kamu tidak
memperhatikan atau mendengarkan
firman-Ku.
15Beberapa hari yang lalu, kamu
melakukan perkara yang menyukakan
hati-Ku. Kamu semua bersetuju untuk
membebaskan sesama bangsa kamu
yang menjadi hamba. Kamu membuat
perjanjian di hadapan-Ku di Rumah-Ku,
tempat Aku disembah.
16Tetapi kemudian kamu mengubah
fikiran dan menghina Aku. Hamba-
hamba yang telah kamu bebaskan
menurut kehendak mereka, telah kamu
ambil kembali dan kamu paksa menjadi
hamba semula.
17Oleh itu sekarang, Aku, TUHAN,
berfirman: Kamu tidak taat kepada-Ku;
kamu tidak membebaskan sesama
bangsa kamu yang menjadi hamba.
Jika demikian, Aku akan memberi
kamu kebebasan: kebebasan untuk
mati kerana peperangan, wabak, dan
kebuluran. Aku akan menyebabkan
setiap bangsa di dunia ngeri melihat hal
yang Aku lakukan kepada kamu.
18Para pegawai negeri Yehuda dan
Yerusalem, bersama para pegawai
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istana, para imam, dan segenap rakyat
membuat perjanjian dengan Aku.
Mereka menyembelih lembu jantan dan
membelahnya menjadi dua, lalu berjalan
di antara dua belahan lembu itu untuk
mengesahkan perjanjian itu. Tetapi
mereka melanggar perjanjian itu dan
tidak memenuhi syarat-syaratnya. Oleh
itu Aku akan memperlakukan mereka
sebagaimana mereka memperlakukan
lembu jantan itu.
19 (34:18)
20Aku akan menyerahkan mereka
kepada musuh yang hendak membunuh
mereka. Mayat mereka akan dimakan
burung dan binatang liar.
21Aku juga akan menyerahkan
Raja Zedekia dari Yehuda, dan para
pegawainya kepada orang yang
hendak membunuh mereka. Aku akan
menyerahkan mereka kepada tentera
Babilonia, yang telah menghentikan
serangan terhadap kamu.
22Aku akan memberikan perintah,
lalu mereka akan menyerang kota
ini semula. Mereka akan merebut
kota ini lalu membakarnya. Aku akan
menjadikan kota-kota di Yehuda seperti
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gurun yang tidak didiami orang. Aku,
TUHAN, telah berfirman."

Yeremia dan Puak Rekhab

35
1Ketika Raja Yoyakim putera Raja
Yosia menjadi penguasa Yehuda,

TUHAN berfirman kepadaku,
2 "Pergilah berkata-kata dengan orang
daripada puak Rekhab. Bawalah mereka
ke salah satu bilik di Rumah-Ku dan
berilah mereka minum wain."
3Kemudian aku membawa seluruh puak
Rekhab, iaitu Yaazanya (anak seorang
yang bernama Yeremia anak Habazinya)
bersama-sama semua saudara dan anak
lelakinya,
4pergi ke Rumah TUHAN. Aku
membawa mereka ke bilik para pengikut
Nabi Hanan anak Yigdalya. Bilik itu di
atas bilik Maaseya anak Salum, seorang
pegawai tinggi di Rumah TUHAN. Bilik
itu juga berdekatan dengan bilik para
pegawai lain.
5Aku menghidangkan wain di dalam
cawan dan mangkuk kepada puak
Rekhab itu. Aku berkata kepada mereka,
"Sila minum wain!"
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6Tetapi mereka menjawab, "Kami tidak
minum wain. Nenek moyang kami,
Yonadab anak Rekhab, melarang kami
dan keturunan kami daripada minum
wain.
7Dia juga melarang kami membina
rumah atau bercucuk tanam, membuka
ladang anggur ataupun membelinya.
Dia memerintah kami supaya sentiasa
tinggal di dalam khemah, supaya kami
boleh tinggal di negeri ini sebagai orang
asing.
8Kami telah mematuhi semua perintah
Yonadab itu. Baik kami mahupun
isteri kami tidak pernah minum wain;
demikian juga anak lelaki dan anak
perempuan kami.
9Kami tidak membina rumah untuk
tempat tinggal; kami tinggal di dalam
khemah. Kami tidak mempunyai ladang
anggur, ladang atau benih gandum. Kami
patuh sepenuhnya kepada apa saja yang
diperintahkan oleh nenek moyang kami,
Yonadab.
10 (35:9)
11Tetapi apabila Raja Nebukadnezar
menyerang negeri ini, kami mengambil
keputusan untuk datang ke Yerusalem
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supaya lari daripada tentera Babilonia
dan Siria. Itulah sebabnya kami tinggal
di Yerusalem."
12Selepas itu TUHAN Yang Maha
Kuasa, Allah Israel, menyuruh aku
berkata kepada penduduk Yehuda dan
Yerusalem, "Aku, TUHAN, bertanya akan
sebabnya kamu tidak mahu mendengar
firman-Ku dan tidak mahu menurut
perintah-Ku.
13 (35:12)
14Keturunan Yonadab mentaati
perintah Yonadab supaya tidak minum
wain. Sehingga hari ini tiada seorang
pun antara mereka minum wain.
Walaupun Aku terus-menerus berfirman
kepada kamu, namun kamu tidak taat
kepada-Ku.
15Aku terus-menerus mengutus
semua hamba-Ku, para nabi kepada
kamu, dan mereka telah menyuruh
kamu meninggalkan perbuatan jahat
dan melakukan yang baik. Mereka
memperingatkan kamu supaya tidak
menyembah ataupun mengabdi kepada
tuhan-tuhan lain, agar kamu boleh terus
tinggal di negeri yang telah Kuberikan
kepada kamu dan nenek moyang
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kamu. Tetapi kamu tidak mendengarkan
ataupun mengendahkan Aku.
16Keturunan Yonadab mentaati perintah
nenek moyang mereka, tetapi kamu
tidak taat kepada-Ku.
17Oleh itu sekarang Aku, TUHAN
Yang Maha Kuasa, Allah Israel, akan
mendatangkan semua bencana yang
Aku janjikan itu kepada kamu, penduduk
Yehuda dan Yerusalem. Aku akan
melakukan hal ini kerana kamu tidak
mahu mendengar apabila Aku berfirman,
dan kamu tidak mahu menjawab apabila
Aku memanggil kamu."
18Kemudian Aku memberitahu puak
Rekhab, bahawa TUHAN Yang Maha
Kuasa, Allah Israel berfirman, "Kamu
telah mentaati perintah nenek moyang
kamu Yonadab; kamu telah menurut dan
melakukan semua perintahnya.
19Oleh itu, Aku, TUHAN Yang Maha
Kuasa, Allah Israel, berjanji bahawa
Yonadab anak Rekhab akan sentiasa
mempunyai keturunan lelaki yang
mengabdi kepada-Ku."
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Barukh Membaca Naskhah
Gulungan di Rumah TUHAN

36
1Pada tahun keempat
pemerintahan Raja Yoyakim

putera Raja Yosia, sebagai raja Yehuda,
TUHAN berfirman kepadaku,
2 "Ambillah sebuah naskhah gulungan,
dan tulislah di situ segala yang telah
Kufirmankan kepada engkau tentang
Israel dan Yehuda, serta semua bangsa.
Tulislah segala yang telah Kuberitahukan
engkau sejak Aku berfirman kepadamu
pada kali pertama, ketika Yosia menjadi
raja sehingga sekarang.
3Apabila penduduk Yehuda mendengar
tentang segala bencana yang hendak
Kudatangkan kepada mereka, mungkin
mereka akan berhenti berbuat jahat. Jika
demikian, Aku pun akan mengampunkan
kejahatan dan dosa mereka."
4Oleh itu aku memanggil Barukh anak
Neria, dan mengimlakkan segala firman
TUHAN itu kepadanya, supaya dia dapat
menulis semuanya dalam naskhah
gulungan itu.
5Kemudian aku memberikan perintah
ini kepada Barukh, "Aku tidak lagi
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dibenarkan masuk ke dalam Rumah
TUHAN.
6Tetapi engkau mesti pergi ke sana
pada masa orang berpuasa. Bacakanlah
isi naskhah itu dengan suara lantang,
supaya mereka mendengar segala yang
telah difirmankan TUHAN kepadaku,
dan yang telah kuimlakkan kepadamu.
Engkau harus membacanya di tempat
semua orang dapat mendengarnya,
termasuk penduduk Yehuda yang telah
datang dari kota-kota mereka.
7Mungkin mereka akan berdoa
kepada TUHAN dan berpaling daripada
kejahatan mereka, kerana TUHAN telah
mengancam mereka dengan kemurkaan
dan berang-Nya."
8Oleh itu Barukh membacakan firman
TUHAN itu di dalam Rumah TUHAN tepat
seperti yang aku suruh.
9Pada bulan kesembilan dalam tahun
kelima pemerintahan Raja Yoyakim
sebagai raja Yehuda, rakyat berpuasa
supaya diperkenankan TUHAN. Semua
orang yang tinggal di Yerusalem
berpuasa dan orang yang datang ke sana
dari kota-kota di Yehuda pun berpuasa.
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10Kemudian, sambil semua orang
mendengar, Barukh membacakan
naskhah gulungan yang mengandungi
semua yang telah kukatakan. Dia
membacakannya di Rumah TUHAN, di
bilik Gemarya anak Safan, setiausaha
negara. Biliknya terletak di halaman
sebelah atas, dekat Pintu Gerbang Baru
di Rumah TUHAN.

Isi Naskhah Gulungan Dibacakan
kepada Para Pegawai

11Mikhaya anak Gemarya, cucu Safan,
mendengar Barukh membacakan firman
TUHAN dari naskhah gulungan itu.
12Kemudian Mikhaya pergi ke istana
raja, ke bilik setiausaha negara. Pada
masa itu semua pegawai istana sedang
bermesyuarat. Elisama iaitu setiausaha
negara, Delaya anak Semaya, Elnatan
anak Akhbor, Gemarya anak Safan,
Zedekia anak Hananya, dan semua
pegawai lain ada di situ.
13Mikhaya memberitahu mereka segala
yang telah dibacakan Barukh kepada
rakyat.
14Kemudian para pegawai itu
memerintah Yehudi (anak Netanya, cucu
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Selemya anak Kusyi) supaya menyuruh
Barukh membawa naskhah gulungan
yang telah dibacakannya kepada rakyat.
Barukh membawa naskhah itu kepada
mereka.
15Mereka berkata, "Sila duduk, dan
bacakanlah naskhah gulungan itu kepada
kami." Barukh pun membacakannya.
16Selepas itu, mereka saling
memandang dengan cemas lalu berkata
kepada Barukh, "Kami mesti melaporkan
hal ini kepada raja."
17Mereka bertanya kepadanya lagi,
"Katakanlah, bagaimana kamu dapat
menulis semuanya ini? Adakah Yeremia
mengimlakkannya kepadamu?"
18Barukh menjawab, "Yeremia
mengimlakkan tiap-tiap perkataan itu
kepada saya, lalu saya menulisnya
dengan dakwat pada naskhah ini."
19Kemudian mereka berkata
kepadanya, "Kamu dan Yeremia
mesti bersembunyi. Jangan biar sesiapa
pun mengetahui tempat persembunyian
kamu."
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Raja Membakar Naskhah Gulungan
20Para pegawai menyimpan naskhah
gulungan itu di dalam bilik Elisama,
setiausaha itu, lalu pergi melaporkan
semua hal itu kepada raja.
21Selepas itu raja menyuruh Yehudi
mengambil naskhah itu dari bilik Elisama
dan membacakannya di hadapan raja
serta semua pegawai yang berdiri di
sekeliling raja.
22Masa itu musim sejuk, dan raja
sedang duduk di depan perapian di
istana musim sejuk.
23Setelah Yehudi membaca tiga atau
empat lajur, raja memotong bahagian
itu dengan sebilah pisau kecil dan
membuangnya ke dalam api. Raja
melakukan hal itu terus-menerus sampai
seluruh naskhah gulungan itu dibakar.
24Tetapi baik raja mahupun pegawai-
pegawainya yang mendengar semua
itu tidak takut atau menunjukkan
penyesalan.
25Walaupun Elnatan, Delaya, dan
Gemarya memohon kepada raja agar
naskhah itu tidak dibakar, raja tidak
mempedulikan mereka.
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26Kemudian raja memerintah Putera
Yerahmeel, Seraya anak Azriel, dan
Selemya anak Abdeel untuk menangkap
aku serta Barukh, setiausahaku, tetapi
TUHAN menyembunyikan kami daripada
mereka.

Yeremia Menulis Sebuah
Naskhah Gulungan Lain

27Selepas Raja Yoyakim membakar
naskhah gulungan yang aku imlakkan
kepada Barukh, TUHAN menyuruh aku
28mengambil sebuah naskhah gulungan
yang lain dan menuliskan semula segala
isi naskhah gulungan yang pertama itu.
29TUHAN menyuruh aku berkata
kepada raja, "Engkau sudah membakar
naskhah gulungan itu, dan engkau
bertanya mengapa Yeremia menulis
bahawa raja Babilonia akan datang, lalu
memusnahkan negeri ini dan membunuh
penduduknya serta semua binatang di
situ.
30Oleh itu, Aku, TUHAN, berfirman
kepadamu, hai Raja Yoyakim,
bahawa tiada seorang pun daripada
keturunanmu akan memerintah kerajaan
Daud. Mayatmu akan dibuang ke luar
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sehingga terjemur pada waktu siang dan
terkena embun pada waktu malam.
31Aku akan menghukum engkau,
keturunanmu, dan pegawai-pegawaimu,
kerana dosa kamu semua. Tiada
sesiapa pun, baik engkau, penduduk
Yerusalem ataupun Yehuda, yang
mempedulikan amaran-Ku. Oleh itu, Aku
akan mendatangkan bencana yang telah
Aku ancamkan kepada kamu semua."
32Selepas itu aku mengambil
sebuah naskhah gulungan lain dan
memberikannya kepada Barukh,
setiausahaku. Lalu dia menulis semua
yang aku imlakkan itu. Dia menulis
semua yang terkandung di dalam kitab
gulungan yang pertama, dan juga
perkhabaran lain seperti itu.

Permintaan Raja Zedekia
kepada Yeremia

37
1Raja Nebukadnezar dari
Babilonia, melantik Raja Zedekia

putera Raja Yosia menjadi raja Yehuda
untuk menggantikan Raja Yoyakhin
putera Raja Yoyakim.
2Tetapi Raja Zedekia, pegawai-
pegawainya, dan rakyat tidak taat
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kepada perkhabaran TUHAN yang
diberikan-Nya melalui aku.
3Raja Zedekia menyuruh Yukhal anak
Selemya, dan Imam Zefanya anak
Maaseya untuk minta supaya aku berdoa
kepada TUHAN, Allah kita, bagi negeri
kita.
4Ketika itu aku belum dipenjarakan dan
masih bebas bergerak antara rakyat.
5Tentera Babilonia sedang mengepung
Yerusalem. Tetapi apabila mereka
mendengar bahawa tentera Mesir sudah
keluar dari Mesir untuk berperang,
mereka berundur.
6Kemudian TUHAN, Allah Israel,
menyuruh aku
7berkata kepada Raja Zedekia, "Tentera
Mesir sedang datang untuk menolongmu,
tetapi mereka akan pulang.
8Selepas itu tentera Babilonia
akan datang lagi dan menyerang
kota ini; mereka akan merebut dan
membakarnya.
9Aku, TUHAN memberi kamu amaran
supaya jangan tipu diri kamu sendiri
dengan berfikir bahawa tentera Babilonia
tidak akan kembali. Mereka pasti akan
kembali.



Yeremia 37.10–14 191
10Andaikata kamu berjaya
mengalahkan seluruh tentera Babilonia,
sehingga yang tinggal hanya orang yang
luka parah di dalam khemah-khemah,
namun mereka akan bangun dan
membakar kota ini sampai musnah."

Yeremia Ditangkap
dan Dipenjarakan

11Tentera Babilonia meninggalkan
Yerusalem kerana tentera Mesir bergerak
maju ke kota itu.
12Oleh itu aku meninggalkan Yerusalem
dan pergi ke wilayah Benyamin
untuk menerima warisanku daripada
keluargaku.
13Tetapi apabila aku sampai di Pintu
Gerbang Benyamin, seorang pegawai
tentera yang bertugas di situ, yang
bernama Yeria anak Selemya dan cucu
Hananya, menahan aku dan berkata,
"Engkau mahu lari ke pihak orang
Babilonia!"
14Aku berkata, "Tidak! Aku tidak
bermaksud lari ke pihak musuh." Tetapi
Yeria tidak percaya. Dia menangkap
aku dan membawa aku kepada
pegawai-pegawai tentera.
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15Mereka marah terhadap aku dan
memberikan perintah supaya aku
dipukul dan ditahan di rumah Yonatan,
setiausaha negara. Pada masa itu
rumahnya telah dijadikan penjara.
16Aku dimasukkan ke dalam sebuah
bilik di bawah tanah, dan aku ditahan
lama di situ.
17Kemudian Raja Zedekia memanggil
aku menghadapnya di istana. Di situ
secara rahsia raja bertanya kepadaku,
"Adakah perkhabaran apa-apa daripada
TUHAN?" "Ada," jawabku. "Tuanku akan
diserahkan kepada raja Babilonia."
18Lalu aku bertanya kepadanya,
"Apakah kesalahan hamba terhadap
tuanku, pegawai-pegawai tuanku, dan
rakyat, sehingga tuanku memasukkan
hamba di dalam penjara?
19Di manakah nabi-nabi tuanku yang
meramalkan raja Babilonia tidak akan
menyerang tuanku dan negeri ini?
20Sekarang, sudilah tuanku
mendengarkan hamba dan mengabulkan
permintaan hamba. Tolong jangan
masukkan hamba ke penjara lagi di
rumah Yonatan, kerana hamba akan
mati di sana."
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21Oleh itu Raja Zedekia memerintahkan
supaya aku ditahan di halaman istana.
Aku tinggal di situ, dan setiap hari
aku diberikan sebuku roti dari tempat
membuat roti, sampai kota itu kehabisan
roti.

Yeremia di dalam Perigi yang Kering

38
1Sefaca anak Matan, Gedalya
anak Pasyhur, Yukhal anak

Selemya, dan Pasyhur anak Malkia
mendengar bahawa aku memberitahu
rakyat tentang
2 firman TUHAN, "Sesiapa tinggal
di dalam kota ini akan mati dalam
peperangan, atau kerana kelaparan,
atau kerana wabak. Tetapi sesiapa keluar
dan menyerah kepada orang Babilonia
tidak akan dibunuh; sekurang-kurangnya
dia akan hidup."
3Aku juga memberitahu mereka firman
TUHAN bahawa Dia akan menyerahkan
kota ini kepada tentera Babilonia, dan
mereka akan merebut kota ini.
4Lalu pegawai-pegawai itu menghadap
raja dan berkata, "Orang ini mesti
dihukum mati. Oleh sebab ucapannya
itu, tentera kota ini akan lemah
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semangat, demikian juga setiap orang
yang masih tinggal di kota ini. Dia
tidak menolong rakyat; sebaliknya dia
menyusahkan mereka."
5Raja Zedekia bertitah, "Baiklah,
perlakukan dia sesuka hati kamu. Beta
tidak dapat menghalang kamu."
6Oleh itu mereka membawa aku dan
menurunkan aku dengan tali ke dalam
perigi Putera Malkia. Perigi itu terletak di
halaman istana. Perigi itu tidak berair,
hanya berlumpur, lalu aku pun masuk ke
dalam lumpur itu.
7Tetapi orang Etiopia yang bernama
Ebed-Melekh, iaitu sida-sida yang
bekerja di istana, mendengar bahawa
aku telah dimasukkan ke dalam perigi
oleh pegawai-pegawai itu. Pada masa
itu raja sedang memimpin mesyuarat di
Pintu Gerbang Benyamin.
8Ebed-Melekh pergi ke sana dan
berkata kepada raja,
9 "Tuanku, perbuatan para pegawai itu
salah. Mereka memasukkan Yeremia
ke dalam perigi dan tentu dia akan
mati kelaparan di sana kerana makanan
sudah habis di kota ini."
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10Selepas itu raja memerintah
Ebed-Melekh supaya membawa
bersama-samanya tiga orang untuk
menarik aku keluar dari perigi itu
sebelum aku mati.
11Ebed-Melekh pergi bersama-sama
ketiga-tiga orang itu ke stor istana
dan mengambil kain-kain lama, lalu
menurunkannya dengan tali kepadaku.
12Dia menyuruh aku meletakkan
kain-kain itu di bawah ketiakku, supaya
aku tidak kesakitan apabila aku ditarik
ke atas dengan tali itu. Aku pun
melakukannya,
13 lalu mereka menarik aku keluar
dari perigi itu. Sejak itu aku ditahan di
halaman istana.

Raja Zedekia Minta
Nasihat daripada Yeremia

14Pada suatu masa yang lain, Raja
Zedekia memerintah aku menghadap
baginda di pintu ketiga di Rumah TUHAN.
Raja bertitah, "Beta hendak menanyakan
satu soalan, dan engkau mesti berterus
terang. Jangan sembunyikan apa-apa
daripada beta."
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15Aku menjawab, "Jika hamba berterus
terang, tuanku akan menjatuhkan
hukuman mati kepada hamba; dan jika
hamba memberikan nasihat, tuanku
tidak akan mempedulikannya."
16Oleh itu Raja Zedekia dengan
diam-diam berjanji kepadaku, "Beta
bersumpah demi TUHAN yang hidup,
yang memberi kita nyawa, bahawa beta
tidak akan menjatuhkan hukuman mati
kepadamu atau menyerahkan engkau
kepada orang yang hendak membunuh
engkau."
17Lalu aku memberitahu Raja Zedekia
bahawa TUHAN Yang Maha Kuasa, Allah
Israel, berfirman demikian, "Jika engkau
menyerah kepada pegawai-pegawai raja
Babilonia, nyawamu akan selamat, dan
kota ini tidak akan dibakar. Engkau dan
keluargamu akan selamat.
18Tetapi jika engkau tidak menyerah,
kota ini akan diserahkan kepada orang
Babilonia. Mereka akan membakarnya,
dan engkau tidak akan lepas daripada
mereka."
19Tetapi raja menjawab, "Beta takut
kepada rakyat beta yang telah memihak
kepada orang Babilonia. Mungkin beta
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akan diserahkan kepada mereka lalu
diseksa."
20Aku berkata kepada raja, "Tuanku
tidak akan diserahkan kepada musuh.
Hamba mohon, taatlah kepada firman
TUHAN supaya semuanya akan selamat
dan nyawa tuanku pun akan terpelihara.
21Tetapi TUHAN telah memperlihatkan
kepada hamba apa yang akan berlaku
terhadap tuanku jika tuanku tidak mahu
menyerah.
22Dalam penglihatan itu hamba
nampak semua kaum wanita yang
masih tinggal di istana Yehuda dibawa
menghadap pegawai-pegawai raja
Babilonia. Sambil berjalan kaum wanita
itu berkata, Raja telah diperdaya oleh
sahabat-sahabat karibnya, mereka telah
menguasai baginda. Kini apabila kaki
raja sudah masuk ke dalam lumpur,
sahabat-sahabatnya meninggalkan
baginda."
23Aku berkata lagi, "Semua isteri serta
anak tuanku akan dibawa kepada orang
Babilonia, dan tuanku sendiri pun tidak
akan lepas daripada mereka. Tuanku
akan ditawan oleh raja Babilonia, dan
kota ini akan dibakar sampai musnah."
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24Raja Zedekia bertitah, "Jangan
benarkan sesiapa pun mengetahui
percakapan kita ini, supaya nyawamu
tidak terancam.
25 Jika para pegawai mendengar
bahawa beta telah bercakap dengan
engkau, mereka akan bertanya tentang
percakapan kita. Mereka akan berjanji
bahawa mereka tidak akan membunuh
engkau jika engkau menceritakan
segala-galanya.
26Beritahu mereka bahawa engkau
memohon supaya beta tidak
memasukkan engkau semula ke
penjara dan tidak membiarkan engkau
mati di sana."
27Selepas itu para pegawai datang
bertanya kepadaku. Aku memberitahu
mereka tepat seperti yang diperintahkan
raja. Mereka tidak dapat berbuat
apa-apa, kerana tiada sesiapa pun
mendengar percakapan kami.
28Aku ditahan di halaman istana itu
sehingga Yerusalem jatuh ke tangan
musuh.
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Kejatuhan Yerusalem

39
1Pada bulan kesepuluh, tahun
kesembilan pemerintahan Raja

Zedekia di Yehuda, Raja Nebukadnezar
dari Babilonia datang menyerang
Yerusalem dengan seluruh angkatan
tenteranya.
2Pada hari kesembilan, bulan keempat,
tahun kesebelas pemerintahan Raja
Zedekia, musuh berjaya menembusi
tembok kota.
3 (Apabila Yerusalem direbut, semua
pegawai tinggi raja Babilonia datang
dan duduk di Pintu Gerbang Tengah.
Antara mereka ialah Nergal-Sarezer,
Samgar-Nebo, Sarsekim, pengurus
istana, dan Nergal-Sarezer Rabmag.)
4Apabila Raja Zedekia dan semua
tenteranya nampak kejadian itu, mereka
cuba lari dari kota itu pada malam hari.
Mereka keluar melalui taman istana dan
pintu gerbang yang menghubungkan
kedua-dua tembok di tempat itu, lalu lari
ke arah Lembah Yordan.
5Tetapi tentera Babilonia mengejar
mereka dan menangkap Raja Zedekia
di dataran dekat Yerikho. Mereka
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membawa baginda menghadap Raja
Nebukadnezar yang ketika itu berada di
kota Ribla di daerah Hamat. Di sana Raja
Nebukadnezar menjatuhkan hukuman
kepadanya.
6Di kota Ribla juga putera-putera Raja
Zedekia dibunuh di depan mata Raja
Zedekia sendiri, dan semua pegawai
kerajaan Yehuda pun dibunuh.
7Selepas itu mata Raja Zedekia
dicungkil, lalu baginda dibelenggu dan
dibawa ke Babilonia.
8Sementara itu orang Babilonia
membakar istana raja dan rumah-rumah
rakyat, serta merobohkan tembok
Yerusalem.
9Akhirnya, Nebuzaradan, panglima
tentera itu, membawa penduduk yang
masih di kota ke Babilonia sebagai orang
tawanan. Dia juga membawa semua
orang yang telah memihak kepadanya,
ke Babilonia.
10Dia meninggalkan beberapa orang
yang sangat miskin di Yehuda, mereka
yang tidak memiliki apa-apa, lalu dia
memberi mereka ladang anggur dan
ladang.
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Yeremia Dibebaskan
11Raja Nebukadnezar telah menyuruh
Nebuzaradan, panglima tentera itu,
mengeluarkan perintah demikian,
12 "Pergilah mencari Yeremia dan
layanilah dia dengan baik. Jangan
cederakan dia, tetapi kabulkanlah apa
sahaja permintaannya."
13Oleh itu Nebuzaradan, bersama
dengan pegawai tinggi yang bernama
Nebusyazban dan Nergal-Sarezer, serta
semua pegawai raja Babilonia,
14mengambil aku dari halaman istana.
Mereka menyerahkan aku kepada
penjagaan Gedalya anak Ahikam, cucu
Safan, yang harus menghantarkan aku
pulang dengan selamat. Oleh itu aku
tinggal di situ bersama-sama rakyat.

Harapan untuk Ebed-Melekh
15Ketika aku masih dipenjarakan
di halaman istana dahulu, TUHAN
menyuruh aku
16memberitahu Ebed-Melekh, orang
Etiopia itu, bahawa TUHAN Yang Maha
Kuasa, Allah Israel berfirman demikian,
"Sebagaimana yang Aku firmankan
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dahulu, Aku akan mendatangkan
kemusnahan dan bukan kemakmuran
ke kota itu. Apabila perkara itu berlaku
kelak, engkau akan berada di sini untuk
menyaksikannya.
17Tetapi Aku, TUHAN akan melindungi
engkau, dan engkau tidak akan
diserahkan kepada orang yang engkau
takuti.
18Aku akan menyelamatkan engkau,
dan engkau tidak akan dibunuh.
Engkau akan selamat kerana engkau
percaya kepada-Ku. Aku, TUHAN, telah
berfirman."

Yeremia Tinggal dengan Gedalya

40
1TUHAN berfirman kepadaku
selepas Nebuzaradan, panglima

tentera itu, membebaskan aku di Rama.
Aku telah dibawa ke situ dalam keadaan
terbelenggu bersama-sama semua orang
dari Yerusalem dan Yehuda yang dibawa
sebagai orang tawanan ke Babilonia.
2Panglima tentera itu membawa
aku ke tepi lalu berkata, "TUHAN,
Allahmu, mengancam negeri ini dengan
kemusnahan.
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3Sekarang Dia telah menepati
firman-Nya. Semua itu berlaku kerana
bangsamu berdosa kepada TUHAN dan
tidak taat kepada-Nya.
4Saya akan membebaskan kamu dan
melepaskan belenggu dari lenganmu.
Jika kamu mahu, kamu boleh ikut saya
ke Babilonia dan saya akan memelihara
kamu. Tetapi jika kamu tidak mahu,
tidak mengapa. Di seluruh negeri ini,
kamu bebas pergi ke mana sahaja kamu
hendak."
5Apabila aku tidak menjawab,
Nebuzaradan berkata, "Baliklah kepada
Gedalya anak Ahikam, cucu Safan,
yang telah dilantik oleh raja Babilonia
menjadi gabenor kota-kota Yehuda.
Kamu boleh tinggal dengan dia dan
hidup bersama-sama rakyat atau pergi
ke mana sahaja kamu mahu." Selepas
itu dia memberi aku hadiah dan bekal
makanan, lalu dia melepaskan aku.
6Aku pergi kepada Gedalya di Mizpa,
dan tinggal bersama-sama rakyat yang
masih di negeri itu.
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Gedalya, Gabenor Yehuda
7Beberapa orang pegawai dan askar
Yehuda masih belum menyerah diri.
Mereka mendengar bahawa raja
Babilonia telah melantik Gedalya
menjadi gabenor negeri itu, dan semua
rakyat yang paling miskin di negeri
itu, yang tidak dibawa ke Babilonia
diserahkan ke bawah kuasanya.
8Oleh itu Ismael anak Netanya,
Yohanan anak Kareah, Seraya anak
Tanhumet, anak-anak Efai orang Netofa,
dan Yezanya orang Maakha pergi
bersama-sama anak buah mereka
menghadap Gedalya di Mizpa.
9Gedalya berkata kepada mereka,
"Saudara-saudara tidak perlu
takut menyerah diri kepada orang
Babilonia. Menetaplah di negeri ini dan
berkhidmatlah kepada raja Babilonia.
Saya jamin bahawa kamu akan selamat.
10Saya sendiri akan tinggal di Mizpa,
dan saya akan mewakili saudara
semua apabila orang Babilonia datang.
Saudara-saudara boleh tinggal di
pekan-pekan dan menyimpan wain,
buah-buahan, dan minyak zaitun."
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11Sementara itu, semua orang Israel
di negeri Moab, Amon, Edom, dan
negeri-negeri lain mendengar bahawa
raja Babilonia telah membenarkan
sesetengah orang Israel tinggal di
Yehuda, dan bahawa raja itu telah
melantik Gedalya menjadi gabenor
mereka.
12Oleh itu mereka meninggalkan
tempat-tempat mereka tercerai-cerai,
lalu kembali ke Yehuda. Mereka datang
kepada Gedalya di Mizpa, dan di sana
mereka menyimpan banyak wain dan
buah-buahan.

Gedalya Dibunuh
13Selepas itu, Yohanan dan pemimpin-
pemimpin askar yang belum menyerah
diri, datang kepada Gedalya
14dan berkata kepadanya, "Tidakkah
tuan tahu bahawa Raja Baalis dari
Amon, telah mengutus Ismael untuk
membunuh tuan?" Tetapi Gedalya tidak
percaya.
15Kemudian Yohanan berkata
kepadanya dengan sembunyi-sembunyi,
"Benarkanlah saya membunuh Ismael.
Tiada sesiapa pun akan mengetahuinya.
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Mengapakah dia dibiarkan membunuh
tuan? Hal itu akan menyebabkan semua
orang Yahudi yang telah berkumpul
dengan tuan tercerai-cerai semula, dan
bencana akan menimpa semua orang
yang masih tinggal di Yehuda."
16Tetapi Gedalya menjawab, "Jangan
lakukan niatmu itu! Kata-katamu
tentang Ismael itu tidak benar!"

41
1Pada bulan ketujuh tahun itu,
Ismael anak Netanya, cucu

Elisama, bersama dengan sepuluh
orang pergi ke Mizpa untuk menghadap
Gedalya. Ismael seorang kerabat diraja,
dan pegawai tinggi raja. Sedang mereka
makan bersama-sama,
2 Ismael dan sepuluh orang yang
bersertanya itu menghunus pedang lalu
membunuh Gedalya.
3 Ismael juga membunuh semua orang
Israel yang bersama dengan Gedalya di
Mizpa, dan askar-askar Babilonia yang
kebetulan berada di situ.
4Esok harinya, sebelum sesiapa pun
mengetahui pembunuhan Gedalya itu,
5 lapan puluh orang tiba dari Sikhem,
Silo, dan Samaria. Mereka telah
mencukur janggut, mengoyakkan
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pakaian dan meluka-lukakan badan.
Mereka sedang membawa gandum dan
kemenyan untuk dipersembahkan di
Rumah TUHAN.
6Oleh itu Ismael keluar dari Mizpa dan
pergi menemui mereka. Dia menangis
sambil berkata kepada mereka, "Mari
lihat Gedalya."
7Sebaik sahaja mereka berada di dalam
kota itu, Ismael dan semua orangnya
membunuh mereka, dan membuang
mayat mereka ke dalam sebuah perigi.
8Tetapi ada sepuluh orang antara
mereka yang berkata kepada Ismael,
"Tolonglah, jangan bunuh kami! Kami
mempunyai gandum, barli, minyak
zaitun, dan madu yang tersembunyi di
ladang." Oleh itu Ismael melepaskan
mereka.
9Perigi tempat Ismael membuang
mayat-mayat orang yang telah
dibunuhnya itu perigi besar; perigi itulah
yang telah digali oleh Raja Asa ketika
baginda diserang oleh Raja Baesa dari
Israel. Ismael memenuhi perigi itu
dengan mayat.
10Kemudian Ismael menangkap para
puteri raja dan semua orang yang
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berada di Mizpa, yang telah diserahkan
oleh Nebuzaradan, panglima tentera itu,
ke bawah penjagaan Gedalya. Ismael
menangkap mereka lalu berangkat
dengan mereka ke arah wilayah Amon.
11Yohanan dan semua pemimpin askar
yang bersama-samanya mendengar
tentang jenayah yang telah dilakukan
oleh Ismael.
12Oleh itu mereka dengan anak
buah mereka mengejar Ismael lalu
menangkap dia dekat sebuah kolam
besar di Gibeon.
13Apabila orang tawanan Ismael
nampak Yohanan dan pemimpin-
pemimpin askar itu, mereka gembira.
14Mereka berpaling lalu lari kepada
rombongan Yohanan.
15Tetapi Ismael dan lapan orang anak
buahnya melepaskan diri daripada
Yohanan dan lari ke negeri Amon.
16Kemudian Yohanan dan para
pemimpin askar yang bersama-samanya
mengumpulkan orang yang ditawan oleh
Ismael di Mizpa setelah dia membunuh
Gedalya -- askar, wanita, anak-anak, dan
sida-sida yang menjadi para pegawai
istana.
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17Mereka semua takut kepada
orang Babilonia kerana Ismael telah
membunuh Gedalya yang dilantik oleh
raja Babilonia sebagai gabenor. Oleh
itu mereka berangkat menuju ke Mesir
untuk melarikan diri daripada orang
Babilonia. Di tengah perjalanan, mereka
berhenti di Kimham dekat Betlehem.
18 (41:17)

Rakyat Minta Yeremia
Berdoa bagi Mereka

42
1Kemudian semua pemimpin
askar, termasuk Yohanan anak

Kareah dan Azarya anak Hosaya, datang
bersama-sama rakyat daripada semua
lapisan masyarakat.
2Mereka berkata kepadaku, "Tolonglah
kabulkan permintaan kami. Berdoalah
kepada TUHAN, Allah kita bagi kami.
Berdoalah bagi kami semua yang
terselamat. Dahulu kami ramai
bilangannya, tetapi sekarang lihatlah,
bilangan kami tinggal sedikit sahaja.
3Berdoalah agar TUHAN, Allah kita
akan menunjukkan jalan yang harus
kami ikut dan apa yang harus kami
lakukan."
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4 "Baiklah," jawabku, "Aku akan
berdoa kepada TUHAN, Allah kita
menurut permintaan kamu; dan apa pun
jawapan-Nya kelak, akan aku sampaikan
kepada saudara semua. Aku tidak akan
merahsiakan apa-apa pun."
5Kemudian mereka berkata kepadaku,
"Biarlah TUHAN menjadi saksi yang jujur
dan setia terhadap kami jika kami tidak
taat kepada perintah yang diberikan
TUHAN, Allah kita kepadamu untuk
kami.
6Kami telah minta kamu berdoa
kepada TUHAN, Allah kita. Oleh itu baik
jawapan-Nya menyenangkan atau tidak,
kami akan taat kepada-Nya. Keadaan
kami akan menjadi baik jika kami
mentaati Dia."

Jawapan TUHAN
kepada Doa Yeremia

7Sepuluh hari kemudian, TUHAN
berfirman kepadaku.
8Oleh itu aku memanggil Yohanan,
semua pemimpin askar, dan semua orang
lain yang datang bersama-samanya.
9Aku berkata kepada mereka,
"Kamu menyuruh aku menyampaikan
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permintaan kamu semua kepada TUHAN,
Allah Israel. Sekarang inilah firman-Nya,
10 Jika kamu mahu tetap tinggal di
negeri ini, Aku akan membangun kamu
dan tidak memusnahkan kamu. Aku
akan menegakkan kamu dan tidak
meruntuhkan kamu. Kemusnahan yang
Kutimpakan kepada kamu menyebabkan
Aku sangat sedih.
11 Jangan takut lagi akan raja Babilonia.
Aku menyertai kamu, dan Aku akan
melepaskan kamu daripada kuasanya.
12Oleh sebab Aku berbelas kasihan,
Aku akan menyebabkan dia mengasihani
kamu dan membenarkan kamu pulang.
Aku, TUHAN, telah berfirman.
13Tetapi kamu yang masih tinggal di
Yehuda mesti taat kepada TUHAN, Allah
kamu dan rela tinggal di negeri ini. Kamu
tidak boleh berkata, Kami mahu pergi
ke Mesir dan tinggal di sana, supaya
kami tidak lagi mengalami peperangan,
tidak mendengar tiupan trompet yang
memanggil untuk berperang dan tidak
menderita kebuluran. Jika kamu berkata
demikian, maka inilah firman TUHAN
Yang Maha Kuasa, Allah Israel, Jika
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kamu nekad pergi ke Mesir dan tinggal
di sana,
14 (42:13)
15 (42:13)
16peperangan dan kebuluran yang
kamu takuti itu akan mengejar kamu
sampai ke Mesir, dan kamu akan mati di
sana.
17Semua orang yang nekad pergi
ke Mesir dan tinggal di sana akan
mati dalam peperangan, atau kerana
kebuluran, atau wabak. Tiada seorang
pun akan hidup atau terlepas daripada
bencana yang akan Aku datangkan
kepada mereka.
18TUHAN, Allah Israel berfirman,
Sebagaimana kemurkaan dan berang-Ku
telah menimpa penduduk Yerusalem,
demikian juga berang-Ku akan menimpa
kamu jika kamu pergi ke Mesir. Orang
akan ngeri melihat kamu; kamu akan
dihina, dan nama kamu akan digunakan
sebagai kutuk. Kamu tidak akan melihat
negeri ini lagi."
19Kemudian aku berkata lagi, "TUHAN
telah memberitahu kamu semua
yang masih tinggal di Yehuda supaya
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tidak pergi ke Mesir. Oleh itu aku
memperingatkan kamu sekarang,
20bahawa kamu semua sedang
melakukan kesalahan besar. Kamu minta
aku berdoa kepada TUHAN, Allah kita,
dan kamu berjanji untuk mentaati setiap
perintah-Nya.
21Aku telah menyampaikan firman-Nya
kepada kamu semua, tetapi kamu
membantah setiap perintah yang aku
sampaikan.
22Oleh itu ingatlah: kamu akan
mati dalam peperangan, atau kerana
kelaparan, atau wabak di negeri yang
ingin kamu tinggal."

Yeremia Dibawa ke Mesir

43
1Aku telah menyampaikan setiap
firman TUHAN, Allah Israel, yang

wajib kusampaikan kepada mereka.
2Kemudian Azarya anak Hosaya dan
Yohanan anak Kareah dan semua orang
lain yang sombong itu berkata kepadaku,
"Kamu berdusta! TUHAN, Allah kita,
tidak menyuruh kamu melarang kami
untuk pergi tinggal di Mesir.
3Barukh anak Neria telah menghasut
kamu untuk menentang kami, supaya
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orang Babilonia dapat menguasai kami
dan membunuh atau mengangkut kami
ke Babilonia."
4Tiada seorang pun, baik Yohanan atau
para pegawai tentera atau rakyat taat
kepada perintah TUHAN untuk tetap
tinggal di negeri Yehuda.
5Kemudian Yohanan dan semua
pegawai tentera itu membawa setiap
orang yang masih tinggal di Yehuda ke
Mesir. Mereka dibawa bersama-sama
semua orang yang baru pulang dari
tempat-tempat mereka tercerai-cerai
dahulu;
6 termasuk kaum lelaki, perempuan,
anak-anak, dan puteri-puteri raja.
Mereka membawa juga semua orang
yang diserahkan oleh panglima
Nebuzaradan ke bawah penjagaan
Gedalya, termasuk Barukh dan aku
sendiri.
7Mereka membantah perintah TUHAN,
dan pergi ke Mesir sejauh kota
Tahpanhes.
8Di sana TUHAN berfirman kepadaku,
9 "Ambillah beberapa buah batu
besar dan tanamkanlah semuanya
di tanah di depan pintu masuk ke
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bangunan kerajaan di kota itu. Biarlah
beberapa orang Israel nampak engkau
melakukannya.
10Selepas itu beritahulah mereka
bahawa Aku, TUHAN Yang Maha Kuasa,
Allah Israel, akan membawa hamba-Ku,
Raja Nebukadnezar dari Babilonia,
ke tempat ini. Dia akan mendirikan
takhtanya di atas batu-batu yang engkau
tanam itu, dan dia akan memasang
khemah diraja di tempat itu.
11Nebukadnezar akan datang dan
mengalahkan Mesir. Mereka yang
ditentukan mati kerana penyakit
akan mati kerana penyakit, mereka
yang ditentukan menjadi tawanan
perang akan menjadi tawanan perang,
dan mereka yang ditentukan mati
dalam peperangan akan mati dalam
peperangan.
12Aku akan membakar kuil-kuil dewa
Mesir, dan raja Babilonia pun akan
membakar dewa-dewa mereka itu
atau membawa semuanya ke tempat
lain. Sebagaimana seorang gembala
membersihkan pakaiannya daripada
kutu, demikian juga raja Babilonia akan
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membersihkan Mesir lalu berangkat
dengan kemenangan.
13Dia akan merobohkan tugu-tugu
berhala di Heliopolis, di Mesir, dan
membakar kuil-kuil dewa Mesir."

Perkhabaran TUHAN bagi
Umat Israel di Mesir

44
1TUHAN berfirman kepadaku
tentang semua orang Israel

yang tinggal di Mesir, di kota Migdol,
Tahpanhes, Memfis, dan bahagian
selatan negeri itu.
2 Inilah firman TUHAN Yang Maha
Kuasa, Allah Israel, "Kamu sendiri telah
menyaksikan kemusnahan yang Aku
timpakan pada Yerusalem dan semua
kota lain di Yehuda. Bahkan sampai
sekarang pun kota-kota itu masih
dalam keadaan runtuhan dan tidak
berpenghuni.
3Kemusnahan itu berlaku kerana
penduduknya telah berbuat jahat dan
membangkitkan kemurkaan-Ku. Mereka
mempersembahkan korban kepada
dewa-dewa, dan memuja dewa-dewa
yang tidak pernah dipuja oleh mereka,
kamu, atau nenek moyang kamu.
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4Aku terus-menerus mengutus hamba-
Ku, para nabi kepada kamu; mereka
melarang kamu melakukan kejahatan
yang Aku benci.
5Tetapi kamu tidak mahu
mendengarkan atau memperhatikannya.
Kamu tidak mahu meninggalkan
perbuatan jahat; kamu tetap
mempersembahkan korban kepada
dewa-dewa.
6 Itulah sebabnya kemurkaan dan
berang-Ku menimpa kota-kota Yehuda
dan jalan-jalan di Yerusalem. Aku
membakar semuanya sehingga menjadi
runtuhan dan tempat yang mengerikan
sampai sekarang.
7Oleh itu sekarang Aku, TUHAN Yang
Maha Kuasa, Allah Israel, bertanya
sebabnya kamu melakukan perkara yang
jahat itu terhadap diri kamu sendiri.
Adakah kamu hendak membinasakan
kaum lelaki, wanita, anak-anak, dan
bayi, sehingga tiada seorang pun
daripada bangsa kamu yang tinggal?
8Mengapakah kamu membangkitkan
kemurkaan-Ku dengan menyembah
berhala-berhala dan mempersembahkan
korban kepada dewa-dewa di Mesir,
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tempat tinggal kamu sekarang?
Adakah kamu melakukannya untuk
membinasakan diri kamu sendiri,
sehingga semua bangsa di bumi ini
menghina kamu dan menggunakan
nama kamu sebagai kutuk?
9Adakah kamu lupa akan semua
kejahatan yang dilakukan oleh nenek
moyang kamu, oleh raja-raja Yehuda dan
permaisuri mereka, dan juga oleh kamu
sendiri dan isteri kamu, di kota-kota
Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem?
10Tetapi sehingga hari ini kamu masih
belum merendahkan diri. Kamu tidak
menghormati Aku atau hidup menurut
semua hukum yang telah Kuberikan
kepada kamu dan nenek moyang kamu.
11Oleh itu Aku, TUHAN Yang Maha
Kuasa, Allah Israel, akan menentang
kamu dan memusnahkan seluruh
Yehuda.
12Rakyat yang masih tinggal di
Yehuda, dan yang nekad pergi ke
Mesir dan tinggal di sana, pasti Aku
binasakan. Mereka semua, baik besar
mahupun kecil, akan mati di Mesir dalam
peperangan atau kerana kelaparan.
Keadaan mereka akan mengerikan.
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Orang akan menghina mereka dan
menggunakan nama mereka sebagai
kutuk.
13Aku akan menghukum mereka
yang tinggal di Mesir, sebagaimana
Aku menghukum Yerusalem dengan
peperangan, kelaparan, dan wabak.
14Tiada seorang pun daripada orang
Yehuda yang tinggal di Mesir akan
terselamat atau hidup. Tiada seorang
pun akan pulang ke Yehuda, tanah air
yang dirindu-rindukan mereka sebagai
tempat tinggal. Tiada yang akan pulang
kecuali beberapa orang pelarian."
15Kemudian banyak sekali orang
datang kepadaku, iaitu semua lelaki
yang tahu bahawa isteri mereka
mempersembahkan korban kepada
dewa, dan semua wanita yang berdiri
di situ, termasuk orang Israel yang
tinggal di bahagian selatan Mesir. Mereka
berkata kepadaku,
16 "Kami tidak mahu mendengar
perkataan yang kamu ucapkan demi
nama TUHAN.
17Kami akan melakukan segala perkara
yang telah kami katakan. Kami akan
mempersembahkan korban kepada
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dewi kami, Ratu Syurga. Kami akan
mempersembahkan wain kepadanya,
sebagaimana kami, nenek moyang kami,
raja kami, dan pemimpin-pemimpin kami
biasa melakukannya di kota-kota Yehuda
dan di jalan-jalan Yerusalem. Pada masa
itu kami mempunyai banyak makanan;
kami makmur dan tidak susah.
18Tetapi sejak kami berhenti
mempersembahkan korban
kepada Ratu Syurga, dan berhenti
mempersembahkan wain kepadanya,
kami kekurangan segala-galanya, dan
bangsa kami mati dalam peperangan
dan kerana kelaparan."
19Kaum wanita di situ berkata, "Apabila
kami membuat roti berbentuk Ratu
Syurga, dan mempersembahkan korban
serta wain kepadanya, suami kami
menyetujui perbuatan kami."
20Kemudian aku berkata kepada semua
orang lelaki dan wanita yang telah
menjawab aku itu,
21 "Adakah kamu menyangka bahawa
TUHAN tidak tahu, atau Dia lupa akan
perbuatan kamu itu? Kamu dan nenek
moyang kamu mempersembahkan
korban kepada Ratu Syurga; hal itu juga
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dilakukan oleh raja-raja, para pemimpin,
penduduk negeri ini, dan kamu sendiri
di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan
Yerusalem.
22Sampai hari ini negeri kamu runtuh
dan tiada sesiapa pun tinggal di situ.
Keadaannya mengerikan. Tambahan pula
orang menggunakan namanya sebagai
kutuk. Semua perkara itu berlaku
kerana TUHAN tidak sabar lagi terhadap
kezaliman dan kejahatan kamu.
23Bencana yang menimpa kamu
pada masa ini datang kerana kamu
mempersembahkan korban kepada
tuhan-tuhan lain, dan kerana kamu
berdosa terhadap TUHAN dengan tidak
mentaati perintah-Nya."
24Aku memberitahu mereka semua,
terutama kaum wanita, firman TUHAN
Yang Maha Kuasa, Allah Israel, kepada
orang Yehuda yang tinggal di Mesir,
"Kamu dan isteri-isteri kamu telah
bersumpah kepada Ratu Syurga, bahawa
kamu akan mempersembahkan korban
dan wain kepadanya, dan kamu sudah
pun menepati janji kamu. Baiklah,
tepatilah janji kamu itu! Tunaikanlah
nazar kamu itu!
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25 (44:24)
26Tetapi sekarang dengarlah apa
yang Aku firmankan kepada kamu,
hai semua orang Israel yang tinggal di
Mesir: Aku, TUHAN bersumpah demi
nama-Ku yang agung bahawa Aku tidak
sekali-kali akan membenarkan kamu
menggunakan nama-Ku apabila kamu
bersumpah. Kamu tidak boleh berkata,
Aku bersumpah demi TUHAN Raja yang
hidup!
27Aku akan memastikan agar kamu
tidak berjaya; kamu pasti dibinasakan.
Kamu semua akan mati, sama ada
dalam peperangan atau kerana wabak,
sehingga tiada seorang pun antara kamu
terselamat.
28Tetapi sebilangan kecil antara kamu
yang tinggal di Mesir akan terselamat
dan pulang ke Yehuda. Barulah mereka
akan tahu perkataan siapa yang berlaku,
firman-Ku atau perkataan mereka.
29Aku, TUHAN, akan membuktikan
bahawa Aku akan menghukum kamu di
negeri ini, dan bahawa janji-Ku untuk
membinasakan kamu itu akan ditepati.
30Aku akan menyerahkan Raja
Hofra dari Mesir kepada musuhnya
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yang hendak membunuh baginda,
sebagaimana Aku telah menyerahkan
Raja Zedekia dari Yehuda kepada Raja
Nebukadnezar dari Babilonia, musuh
yang hendak membunuh Raja Zedekia."

Janji Allah kepada Barukh

45
1Pada tahun keempat
pemerintahan Raja Yoyakim

putera Raja Yosia sebagai raja Yehuda,
Barukh menuliskan apa yang telah
aku imlakkan itu. Kemudian aku
memberitahu dia
2bahawa demikianlah firman TUHAN,
Allah Israel, "Hai Barukh,
3engkau berkata, Aku putus asa.
TUHAN telah menambah kesedihan
kepada kesusahanku. Aku sudah
penat mengeluh. Aku tidak mendapat
ketenangan.
4Tetapi sekarang Aku, TUHAN, sedang
merobohkan apa yang telah Aku bina;
Aku sedang mencabut apa yang telah
Aku tanam. Aku akan melakukan perkara
itu kepada seluruh bumi ini.
5Adakah engkau ingin diistimewakan?
Jangan, kerana Aku mendatangkan
bencana kepada semua umat manusia.
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Tetapi bagi engkau, setidak-tidaknya, ke
mana sahaja engkau pergi, engkau akan
selamat dan tetap hidup. Aku, TUHAN,
telah berfirman."

Mesir Dikalahkan di Karkemis

46
1TUHAN berfirman kepadaku
tentang bangsa-bangsa,

2bermula dengan Mesir. Demikianlah
firman-Nya tentang tentera Raja Nekho
dari Mesir, yang telah dikalahkan oleh
Raja Nebukadnezar dari Babilonia, di
Karkemis berhampiran Sungai Efrat
pada tahun keempat pemerintahan Raja
Yoyakim sebagai raja Yehuda,
3 "Para panglima tentera Mesir
memekik, Siapkanlah perisai kamu, dan
maralah untuk bertempur!
4Pasanglah abah-abah pada kuda dan
tunggangilah kuda kamu! Berbarislah
dan pakailah topi besi! Asahlah tombak
kamu! Pakailah baju zirah kamu!"
5TUHAN bertanya, "Tetapi apakah
yang Aku nampak ini? Mereka mundur
ketakutan. Tentera mereka dipukul
mundur; mereka lari secepat mungkin,
mereka tidak berani menoleh, kerana
sangat ketakutan.
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6Mereka yang berlari dengan pantas
tidak dapat melepaskan diri; askar-askar
tidak dapat melarikan diri. Mereka
tersandung dan jatuh, di utara, dekat
Sungai Efrat.
7Siapakah yang naik seperti air Sungai
Nil, seperti sungai yang membanjiri
tebingnya?
8 Itulah negeri Mesir, yang naik
seperti Sungai Nil, seperti sungai
yang membanjiri tebingnya. Negeri
Mesir berkata, Aku akan naik dan
menenggelamkan dunia; aku akan
memusnahkan kota-kota dan penduduk
di sana.
9Perintahlah kuda untuk pergi, dan
kereta-kereta kuda untuk bergerak laju!
Kirimlah askar-askar: orang dari Etiopia
dan Libia yang membawa perisai, dan
juga pemanah mahir dari Lidia."
10 Inilah hari TUHAN Raja Yang Maha
Kuasa: hari ini Dia akan membalas
dendam; hari ini Dia akan menghukum
musuh-Nya. Pedang-Nya akan makan
mereka sehingga kenyang, dan minum
darah mereka sehingga puas. Hari
ini Yang Maha Kuasa menyembelih
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korban-korban-Nya, di utara, dekat
Sungai Efrat.
11Hai penduduk Mesir, pergilah ke
Gilead dan dapatkanlah ubat! Semua
ubat kamu ternyata tidak berguna; tiada
satu pun dapat menyembuhkan kamu.
12Bangsa-bangsa telah mendengar aib
kamu; semua orang telah mendengar
tangisan kamu. Askar yang satu
tersandung pada askar yang lain, lalu
kedua-duanya jatuh ke tanah.

Kedatangan Raja Nebukadnezar
13Ketika Raja Nebukadnezar dari
Babilonia, datang menyerang Mesir,
TUHAN berfirman kepadaku,
14 "Isytiharkanlah berita ini di kota-
kota Mesir, iaitu Migdol, Memfis, dan
Tahpanhes, Bersedialah membela diri
kamu; semua milik kamu akan musnah
dalam peperangan!
15Mengapakah Apis, dewa kamu yang
kuat itu jatuh? TUHAN telah memukul
dewa itu!
16Askar-askar kamu tersandung dan
jatuh! Mereka berkata sesama sendiri,
Cepatlah! Marilah kita pulang kepada
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bangsa kita, dan melarikan diri dari
pedang pembinasa!
17Berilah raja Mesir nama yang baru:
Tukang Bising Yang Melepaskan Peluang.
18Aku, TUHAN Yang Maha Kuasa,
Akulah raja. Akulah Allah yang hidup.
Sebagaimana Gunung Tabor lebih tinggi
daripada gunung lain, dan Gunung
Karmel lebih tinggi daripada permukaan
laut, demikianlah kekuatan orang yang
akan menyerang kamu.
19Bersiaplah untuk ditawan, hai
penduduk Mesir! Memfis akan menjadi
padang gurun, runtuhan yang tidak
didiami orang.
20Mesir seperti seekor lembu yang
gemuk, tetapi didatangi oleh pikat dari
utara.
21Bahkan askar-askar upahannya
pun tidak berdaya seperti anak lembu.
Mereka tidak dapat bertahan untuk
berperang; mereka semua berpaling
dan lari. Hari hukuman bagi mereka
telah tiba; sudah sampai masa mereka
dibinasakan.
22Mesir melarikan diri sambil berdesis
seperti ular, sementara tentera musuh
semakin dekat. Musuh menyerang
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dengan kapak, seperti orang menebang
pokok,
23 seperti orang memusnahkan hutan
tebal. Bilangan mereka tidak terhitung,
askar mereka lebih banyak daripada
belalang.
24Penduduk Mesir dipermalukan,
mereka dikalahkan oleh bangsa dari
utara. Aku, TUHAN, telah berfirman."
25TUHAN Yang Maha Kuasa, Allah
Israel berfirman, "Aku akan menghukum
Amon, dewa kota Tebe bersama dengan
Mesir dan dewa-dewa serta raja-rajanya.
Aku akan mengambil raja Mesir dan
semua yang berharap kepadanya,
26 lalu menyerahkan mereka kepada
orang yang hendak membunuh mereka,
iaitu Raja Nebukadnezar dari Babilonia
dan tenteranya. Tetapi pada kemudian
hari, orang akan tinggal lagi di Mesir,
seperti pada masa lampau. Aku, TUHAN,
telah berfirman."

TUHAN Akan
Menyelamatkan Umat-Nya

27 "Jangan takut, hai umat-Ku, jangan
gentar, hai umat Israel. Aku akan
menyelamatkan kamu dari negeri yang
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jauh, dari negeri tempat kamu ditawan.
Kamu akan pulang dan tinggal di negeri
kamu dengan aman; kamu akan hidup
dengan tenteram; tiada sesiapa pun
akan menakutkan kamu.
28Aku akan datang dan menyelamatkan
kamu. Aku akan memusnahkan
semua negeri tempat Aku mencerai-
beraikan kamu, tetapi Aku tidak akan
membinasakan kamu. Aku tidak akan
melepaskan kamu daripada hukuman,
tetapi apabila Aku menghukum kamu,
Aku akan berlaku adil. Aku, TUHAN,
telah berfirman."

Perkhabaran TUHAN
tentang Negeri Filistin

47
1Sebelum raja Mesir menyerang
Gaza, TUHAN berfirman kepadaku

tentang negeri Filistin,
2 "Lihatlah, air sedang naik di utara, dan
melanda seperti sungai yang banjir. Air
itu akan membanjiri negeri dan seisinya,
kota-kota dan penduduk di sana. Orang
akan berseru minta tolong, setiap orang
di bumi akan meratap.
3Mereka akan mendengar derap kuda,
bunyi derak-derik kereta kuda, dan
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kertak-kertuk rodanya. Bapa tidak
akan berpaling untuk mengambil anak
mereka; tangan bapa-bapa lemah tidak
berdaya.
4Masanya sudah tiba untuk
membinasakan semua orang Filistin,
dan melenyapkan semua pertolongan
yang diterima oleh kota Tirus dan Sidon.
Aku, TUHAN, akan membinasakan orang
Filistin, semua orang yang datang dari
pulau Kreta.
5Penduduk Gaza sangat sedih,
penduduk Askelon pun berdiam diri.
Sampai bilakah orang Filistin berkabung?
6Kamu berseru, Hai pedang TUHAN!
Sampai bilakah engkau menebas?
Kembalilah ke sarungmu, tinggallah di
situ dan berehatlah.
7Tetapi bagaimanakah pedang itu dapat
berehat, sedangkan Aku menyuruhnya
bekerja? Aku telah memerintahnya
menyerang Askelon, dan orang yang
tinggal di pantai."

Negeri Moab Akan Dimusnahkan

48
1Demikianlah firman TUHAN
tentang negeri Moab, "Kasihanilah

penduduk Nebo -- kota mereka sudah
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musnah! Kota Kiryataim sudah direbut,
kubunya yang kuat sudah roboh, dan
rakyatnya dipermalukan;
2kemuliaan Moab sudah lenyap.
Musuh telah merebut kota Hesybon;
musuh berkomplot untuk memusnahkan
bangsa Moab. Kota Madmen akan
menjadi lengang; tentera musuh akan
menyerangnya.
3Penduduk kota Horonaim berteriak,
Keganasan! Kehancuran!
4Moab telah dimusnahkan; dengarlah
tangisan anak-anak.
5Dengarlah mereka menangis teresak-
esak di sepanjang jalan naik ke kota
Luhit, mereka menangis kerana sedih, di
sepanjang jalan turun ke kota Horonaim.
6Cepatlah! kata mereka. Larilah dan
selamatkanlah diri kamu! Berlarilah
seperti keldai liar di gurun!
7Hai Moab, engkau berharap kepada
kekuatan dan kekayaanmu, tetapi
sekarang engkau pun akan dikalahkan;
Kamos, dewa kamu, bersama dengan
para imam dan pegawai pemerintah
akan dibuang ke negeri lain.
8Satu kota pun tidak akan terlepas
daripada kemusnahan, bukit dan lembah
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akan dimusnahkan! Aku, TUHAN, telah
berfirman.
9Sediakanlah batu nisan bagi Moab,
negeri itu segera akan dimusnahkan.
Kota-kotanya akan runtuh, dan tidak
akan dihuni orang lagi."
10Kutuklah orang yang tidak melakukan
pekerjaan TUHAN dengan sepenuh hati!
Kutuklah orang yang tidak menghunus
pedang dan melakukan pembunuhan!

Kota-Kota Moab Dimusnahkan
11TUHAN berfirman, "Selama ini Moab
sentiasa hidup dengan aman, dan tidak
pernah dibuang ke negeri lain. Moab
seperti wain yang dibiarkan mengendap,
tanpa diganggu atau dituang dari
tempayan ke tempayan. Rasanya masih
enak dan baunya masih harum.
12Oleh itu sekarang tibalah masanya
Aku menyuruh orang menuang
Moab seperti wain. Mereka akan
mengosongkan tempayan wain lalu
memecahkannya.
13Kemudian orang Moab akan
dikecewakan oleh Kamos, dewa mereka,
sebagaimana orang Israel dikecewakan
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oleh Betel, dewa yang dipercayai
mereka.
14Hai penduduk negeri Moab, mengapa
kamu menganggap diri sebagai
pahlawan, dan sebagai askar perkasa
yang diuji dalam pertempuran?
15Moab dan kota-kotanya telah
dimusnahkan; kaum mudanya yang
terbaik telah dibunuh. Akulah raja,
TUHAN Yang Maha Kuasa, dan Aku telah
berfirman.
16Malapetaka untuk Moab sudah
hampir tiba, tidak lama lagi Moab akan
musnah.
17Berkabunglah bagi bangsa itu, hai
penduduk yang berhampiran, kamu
semua yang kenal kemasyhurannya.
Katakanlah, Kuasa pemerintahannya
telah dihancurkan; kemuliaan dan
kekuatannya pun sudah lenyap.
18Hai kamu yang tinggal di kota
Dibon, turunlah dari tempat kamu yang
terhormat, dan duduklah dalam debu di
tanah. Pemusnah Moab sudah tiba, dan
telah memusnahkan semua kubunya.
19Hai kamu yang tinggal di kota Aroer,
berdirilah di tepi jalan dan tunggulah;
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tanyalah orang yang sedang melarikan
diri, tentang hal yang telah terjadi.
20Mereka akan menjawab, Moab
sudah jatuh! Moab telah dipermalukan;
tangisilah Moab. Umumkanlah di
sepanjang Sungai Arnon bahawa Moab
sudah musnah!
21Hukuman telah dijatuhkan atas
kota-kota di kawasan dataran tinggi: di
Holon, Yahas, Mefaat,
22Dibon, Nebo, Bet-Diblataim,
23Kiryataim, Bet-Gamul, Bet-Meon,
24Keriot, dan Bozra. Semua kota negeri
Moab, jauh dan dekat, telah dihukum.
25Kekuatan Moab telah dihancurkan;
kuasanya telah dipatahkan. Aku, TUHAN,
telah berfirman."

Moab Akan Direndahkan
26TUHAN berfirman, "Moab telah
menyombongkan diri terhadap Aku,
kerana itu buatlah dia mabuk. Moab
akan berguling-guling dalam muntahnya
sendiri, lalu ditertawakan orang.
27Hai Moab, adakah engkau ingat
bahawa dahulu engkau mentertawakan
umat Israel dan memfitnah mereka
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seolah-olah mereka tertangkap basah
bersama-sama pencuri?
28Hai penduduk Moab, tinggalkanlah
kota-kota kamu! Pergilah ke bukit batu
dan tinggallah di sana seperti burung
merpati yang membuat sarang di tebing
jurang.
29Moab sangat sombong! Aku telah
mendengar betapa sombong, congkak,
dan angkuh penduduk Moab itu! Mereka
terlalu memikirkan diri sendiri.
30Aku, TUHAN tahu akan kesombongan
mereka! Cakap besar mereka kosong
belaka, dan perbuatan mereka tidak
berguna!
31 Itulah sebabnya Aku akan menangisi
semua penduduk negeri Moab dan
Kir-Heres.
32Aku akan lebih menangisi penduduk
Sibma daripada penduduk Yaezer. Hai
kota Sibma, engkau seperti pokok
anggur yang carangnya merambat
sampai ke seberang Laut Mati, sejauh
kota Yaezer. Tetapi sekarang buah-buah
musim panasmu dan buah anggurmu
telah dirosakkan.
33Kegembiraan dan sukacita telah
lenyap dari tanah Moab yang subur. Aku
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telah menghentikan aliran wain dari
pemerah wain; tiada lagi orang yang
membuat wain dan bersorak gembira.
34Penduduk kota Hesybon dan Eleale
menangis sehingga tangisan mereka
kedengaran di Yahas, dan juga terdengar
oleh orang dari Zoar sampai ke Horanaim
dan Eglat-Selisia. Sungai Nimrim pun
sudah kering.
35Aku akan menghentikan penduduk
Moab daripada membakar korban
di tempat-tempat pemujaan
mereka, dan menghentikan mereka
mempersembahkan korban kepada
dewa-dewa mereka. Aku, TUHAN, telah
berfirman.
36Semua harta milik penduduk Kir-
Heres dan Moab sudah lenyap. Aku
sedih melihat keadaan mereka; Aku
seperti orang yang memainkan lagu
perkabungan dengan sebatang suling.
37Mereka semua sudah mencukur
rambut dan janggut, melukai tangan,
dan memakai kain guni sebagai tanda
bersedih.
38Di atas semua bumbung rumah
dan di semua padang di Moab tiada
terdengar apa-apa pun kecuali ratapan,
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kerana Aku telah menghancurkan Moab
seperti tempayan yang tidak disukai
orang.
39Moab telah dihancurkan!
Menangislah! Moab telah dipermalukan!
Moab telah runtuh. Semua negara jiran
mentertawakan Moab. Aku, TUHAN,
telah berfirman."

Moab Tidak Akan Terselamat
40TUHAN telah berjanji bahawa suatu
bangsa akan menyambar Moab seperti
seekor helang yang menyambar dengan
sayap terkembang.
41Kota-kota dan kubu-kubunya akan
direbut. Pada hari itu askar-askar Moab
akan ketakutan seperti perempuan yang
sedang bersalin.
42Moab akan musnah dan tidak lagi
merupakan satu bangsa, kerana Moab
telah menyombongkan diri terhadap
Aku.
43Kegentaran, lubang, dan perangkap
sedang menunggu penduduk Moab.
TUHAN telah berfirman.
44Orang yang cuba melepaskan diri
daripada kegentaran itu akan jatuh ke
dalam lubang, dan orang yang cuba



Yeremia 48.45–49.1 238

keluar dari lubang itu akan masuk ke
dalam perangkap, kerana TUHAN telah
menentukan waktu kehancuran bagi
Moab.
45Orang pelarian yang tidak berdaya
cuba berlindung di Hesybon, kota
yang pernah diperintah oleh Raja
Sihon, tetapi sekarang kota itu sedang
terbakar. Api telah menghanguskan
kawasan di sempadan dan di kawasan
pergunungan Moab, negeri orang yang
suka berperang.
46Kasihanilah orang Moab! Bangsa yang
menyembah Dewa Kamos telah musnah;
anak lelaki dan anak perempuan mereka
telah ditangkap sebagai orang tawanan.
47Tetapi pada masa yang akan datang,
TUHAN akan menjadikan Moab makmur
semula. TUHAN telah berfirman bahawa
semua perkara itu akan berlaku kepada
Moab.

Hukuman TUHAN
terhadap Negeri Amon

49
1Demikianlah firman TUHAN
tentang negeri Amon, "Di

manakah kaum lelaki Israel? Tiadakah
sesiapa yang membela negerinya?
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Mengapakah mereka membiarkan
bangsa yang menyembah Dewa Milkom
merebut dan mendiami wilayah suku
Gad?
2Tetapi akan tiba masanya apabila Aku
menyebabkan penduduk ibu kota Raba
mendengar bunyi pertempuran, lalu
kota itu akan terbiar menjadi runtuhan.
Pekan-pekan di sekitarnya akan
habis terbakar. Kemudian Israel akan
mendapat kembali tanahnya daripada
mereka yang telah merebutnya.
3Hai penduduk Hesybon, menangislah!
Kota Ai sudah musnah! Hai kaum wanita
kota Raba, berkabunglah! Pakailah kain
guni dan berkabunglah. Larilah ke sana
ke mari dengan penuh kebingungan.
Milkom, dewa kamu akan dibuang negeri
bersama dengan para imam dan pegawai
pemerintah.
4Mengapakah kamu berbangga, hai
umat yang tidak setia? Lihatlah,
kekuatan kamu mula hilang.
Mengapakah kamu bersandar kepada
kekuatan sendiri dan berkata bahawa
tiada sesiapa pun berani menyerang
kamu?
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5Aku akan mendatangkan kegentaran
kepada kamu dari segala arah. Kamu
semua akan lari, masing-masing
mencuba menyelamatkan diri. Tiada
sesiapa pun akan mengumpulkan
pasukan kamu lagi.
6Tetapi pada kemudian hari, Aku akan
menjadikan Amon makmur semula. Aku,
TUHAN, telah berfirman."

Hukuman TUHAN
terhadap Negeri Edom

7Demikianlah firman TUHAN tentang
negeri Edom, "Sudah hilangkah akal budi
penduduk Edom? Tidak dapatkah para
pemimpin mereka menasihatkan mereka
lagi? Sudah lenyapkah kebijaksanaan
mereka?
8Hai penduduk kota Dedan,
berpalinglah dan larilah!
Bersembunyilah! Aku akan
membinasakan keturunan Esau,
kerana masanya sudah tiba bagi-Ku
untuk menghukum mereka.
9Apabila orang memetik buah anggur,
mereka meninggalkan sedikit buah
pada pokok anggur. Apabila pencuri
datang pada waktu malam, mereka
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hanya mengambil apa yang dikehendaki
mereka.
10Tetapi Aku telah mengambil segala
keturunan Esau. Aku membongkar
tempat-tempat persembunyian
mereka, sehingga mereka tidak dapat
bersembunyi lagi. Semua penduduk
Edom sudah binasa; tiada seorang pun
tertinggal.
11Serahkanlah anak-anak piatu kamu
kepada-Ku dan Aku akan memelihara
mereka. Balu-balu kamu dapat
bersandar kepada-Ku.
12Orang yang tidak patut dihukum
pun kena hukuman. Adakah kamu
menyangka bahawa kamu terlepas
daripada hukuman? Kamu pasti
dihukum!
13Aku sendiri telah bersumpah
bahawa kota Bozra akan menjadi
gurun yang mengerikan. Orang akan
mentertawakannya dan menggunakan
namanya sebagai kutuk. Pekan-pekan di
sekitarnya pun akan menjadi runtuhan
selama-lamanya. Aku, TUHAN, telah
berfirman."
14Aku, Yeremia berkata, "Hai Edom,
aku telah menerima perkhabaran
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daripada TUHAN. Dia telah mengutus
seorang utusan kepada bangsa-bangsa
untuk memberitahu mereka supaya
mengumpulkan tentera mereka dan
bersiap untuk menyerang kamu.
15TUHAN akan melemahkan kamu, dan
tiada sesiapa pun akan menghormati
kamu.
16Kamu tertipu oleh keangkuhanmu.
Tiada sesiapa pun takut akan kamu
seperti sangkamu. Kamu tinggal di
celah-celah bukit batu, jauh di atas
gunung. Tetapi sekalipun kamu membina
rumah di tempat yang tinggi sekali,
setinggi tempat sarang burung helang,
TUHAN akan merendahkan kamu.
Demikianlah firman TUHAN."
17TUHAN berfirman, "Kemusnahan
Edom akan sangat mengerikan sehingga
tiap-tiap orang yang lalu di situ akan
terkejut dan ketakutan.
18Sebagaimana Sodom dan Gomora
dimusnahkan bersama dengan pekan-
pekan di sekitar, begitu juga Edom akan
dimusnahkan. Tiada seorang pun akan
tinggal di Edom lagi. Aku, TUHAN, telah
berfirman.
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19Sebagaimana singa keluar dari hutan
tebal di tepi Sungai Yordan lalu naik ke
padang rumput yang hijau, demikianlah
Aku akan datang dan menyebabkan
orang Edom lari dengan tiba-tiba dari
negeri mereka. Selepas itu pemimpin
yang Aku pilih akan memerintah negeri
itu. Siapakah yang setara dengan Aku?
Siapakah yang berani mencabar Aku?
Penguasa manakah yang sanggup
menentang Aku?
20Oleh itu dengarlah rancangan-Ku
untuk menentang penduduk Edom,
dan rancangan-Ku bagi penduduk kota
Teman. Anak-anak mereka pun akan
diseret pergi, dan semua orang akan
ketakutan.
21Apabila Edom jatuh, bunyinya
begitu kuat sehingga seluruh bumi
goncang, dan teriakan penduduknya
akan terdengar sampai ke Teluk Akaba.
22Musuh akan menyerang Bozra
seperti burung helang yang menyambar
dengan sayap terkembang. Pada hari
itu askar-askar Edom akan ketakutan
seperti wanita yang sedang bersalin."
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Hukuman TUHAN
terhadap Kota Damsyik

23Demikianlah firman TUHAN tentang
kota Damsyik, "Penduduk kota Hamat
dan Arpad khuatir serta gelisah kerana
mereka telah mendengar berita buruk.
Hati mereka risau dan kegelisahan
melanda mereka seperti gelombang laut.
24Penduduk Damsyik tidak berdaya dan
telah lari ketakutan. Mereka sakit dan
menderita seperti wanita yang sedang
bersalin.
25Kota termasyhur yang biasanya
penuh kegembiraan, kini lengang dan
tidak berpenghuni.
26Pada hari itu kaum pemudanya
akan dibunuh di jalan raya, dan semua
askarnya dibinasakan.
27Aku akan membakar tembok Damsyik
dan menghanguskan istana-istana Raja
Benhadad. Aku, TUHAN Yang Maha
Kuasa, telah berfirman."

Hukuman terhadap Suku
Kedar dan Kota Hazor

28Demikianlah firman TUHAN tentang
suku Kedar dan daerah-daerah yang
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diperintah oleh Hazor, iaitu daerah-
daerah yang telah dikalahkan oleh Raja
Nebukadnezar dari Babilonia, "Seranglah
suku Kedar, dan binasakanlah orang dari
bahagian timur!
29Rampaslah semua khemah dan
ternakan mereka, tirai khemah dan
apa sahaja yang ada di dalam khemah.
Rampaslah unta mereka dan beritahulah
mereka, Kegentaran mengelilingi kamu!
30Hai penduduk kota Hazor, Aku,
TUHAN, memberikan amaran
kepada kamu: Larilah jauh-jauh
dan bersembunyilah. Raja Nebukadnezar
dari Babilonia, telah merancang untuk
melawan kamu. Raja itu bertitah,
31Marilah kita serang orang yang
berasa aman dan selamat! Kota mereka
sama sekali tidak dilindungi kerana
tidak mempunyai pintu gerbang ataupun
palang pintu.
32Rampaslah unta dan semua ternakan
mereka! Aku akan mencerai-beraikan
semua orang yang memendekkan
rambut mereka. Aku akan mendatangkan
bencana kepada mereka dari segala
arah.
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33Hazor akan dijadikan gurun selama-
lamanya, tempat yang hanya didiami
serigala. Tiada sesiapa pun akan
tinggal di situ lagi. Aku, TUHAN, telah
berfirman."

Hukuman TUHAN
terhadap Negeri Elam

34Tidak lama selepas Raja Zedekia
menjadi raja Yehuda, TUHAN Yang
Maha Kuasa berfirman tentang Elam
kepadaku.
35Dia berfirman, "Aku akan membunuh
semua anggota pasukan pemanah Elam,
kerana merekalah yang menjadikan
Elam sangat kuat.
36Aku akan menyebabkan angin dari
segala arah meniupkan Elam, dan Aku
akan mencerai-beraikan penduduknya
sehingga tiada satu negeri pun yang
tidak didatangi pelarian dari Elam.
37Aku akan menyebabkan penduduk
Elam takut kepada musuh yang hendak
membunuh mereka. Aku sangat murka
kepada penduduk Elam dan akan
membinasakan mereka. Aku akan
mengirim tentera yang memerangi
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mereka, sehingga Aku menghapuskan
mereka sama sekali.
38Aku akan membinasakan raja-raja
dan pemimpin-pemimpin mereka, lalu
mendirikan takhta-Ku di negeri itu.
39Tetapi kemudian Aku akan
menjadikan penduduk Elam makmur
semula. Aku, TUHAN, telah berfirman."

Kota Babel Dikalahkan

50
1 Inilah firman TUHAN yang
disampaikan-Nya kepadaku

tentang kota Babel dan penduduknya:
2 "Khabarkanlah berita itu kepada
bangsa-bangsa! Isytiharkanlah berita
itu! Kibarkanlah panji-panji dan
umumkanlah berita itu! Janganlah
rahsiakan berita itu! Kota Babel telah
jatuh! Merodakh, dewanya telah
dihancurkan! Berhala-berhala Babel
telah dipermalukan, patung-patungnya
yang menjijikkan telah diremukkan!
3Suatu bangsa dari utara telah
datang untuk menyerang Babilonia dan
menjadikan negeri itu gurun. Manusia
dan binatang akan lari, dan tiada lagi
yang akan tinggal di situ."
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Israel Kembali dari Pembuangan
4TUHAN berfirman, "Apabila masa itu
tiba, penduduk Israel dan Yehuda akan
datang bersama-sama sambil menangis
dan mencari Aku, Allah mereka.
5Mereka akan menanyakan jalan
ke Sion, lalu menuju ke arah itu.
Mereka akan membuat satu perjanjian
kekal dengan Aku, dan tidak akan
memungkirinya sampai selama-lamanya.
6Umat-Ku seperti kawanan domba yang
telah dibiarkan sesat di gunung-gunung
oleh gembala-gembala mereka. Mereka
seperti domba yang mengembara dari
gunung ke gunung, dan sudah lupa akan
tempat tinggal mereka.
7Mereka diserang oleh sesiapa sahaja
yang nampak mereka. Musuh mereka
berkata, Umat ini telah berdosa terhadap
TUHAN. Oleh itu apa yang kita lakukan
tidak salah. Nenek moyang mereka
percaya kepada TUHAN, dan seharusnya
mereka pun tetap setia kepada-Nya.
8Hai umat Israel, larilah dari
Babilonia! Tinggalkanlah negeri itu!
Kamu seharusnya yang terdahulu
meninggalkan negeri itu!
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9Aku akan membangkitkan beberapa
bangsa yang kuat dari utara, dan
menyebabkan mereka menyerang
Babilonia. Mereka akan mengatur
barisan untuk bertempur dengan
Babilonia, lalu mengalahkannya.
Mereka pemburu yang mahir. Apabila
mereka memanah, panah mereka pasti
mengenai sasaran.
10Babilonia akan dijarah, dan orang
yang menjarahnya akan mengambil apa
sahaja yang dikehendaki mereka. Aku,
TUHAN, telah berfirman."

Kejatuhan Babel
11TUHAN berfirman, "Hai penduduk
Babilonia, kamu telah menjarah umat-
Ku. Kamu gembira dan bersukacita,
melompat-lompat seperti lembu yang
mengirik gandum atau seperti kuda yang
meringkik,
12 tetapi kota kamu sendiri yang besar
itu akan dihina dan dipermalukan.
Babilonia akan menjadi kerajaan yang
paling tidak penting antara semua
kerajaan. Babilonia akan menjadi gurun
yang kering dan kersang.
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13Oleh sebab kemurkaan-Ku, tiada
sesiapa pun akan tinggal di Babel. Babel
akan menjadi runtuhan, dan semua
orang yang lalu di situ akan terkejut dan
hairan.
14Hai pasukan pemanah, aturlah
barisan dan kepunglah Babel.
Bidikkanlah segala panah kamu ke
Babel, kerana Babel telah berdosa
terhadap Aku, TUHAN.
15Pekikkanlah tempik peperangan
di sekeliling kota itu! Sekarang Babel
telah menyerah. Tembok pertahanannya
telah ditembusi dan dirobohkan. Aku
sedang membalas dendam-Ku terhadap
orang Babilonia. Oleh itu balaslah
dendam kamu, dan perlakukanlah
mereka sebagaimana mereka telah
memperlakukan orang lain.
16 Jangan biar orang bercucuk tanam
atau menuai di negeri itu. Semua
orang bangsa asing yang tinggal di
situ akan takut terhadap tentera yang
menyerang mereka, lalu pulang ke
negeri masing-masing."
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Israel Kembali dari Pembuangan
17TUHAN berfirman, "Umat Israel
seperti kawanan domba yang dikejar dan
dicerai-ceraikan oleh singa. Mula-mula
mereka diserang oleh raja Asyur,
kemudian Raja Nebukadnezar dari
Babilonia, mengerumit tulang-tulang
mereka.
18Oleh sebab itu, Aku TUHAN Yang
Maha Kuasa, Allah Israel, akan
menghukum Raja Nebukadnezar dan
negerinya, sebagaimana Aku telah
menghukum raja Asyur.
19Aku akan mengembalikan umat
Israel ke tanah air mereka. Mereka akan
makan daripada hasil tanaman yang
tumbuh di Gunung Karmel dan di daerah
Basan. Mereka akan makan sebanyak
yang diingini mereka daripada hasil
tanaman yang tumbuh di wilayah Efraim
dan Gilead.
20Pada masa itu, dosa tidak akan
terdapat lagi di Israel, dan kejahatan
pun tidak akan ada lagi di Yehuda,
kerana Aku akan mengampuni orang
yang telah Aku selamatkan. Aku, TUHAN,
telah berfirman."
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Hukuman terhadap Babilonia
21TUHAN berfirman kepada musuh
Babilonia, "Seranglah penduduk
Merataim dan Pekod. Bunuhlah dan
binasakanlah mereka. Laksanakanlah
segala perintah-Ku. Aku, TUHAN, telah
berfirman.
22Bunyi pertempuran kedengaran di
negeri itu, dan kehancuran besar terjadi.
23Dahulu Babilonia menukul seluruh
dunia sehingga hancur, tetapi sekarang
penukulnya sudah remuk-redam. Semua
bangsa terkejut melihat apa yang telah
berlaku terhadap negeri itu.
24Hai Babilonia, engkau melawan Aku
dan engkau telah masuk ke dalam
perangkap yang Aku pasang untukmu,
walaupun engkau tidak menyedarinya.
25Aku telah membuka tempat
penyimpanan senjata-Ku. Dalam
kemurkaan-Ku, Aku telah mengeluarkan
senjata-Ku, kerana Aku, TUHAN Raja
Yang Maha Kuasa, harus menjalankan
tugas di Babilonia.
26Seranglah negeri itu dari segala
arah, dan kamu harus memecah masuk
ke dalam semua gudang biji-bijian!
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Tumpukkan barang jarahan seperti
biji-bijian ditumpukkan! Musnahkanlah
negeri itu! Jangan tinggalkan apa-apa!
27Bunuhlah semua askar mereka!
Sembelihlah mereka semua! Malanglah
penduduk Babilonia! Sudah tiba
waktunya mereka dihukum!"
28 (Orang pelarian melarikan diri dari
Babilonia lalu datang ke Yerusalem;
mereka menceritakan bagaimana
TUHAN, Allah kita membalas perbuatan
orang Babilonia terhadap Rumah
TUHAN.)
29 "Suruhlah pasukan pemanah
menyerang Babel. Kerahlah setiap
orang yang tahu menggunakan busur
dan panah. Kepunglah kota itu dan
jangan benarkan sesiapa pun melarikan
diri. Balaslah segala perbuatan Babel;
perlakukanlah Babel sebagaimana Babel
telah memperlakukan orang lain, kerana
Babel bertindak dengan angkuh terhadap
Aku, Yang Maha Suci, Allah Israel.
30 Itulah sebabnya kaum pemuda Babel
akan dibunuh di jalan-jalan kota, dan
semua askarnya dibinasakan pada hari
itu. Aku, TUHAN, telah berfirman.
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31Hai Babilonia, engkau penuh
kesombongan. Itulah sebabnya Aku,
TUHAN Raja Yang Maha Kuasa,
menentang engkau! Tibalah masanya
Aku menghukum engkau.
32Bangsamu yang sombong itu akan
tersandung dan jatuh. Tiada sesiapa
pun akan menolong engkau bangun.
Aku akan membakar kota-kotamu, dan
semua yang di sekitarnya akan musnah."
33TUHAN Yang Maha Kuasa berfirman,
"Orang Israel dan Yehuda ditindas.
Semua orang yang menangkap mereka
mengawal mereka dengan ketat dan
tidak mahu melepaskan mereka.
34Tetapi Dia yang akan menyelamatkan
mereka itu kuat; nama-Nya ialah TUHAN
Yang Maha Kuasa. Dia sendiri akan
memperjuangkan perkara mereka, lalu
membawa kedamaian ke bumi, tetapi
Dia mendatangkan kesusahan kepada
orang Babilonia."
35TUHAN berfirman, "Binasalah
Babilonia! Binasalah penduduknya,
para pemimpinnya dan orangnya yang
bijaksana.
36Binasalah nabi-nabinya yang
berdusta -- sungguh bodoh mereka!
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Binasalah askar-askarnya -- alangkah
takutnya mereka!
37Musnahkan semua kuda dan kereta
kudanya! Binasalah askar upahannya --
alangkah lemahnya mereka! Musnahkan
kekayaannya; rampaslah dan jarahlah.
38Biarlah tanahnya menjadi kersang,
dan sungai-sungainya menjadi kering.
Babilonia penuh dengan berhala yang
mengerikan, berhala yang menyebabkan
pemujanya menjadi gila.
39Oleh itu Babel akan menjadi tempat
jin-jin dan roh-roh jahat serta burung-
burung najis. Orang tidak akan tinggal di
sana lagi sampai selama-lamanya.
40Sebagaimana Aku memusnahkan
Sodom dan Gomora bersama dengan
pekan-pekan di sekitarnya, begitu juga
Aku akan memusnahkan Babel. Tiada
seorang pun akan tinggal di sana lagi.
Aku, TUHAN, telah berfirman.
41Orang sedang datang dari utara,
suatu bangsa yang kuat dari negeri
jauh; banyak raja sedang bersedia untuk
berperang.
42Mereka bersenjatakan panah dan
pedang; mereka kejam dan bengis.
Bunyi derap kuda seperti laut bergelora,
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apabila mereka menunggang kuda.
Mereka siap untuk menyerang Babilonia.
43Raja Babilonia mendengar berita
itu, dan menjadi lemah. Dia dicekam
perasaan susah, dan menderita seperti
perempuan yang sedang bersalin.
44Sebagaimana singa keluar dari hutan
tebal di pinggir Sungai Yordan, lalu
naik ke padang rumput yang hijau,
demikian juga Aku, TUHAN, akan datang
dan menyebabkan orang Babilonia lari
dengan tiba-tiba dari kota mereka.
Kemudian pemimpin yang Aku pilih
akan memerintah negeri itu. Siapakah
yang setara dengan Aku? Siapakah
yang berani mencabar Aku? Penguasa
manakah yang sanggup menentang
Aku?
45Oleh itu dengarlah akan rancangan-
Ku untuk menentang kota Babel, dan
apa yang hendak Aku lakukan terhadap
penduduknya. Anak-anak mereka pun
akan diseret pergi, dan semua orang
akan ketakutan.
46Apabila Babel jatuh, bunyinya begitu
kuat sehingga seluruh bumi goncang,
dan tangisan penduduknya didengar
oleh bangsa-bangsa lain."
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Hukuman Lain atas Babilonia

51
1TUHAN berfirman, "Aku sedang
mendatangkan angin yang

memusnahkan ke arah Babilonia dan
penduduknya.
2Aku akan mengirim orang bangsa
asing untuk memusnahkan Babilonia
seperti angin yang meniupkan jerami.
Apabila hari kemusnahan itu tiba,
mereka akan menyerang dari segala
arah, lalu menjadikan negeri itu kosong.
3 Jangan berikan peluang kepada
askarnya untuk memanah atau
mengenakan baju zirah. Jangan biarkan
kaum pemudanya hidup! Binasakanlah
seluruh angkatan tenteranya!
4Mereka akan cedera dan mati di
jalan-jalan kota mereka.
5Aku TUHAN, Allah Yang Maha Kuasa,
belum meninggalkan Israel dan Yehuda,
walaupun mereka telah berdosa
terhadap Aku, Yang Maha Suci, Allah
Israel.
6Larilah dari Babilonia! Selamatkanlah
diri kamu! Jangan terbunuh kerana dosa
orang Babilonia. Sekarang Aku sedang
membalas dendam-Ku dan menghukum
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mereka setimpal dengan perbuatan
mereka.
7Dahulu Babilonia seperti cawan emas
dalam tangan-Ku, dan menyebabkan
semua bangsa di bumi mabuk. Bangsa-
bangsa minum wain dari cawan itu
sehingga mereka menjadi gila.
8Tiba-tiba Babilonia jatuh dan musnah!
Berkabunglah kerana kejatuhannya!
Ubatilah luka-lukanya, dan mungkin
Babilonia akan sembuh.
9Orang bangsa asing yang tinggal di situ
berkata, Kami cuba menolong Babilonia,
tetapi sudah terlambat. Tinggalkanlah
Babilonia dan marilah pulang. Allah telah
menghukum Babilonia dengan berat dan
memusnahkannya sama sekali."
10TUHAN berfirman, "Umat-Ku berseru,
TUHAN telah menunjukkan bahawa kita
benar. Marilah kita beritahu penduduk
Yerusalem apa yang telah dilakukan oleh
TUHAN, Allah kita."
11TUHAN telah menggerakkan hati
raja-raja Media kerana Dia hendak
memusnahkan Babilonia. Demikianlah
caranya Dia membalas dendam kerana
Rumah-Nya telah dimusnahkan. TUHAN
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memberikan perintah, "Tajamkanlah
panah! Siapkanlah perisai!
12Berikanlah isyarat untuk menyerang
tembok kota Babel. Kuatkanlah
pengawalan! Tugaskanlah askar-askar
di tempat masing-masing! Adanglah
musuh!" TUHAN telah melakukan apa
yang difirmankan-Nya tentang orang
Babilonia.
13Negeri itu sangat kaya dan sungainya
banyak, tetapi kesudahannya sudah tiba
dan masa hidupnya sudah habis.
14TUHAN Yang Maha Kuasa telah
bersumpah demi diri-Nya sendiri
bahawa Dia akan mendatangkan orang
sebanyak sekawanan belalang untuk
menyerang Babilonia, dan mereka akan
meneriakkan sorak kemenangan.

Lagu Pujian kepada Allah
15TUHAN menciptakan bumi dengan
kuasa-Nya; Dia menciptakan
dunia dengan hikmat-Nya, dan
membentangkan langit dengan
pengertian-Nya.
16Atas perintah-Nya air di atas langit
menderu; Dia mendatangkan awan
dari hujung bumi. Dia menyebabkan
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kilat memancar di dalam hujan, dan
mengeluarkan angin dari tempat
penyimpanan.
17Melihat semua itu, manusia tertegun
dan berasa bodoh; orang yang membuat
berhala kecewa kerana dewa-dewa itu
palsu dan tidak bernyawa.
18Dewa-dewa itu tidak berguna
dan harus dihina; semua itu akan
dimusnahkan apabila TUHAN datang
untuk menjatuhkan hukuman.
19Allah Yakub tidak seperti dewa-dewa
itu; Dialah pencipta segala sesuatu,
dan Dia telah memilih Israel menjadi
umat-Nya sendiri. Nama-Nya ialah
TUHAN Yang Maha Kuasa.

Babilonia Bagaikan Tukul
20TUHAN berfirman, "Hai Babilonia,
engkau bagaikan tukul-Ku dan senjata
perang-Ku. Aku menggunakan engkau
untuk menghancurkan bangsa-bangsa,
21untuk menghancurkan kuda dan
penunggangnya, untuk menghancurkan
kereta kuda dan pengenderanya,
22untuk membunuh lelaki dan wanita,
untuk membinasakan orang tua dan
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orang muda, untuk membunuh anak
lelaki dan anak perempuan,
23untuk menyembelih gembala dan
kawanan domba, untuk menyembelih
pembajak dan kuda mereka, untuk
meremukkan para penguasa dan
pegawai mereka."

Hukuman terhadap Babilonia
24TUHAN berfirman, "Engkau akan
melihat Aku membalas Babilonia dan
penduduknya bagi segala kejahatan yang
dilakukan mereka terhadap Yerusalem.
25Hai Babilonia, engkau bagaikan
gunung yang memusnahkan seluruh
dunia, tetapi Aku, TUHAN ialah
musuhmu. Aku akan mengacungkan
tangan untuk meratakan engkau dan
membiarkan engkau terbakar sehingga
menjadi abu.
26Tiada satu batu pun daripada
runtuhanmu akan digunakan semula
sebagai bahan binaan. Engkau akan
menjadi seperti gurun selama-lamanya.
Aku, TUHAN, telah berfirman."
27 "Berikanlah tanda untuk berperang!
Tiuplah trompet supaya didengar
oleh bangsa-bangsa! Siapkanlah
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bangsa-bangsa untuk berperang
dengan Babilonia! Suruhlah kerajaan
Ararat, Mini, dan Askenas berperang.
Lantiklah seorang pegawai tentera untuk
memimpin serangan itu. Kerahkanlah
kuda yang sebanyak kawanan belalang!
28Siapkanlah bangsa-bangsa untuk
berperang dengan Babilonia. Panggillah
raja-raja Media, para pemimpin dan
pegawai tentera mereka, dan juga
tentera semua negeri di bawah jajahan
mereka.
29Bumi bergoncang dan bergoyang
kerana TUHAN sedang melaksanakan
rancangan-Nya untuk menjadikan
Babilonia gurun, tempat yang tidak
didiami manusia.
30Askar-askar Babilonia tidak lagi
berperang. Mereka telah hilang
keberanian, dan sedang bersembunyi di
dalam kubu-kubu; mereka takut seperti
perempuan. Pintu gerbang kota telah
dirobohkan dan rumah-rumah terbakar.
31Para utusan susul-menyusul untuk
memberitahu raja Babilonia bahawa
kotanya telah ditembusi dari setiap
penjuru.
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32Musuh telah merebut tempat
penyeberangan sungai dan membakar
kubu-kubu pertahanan. Askar-askar
Babilonia cemas.
33Tidak lama lagi musuh akan
mengalahkan mereka dan memijak-
mijak mereka seperti orang memijak-
mijak gandum di tempat mengirik
gandum. Aku, TUHAN Yang Maha Kuasa,
Allah Israel, telah berfirman."
34Raja Babilonia telah memotong-
motong Yerusalem dan memakannya.
Dia mengosongkan kota itu seperti
orang mengosongkan tempayan. Seperti
raksasa, dia menelan kota itu. Dia
mengambil apa yang disukainya, dan
yang lain dibuangnya.
35Hendaklah penduduk Sion berkata,
"Biarlah Babilonia ditimpa keganasan
yang dilakukannya terhadap kita!"
Hendaklah penduduk Yerusalem berkata,
"Biarlah Babilonia ditimpa penderitaan
yang ditimpakannya kepada kita!"

TUHAN akan Menolong Israel
36Oleh itu TUHAN berfirman kepada
penduduk Yerusalem, "Aku akan
membela perkaramu dan membalas
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musuh kamu atas perbuatan mereka
terhadap kamu. Aku akan mengeringkan
sumber-sumber air di Babilonia dan
mengeringkan sungai-sungainya.
37Negeri itu akan menjadi timbunan
runtuhan yang didiami binatang liar.
Keadaannya akan mengerikan; orang
tidak akan tinggal di situ, dan semua
orang ngeri melihatnya.
38Penduduk Babilonia mengaum seperti
singa, dan menggeram seperti anak
singa.
39Sementara nafsu makan mereka
memuncak, Aku akan menjamu mereka,
dan menjadikan mereka mabuk dan
pening. Mereka akan tertidur dan tidak
bangun-bangun lagi.
40Aku akan membawa mereka supaya
disembelih seperti anak domba, domba
jantan, dan kambing. Aku, TUHAN, telah
berfirman."

Kesudahan Babel
41TUHAN berfirman, "Kota yang
dipuji oleh seluruh bumi telah ditawan!
Babel sudah menjadi tempat yang
menggerunkan bagi bangsa-bangsa!
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42Laut telah meluap ke Babel dan
meliputinya dengan ombak yang
bergemuruh.
43Kota-kota di negeri itu
menggerunkan; keadaannya seperti
gurun yang tidak berair, yang tidak
didiami atau dilalui oleh sesiapa pun.
44Aku akan menghukum Bel, dewa
negeri Babilonia, dan membuatnya
menyerahkan barang-barang
curiannya. Bangsa-bangsa tidak
akan menyembahnya lagi. Tembok kota
Babel sudah roboh.
45Hai umat Israel, larilah dari
situ! Selamatkanlah diri daripada
kemurkaan-Ku yang berkobar-kobar.
46 Jangan takut atau hilang keberanian
kerana mendengar khabar angin. Setiap
tahun ada sahaja khabar angin -- khabar
angin tentang keganasan di dalam
negeri dan tentang raja-raja yang saling
berperang.
47Masanya akan tiba apabila Aku
menghukum berhala-berhala Babilonia.
Seluruh negeri itu akan dipermalukan,
dan semua rakyatnya dibunuh.
48Segala sesuatu di bumi dan di langit
akan bersorak apabila negeri Babilonia
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jatuh ke tangan bangsa dari utara yang
datang untuk memusnahkannya.
49Babilonia telah menyebabkan
kematian orang dari seluruh dunia;
tetapi sekarang Babilonia akan jatuh,
kerana menyebabkan kematian banyak
sekali orang Israel. Aku, TUHAN, telah
berfirman."

Perkhabaran Allah kepada
Umat Israel di Babilonia

50TUHAN berfirman kepada umat-Nya
di Babilonia, "Kamu telah terlepas
daripada maut. Sekarang larilah! Jangan
tunggu lagi! Walaupun kamu jauh dari
rumah, ingatlah Aku, TUHAN kamu, dan
kenangilah Yerusalem.
51Kamu berkata, Kami telah dihina
dan dipermalukan; kami tidak berdaya
sama sekali kerana orang bangsa asing
telah menduduki bilik-bilik suci di Rumah
TUHAN.
52Oleh itu perhatikanlah firman-Ku
ini. Masanya akan tiba apabila Aku
menghukum berhala-berhala kota
Babel. Semua orang yang cedera akan
mengerang di seluruh negeri.
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53Walaupun Babel dapat naik ke langit
dan membina sebuah kubu yang kuat di
situ, Aku masih akan menyuruh orang
menghancurkannya. Aku, TUHAN, telah
berfirman."

Lanjutan Penghancuran Babel
54TUHAN berfirman, "Dengarlah
tangisan di Babel, orang meratap kerana
kemusnahan di negeri itu.
55Aku sedang memusnahkan Babel,
dan menjadikannya lengang. Tentera
musuh meluru seperti gelombang yang
menderu, dan dengan bertempik mereka
menyerbu.
56Musuh datang untuk memusnahkan
Babel; askar-askarnya telah ditangkap,
busur mereka telah dipatahkan. Aku,
Allah yang menghukum kejahatan; Aku
akan memperlakukan Babel setimpal
dengan perbuatannya.
57Aku akan menyebabkan penguasa-
penguasanya mabuk -- orangnya yang
bijaksana, para pemimpinnya, dan
askar-askarnya. Mereka akan tertidur
dan tidak bangun-bangun lagi. Aku, Raja
telah berfirman; Akulah TUHAN Yang
Maha Kuasa.
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58Tembok kota Babel yang kuat itu
akan runtuh ke tanah, pintu-pintu
gerbangnya yang tinggi akan dibakar.
Usaha bangsa-bangsa semuanya sia-sia,
semua itu akhirnya habis terbakar juga.
Aku, TUHAN Yang Maha Kuasa, telah
berfirman."

Perkhabaran Yeremia
Dikirim ke Babilonia

59Pembantu peribadi kepada Raja
Zedekia ialah Seraya anak Neria,
cucu Mahseya. Pada tahun keempat
pemerintahan Raja Zedekia di Yehuda,
Seraya mengikut raja ke Babilonia.
Aku menyuruh dia membawa beberapa
pesan.
60Di dalam sebuah kitab aku mencatat
semua kemusnahan yang akan menimpa
Babilonia, dan juga semua hal lain
tentang negeri itu.
61Aku berkata kepada Seraya, "Apabila
kamu sampai di Babel, usahakanlah
supaya semua yang tercatat di dalam
kitab ini kamu bacakan kepada orang di
sana.
62Selepas itu berdoalah begini, Ya
TUHAN, Engkau telah berfirman bahawa
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Engkau akan memusnahkan negeri
ini, sehingga tiada makhluk apa pun
tinggal di sini -- tiada manusia dan
tiada binatang. Tempat ini akan menjadi
seperti gurun selama-lamanya.
63Hai Seraya, setelah kamu selesai
membacakan isi kitab ini kepada mereka,
ikatkanlah kitab ini pada sebuah batu
lalu lemparkanlah kedua-duanya ke
dalam Sungai Efrat.
64Beritahulah mereka bahawa
demikianlah kesudahan Babilonia.
Babilonia akan tenggelam dan tidak
sekali-kali akan timbul lagi, kerana
kemusnahan yang akan didatangkan
TUHAN atasnya." Kata-kata Yeremia
berakhir di sini.

Kejatuhan Yerusalem

52
1Raja Zedekia berusia dua
puluh satu tahun ketika baginda

menjadi raja Yehuda, dan memerintah
di Yerusalem selama sebelas tahun.
Bondanya bernama Hamutal anak
Yeremia dari kota Libna.
2Raja Zedekia berdosa terhadap TUHAN
seperti Raja Yoyakim dahulu.
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3TUHAN sangat murka terhadap
penduduk Yerusalem dan Yehuda
sehingga Dia mengusir mereka dan
tidak melindungi mereka lagi. Raja
Zedekia memberontak terhadap Raja
Nebukadnezar dari Babilonia.
4Oleh itu Raja Nebukadnezar bersama
dengan seluruh angkatan tenteranya
menyerang Yerusalem pada hari
kesepuluh, bulan kesepuluh dalam tahun
kesembilan pemerintahan Raja Zedekia.
Mereka berkhemah di luar Yerusalem
dan membina tembok untuk mengepung
kota itu.
5Mereka terus mengepung kota itu
sehingga tahun kesebelas pemerintahan
Raja Zedekia.
6Pada hari kesembilan, bulan keempat
tahun itu, apabila kelaparan di kota itu
sangat dahsyat sehingga penduduknya
tidak mempunyai makanan lagi,
7 tembok kota ditembusi musuh.
Walaupun kota itu dikepung oleh orang
Babilonia, semua askar Yehuda berjaya
melarikan diri. Mereka melarikan diri
pada waktu malam, dan mengikut
jalan yang melalui taman istana, lalu
keluar melalui pintu gerbang yang
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menghubungkan kedua-dua tembok di
tempat itu. Mereka lari menuju Lembah
Yordan.
8Tetapi tentera Babilonia mengejar
Raja Zedekia, lalu menangkap baginda
di dataran dekat Yerikho. Pada masa
itu semua askarnya meninggalkan Raja
Zedekia.
9Raja Zedekia dibawa kepada Raja
Nebukadnezar, yang ketika itu berada di
Ribla, di wilayah Hamat. Di sana Raja
Nebukadnezar menjatuhkan hukuman
kepada Raja Zedekia.
10Di Ribla, putera-putera Raja Zedekia
dibunuh di depan mata Raja Zedekia,
dan pegawai-pegawai Yehuda dihukum
mati.
11Selepas itu mata Raja Zedekia
dicungkil, lalu baginda dirantai dan
dibawa ke kota Babel. Raja Zedekia
dipenjarakan di sana sehingga baginda
mangkat.

Rumah TUHAN Dimusnahkan
12Pada hari kesepuluh, bulan kelima
dalam tahun kesembilan belas
pemerintahan Raja Nebukadnezar di
Babilonia, Nebuzaradan, iaitu panglima
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tentera dan penasihat raja, masuk ke
Yerusalem.
13Dia membakar Rumah TUHAN, istana,
dan rumah-rumah semua pembesar di
Yerusalem;
14askar-askarnya merobohkan tembok
kota.
15Kemudian Nebuzaradan membawa
orang yang masih tinggal di kota itu ke
Babilonia, iaitu tukang-tukang mahir
yang masih tinggal, dan mereka yang
berpihak kepada orang Babilonia.
16Tetapi Nebuzaradan meninggalkan
sebahagian daripada rakyat yang
paling miskin di Yehuda, mereka yang
tidak mempunyai harta. Dia menyuruh
mereka bekerja di ladang anggur dan di
ladang-ladang.
17Orang Babilonia menghancurkan
tiang-tiang gangsa dan pedati-pedati
yang di dalam Rumah TUHAN, dan
juga tangki gangsa yang besar. Mereka
membawa semua gangsanya ke Babel.
18Mereka juga membawa penyodok-
penyodok dan bekas-bekas abu yang
digunakan untuk membersihkan mazbah,
alat-alat pelita, mangkuk-mangkuk
untuk menampung darah daripada
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korban-korban yang dipersembahkan,
mangkuk-mangkuk tempat membakar
kemenyan, dan semua alat gangsa lain
yang digunakan untuk upacara ibadat di
Rumah TUHAN.
19Mereka mengambil semua alat
yang dibuat daripada emas dan
perak, termasuk mangkuk-mangkuk
kecil, perbaraan, mangkuk-mangkuk
untuk menampung darah daripada
korban-korban yang dipersembahkan,
bekas-bekas abu, kaki-kaki pelita,
mangkuk-mangkuk untuk kemenyan,
dan mangkuk-mangkuk untuk
persembahan wain.
20Benda-benda gangsa yang dibuat
oleh Raja Salomo untuk Rumah TUHAN,
iaitu dua batang tiang, pedati-pedati,
tangki yang besar dan dua belas lembu
yang menunjangnya -- semuanya terlalu
berat untuk ditimbang.
21Dua batang tiang itu sama
bentuknya: setiap batang tingginya
8 meter, lingkarannya 5.3 meter dan
tengah-tengahnya berongga. Gangsa
tiang itu setebal 75 milimeter. Di atas
setiap tiang itu ada kepala tiang setinggi
2.2 meter. Pada sekeliling kepala tiang
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ada anyaman gangsa, yang dihiasi buah
delima daripada gangsa.
22 (52:21)
23Pada anyaman gangsa di setiap
tiang itu ada sejumlah 100 buah delima
daripada gangsa; 96 daripadanya dapat
dilihat dari bawah.

Penduduk Yehuda
Dibuang ke Babilonia

24Selain itu, Nebuzaradan, panglima
tentera itu, menangkap Imam Agung
Seraya dan penolongnya, iaitu Imam
Zefanya, dan juga tiga orang pegawai
tinggi Rumah TUHAN.
25Dari kota itu Nebuzaradan
menangkap seorang panglima
tentera, tujuh orang penasihat peribadi
raja yang masih tinggal di kota itu,
penolong panglima yang mengurus
pentadbiran tentera, dan enam puluh
orang pembesar lain.
26Nebuzaradan membawa mereka
kepada raja Babilonia, yang ketika itu
berada di Ribla,
27di wilayah Hamat. Di sana mereka
dipukul dan kemudian dihukum mati.
Demikianlah penduduk Yehuda diangkut
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dari negeri mereka, lalu dibuang ke
negeri lain.
28 Inilah catatan bilangan orang yang
ditangkap oleh Raja Nebukadnezar:
Pada tahun ketujuh pemerintahannya,
baginda menangkap sebanyak 3,023
orang.
29Pada tahun kelapan belas, baginda
menangkap 832 orang dari Yerusalem.
30Pada tahun kedua puluh tiga,
sebanyak 745 orang ditangkap oleh
Nebuzaradan. Semuanya berjumlah
4,600 orang yang ditangkap dan dibuang
negeri.
31Pada tahun Raja Ewil-Merodakh
menjadi raja Babilonia, baginda
menunjukkan belas kasihan terhadap
Raja Yoyakhin dari Yehuda dan
membebaskan Raja Yoyakhin dari
penjara. Perkara ini berlaku pada hari
kedua puluh lima, bulan kedua belas,
tahun ketiga puluh tujuh selepas Raja
Yoyakhin ditangkap dan dibuang negeri.
32Raja Ewil-Merodakh memperlakukan
Raja Yoyakhin dengan baik, dan memberi
Raja Yoyakhin kedudukan yang lebih
tinggi daripada raja-raja lain yang juga
dibuang ke Babilonia.
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33Raja Yoyakhin dibenarkan mengganti
pakaian penjaranya, dan juga dibenarkan
makan di meja raja seumur hidupnya.
34Setiap hari, seumur hidupnya, Raja
Yoyakhin diberikan elaun tetap bagi
keperluannya.



Ratapan

Penderitaan Yerusalem

1
1Alangkah sunyinya Yerusalem, yang
dahulu penuh dengan penduduk!

Dahulu kota itu dihormati di seluruh
dunia, tetapi sekarang seperti balu. Kota
yang termulia di bumi telah dijadikan
hamba.
2Sepanjang malam dia menangis,
air matanya bercucuran di pipi. Tidak
seorang pun daripada kawannya
mahu menghibur dia. Sekutunya telah
mengkhianati dan memusuhi dia.
3Penduduk Yehuda dijadikan hamba
yang tidak berdaya, dipaksa
meninggalkan kampung halaman
mereka. Mereka tinggal di kalangan
bangsa-bangsa, tanpa tempat yang
memberikan damai sentosa. Mereka
dikepung musuh pada waktu mereka
sengsara.
4Kini tidak seorang pun datang ke
Rumah TUHAN pada hari perayaan.
Gadis-gadis yang menyanyi di sana
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menderita, dan para imam berkeluh-
kesah. Pintu gerbang kota lengang, dan
kota Sion diliputi kesedihan.
5Musuh berjaya kerana dapat
menguasai Yerusalem; TUHAN membuat
dia menderita kerana sangat banyak
dosanya. Penduduknya telah ditawan
dan dibawa pergi oleh musuh.
6Keindahan Yerusalem sudah lenyap.
Kini para pemimpinnya seperti rusa yang
lemah dan lapar; mereka kehabisan
tenaga semasa dikejar pemburu.
7Yerusalem teringat akan
keagungannya pada masa silam;
kini kota itu runtuh dan penuh
kesengsaraan. Tiada sesiapa yang
menolongnya ketika dia dikalahkan
musuh; semua penakluk mentertawakan
kejatuhannya.
8Kehormatannya tiada lagi; dia
bertelanjang dan dihina. Dia mengerang
dan menyembunyikan muka kerana
malu, Yerusalem telah menajiskan diri
dengan dosa yang keji.
9Kenajisannya nampak dengan
nyata namun tidak dipedulikannya.
Keruntuhannya sangat dahsyat, tiada
sesiapa pun dapat menghiburkannya.
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Musuhnya menang dan dia menangis
minta belas kasihan daripada TUHAN.
10Musuhnya merampas segala
kekayaannya. Dia nampak mereka
masuk ke Rumah TUHAN, tempat
larangan bagi orang yang bukan umat
TUHAN.
11Penduduk kota itu mengerang
sementara mereka mencari makanan,
mereka menukarkan harta benda
dengan makanan, supaya mereka tetap
hidup dan tidak mati. Kota Yerusalem
berseru, "Pandanglah aku, ya TUHAN,
dan lihatlah kesengsaraanku."
12 "Pandanglah aku," serunya kepada
setiap orang yang lalu di situ. "Belum
pernah sesiapa pun menderita seperti
aku, penderitaan yang didatangkan oleh
TUHAN kepadaku kerana kemurkaan-
Nya.
13Dia menurunkan api dari langit,
api yang membakar dalam diriku.
Dia memasang perangkap bagiku dan
menjatuhkan aku ke tanah. Lalu Dia
membiarkan aku seorang diri menderita
sepanjang hari.
14Dia memerhati segala dosaku,
lalu mengikatnya menjadi satu, dan
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mengalungkannya pada leherku,
sehingga beratnya melemahkan aku.
Tuhan menyerahkan aku kepada
musuhku, dan aku tidak berdaya
melawan mereka.
15Tuhan mentertawakan pahlawan-
pahlawanku; Dia mengirim tentera
untuk membinasakan pemudaku. Dia
memijak-mijak umatku sampai hancur,
seperti orang memeras buah anggur.
16 Itulah sebabnya air mataku
bercucuran. Tiada sesiapa pun dapat
menghibur aku, ataupun menguatkan
hatiku. Musuh telah mengalahkan aku;
pendudukku telah kehilangan segala
sesuatu.
17Aku menghulurkan tangan, tetapi
tiada sesiapa menolong aku. TUHAN
mengirim musuh dari segala arah untuk
memerangi aku. Mereka memperlakukan
aku seperti najis.
18Namun TUHAN adil kerana aku telah
melanggar perintah-Nya. Dengarkan
aku, hai semua bangsa, pandanglah
aku yang kesakitan. Para pemuda dan
pemudiku ditawan dan dibawa pergi.
19Aku memanggil sekutuku, tetapi
mereka tidak mahu menolong aku. Para
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imam dan pemimpin mati di jalan-jalan
kota, ketika mencari makanan untuk
terus hidup.
20Ya TUHAN, lihatlah kesengsaraanku
dan penderitaan batinku. Hatiku hancur
kerana dosaku dahulu. Pembunuhan
berlaku di jalan raya, bahkan di dalam
rumah pun kematian berlaku.
21Dengarlah rintihanku; tiada sesiapa
pun yang menghibur aku. Musuhku
bersukacita kerana Engkau telah
mendatangkan bencana ini kepadaku.
Datangkan hari yang Engkau janjikan
itu, agar musuhku menderita seperti
aku.
22Salahkan mereka kerana segala
kejahatan mereka. Hukumlah mereka
sebagaimana Engkau menghukum aku
kerana dosaku. Aku berkeluh-kesah
kerana amat sedih hatiku."

Hukuman TUHAN
terhadap Yerusalem

2
1Dalam keadaan murka, Tuhan
telah menyelubungi Sion dengan

kegelapan. Dia mengubah keagungan
Israel yang setinggi langit menjadi
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runtuhan. Ketika Dia murka, Rumah-Nya
pun ditinggalkan.
2Tuhan memusnahkan semua kampung
di Yehuda tanpa belas kasihan, Dia
merobohkan kubu-kubu yang menjadi
pertahanan negeri. Dia mempermalukan
kerajaan serta para penguasanya.
3Dengan murka Dia memusnahkan
kekuatan Israel; Dia tidak mahu
menolong kita ketika musuh datang.
Kemurkaan-Nya terhadap kita menyala-
nyala bagaikan api menghanguskan
segala sesuatu.
4Dia membidikkan panah ke arah kita
seolah-olah kita ini musuh-Nya; Dia
membunuh semua orang yang menjadi
kesukaan dan kebanggaan kita. Di
kota Yerusalem kita merasakan api
kemurkaan-Nya.
5Seperti musuh, Tuhan telah
membinasakan Israel; Dia
memusnahkan semua kubu dan
istananya. Dia menambah kedukaan
penduduk Yehuda.
6Dia menghancurkan Rumah TUHAN
tempat kita menyembah Dia; Dia
menghapuskan semua perayaan dan
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hari Sabat. Raja dan imam semuanya
menderita akibat kemurkaan-Nya.
7Tuhan menolak mazbah-Nya dan
meninggalkan Rumah-Nya yang suci;
Dia membiarkan musuh merobohkan
temboknya. Musuh bersorak-sorak
kerana menang di tempat kita beribadat
dengan sukacita dahulu.
8TUHAN telah mengambil keputusan
untuk merobohkan tembok Sion; Dia
mengukur tembok itu supaya semuanya
dihancurkan-Nya. Menara dan tembok
kini menjadi runtuhan belaka.
9Pintu-pintu gerbang roboh ditimbun
runtuhan, dan palang-palangnya patah.
Raja dan para pemimpin kini di negeri
pembuangan. Taurat tidak lagi diajarkan,
dan para nabi tidak lagi menerima
penglihatan daripada TUHAN.
10Orang tua di Yerusalem duduk
membisu di atas tanah, menaruh debu
di kepala dan memakai kain guni.
Gadis-gadis menundukkan kepala
sampai ke tanah.
11Mataku bengkak kerana menangis
tanpa berhenti; jiwaku merana
tidak terperi. Hatiku hancur melihat
kebinasaan bangsaku, melihat kanak-
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kanak dan bayi pengsan di jalan
kota.
12Mereka berseru kepada ibu mereka
kerana lapar dan dahaga; mereka jatuh
di tengah jalan seolah-olah cedera, lalu
meninggal di pangkuan ibu mereka.
13Hai Yerusalem, kota Sion yang
tercinta, apakah yang dapat kukatakan?
Aku tidak dapat menghibur engkau.
Belum pernah sesiapa pun menderita
seperti engkau. Bencana sebesar
samudera telah menimpamu; tiada lagi
harapan bagi engkau.
14Nabi-nabimu hanya tahu berdusta;
mereka menipu engkau dengan tidak
menyatakan dosamu. Mereka membuat
engkau berfikir bahawa engkau tidak
perlu bertaubat.
15Semua orang yang lalu di kotamu
menghina engkau. Mereka menggeleng-
gelengkan kepala dan tertawa melihat
runtuhan Yerusalem. "Inikah kota
yang disebut paling indah dan menjadi
kebanggaan dunia?" tanya mereka.
16Semua musuhmu mengolok-olok
engkau dan memandang engkau
dengan benci. Mereka mencebikkan
bibir sambil menista, "Kami sudah



Ratapan 2.17–21 9

memusnahkan engkau! Inilah hari yang
kami nanti-nantikan!"
17Akhirnya TUHAN melakukan apa
yang telah diancamkan-Nya; Dia
membinasakan kita tanpa belas kasihan
seperti yang diperingatkan-Nya kepada
kita dahulu. Dia memberi musuh kita
kemenangan, dan mereka bersukacita
kerana kejatuhan kita.
18Hai Yerusalem, biarlah tembokmu
berseru kepada Tuhan! Biarlah air
matamu bercucuran seperti sungai yang
mengalir siang dan malam. Teruslah
menangis dan berdukalah sehingga
habis tenagamu.
19Bangunlah berkali-kali sepanjang
malam, dan berserulah kepada Tuhan;
curahkanlah isi hatimu dan mohonlah
belas kasihan untuk anak-anakmu,
anak-anak yang sedang kelaparan di
tiap-tiap simpang jalan.
20Pandanglah, ya TUHAN! Pandanglah
mereka yang Engkau seksa! Kaum
wanita makan anak-anak yang dikasihi
mereka! Para imam dan nabi dibunuh di
dalam Rumah TUHAN!
21Orang tua dan muda semuanya mati
di jalan-jalan, pemuda dan pemudi
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dibunuh dengan pedang musuh. Engkau
membunuh mereka tanpa belas kasihan
pada hari Engkau murka.
22Engkau menjemput musuhku
mengadakan pesta keganasan di
sekelilingku; tiada seorang pun dapat
menyelamatkan diri pada hari Engkau
murka. Mereka membunuh anak-anakku
yang telah aku pelihara dan kasihi.

Hukuman, Pertaubatan, dan Harapan

3
1Akulah yang tahu bagaimana
rasanya dihukum oleh Allah.

2Dia menyeret aku ke tempat yang
semakin gelap,
3dan bertubi-tubi memukul aku tanpa
belas kasihan.
4Dia melukakan badanku dengan parah
dan mematahkan tulang-tulangku.
5Dia meliputi aku dengan kesedihan
dan penderitaan.
6Dia memaksa aku tinggal dalam
kegelapan, seperti orang yang mati pada
zaman silam.
7Dia merantai aku dengan kuat; aku
dipenjarakan tanpa harapan untuk
melarikan diri.



Ratapan 3.8–17 11
8Aku berseru meminta pertolongan,
tetapi Allah tidak mahu mendengarkan
aku.
9Aku berjalan terhuyung-hayang;
jalanku dihalangi dengan tembok batu.
10Dia mengadang aku seperti seekor
beruang; Dia menerkam aku seperti
seekor singa.
11Dia mengejar aku sehingga aku
menyimpang jalan, lalu mencabik-
cabikkan aku dan meninggalkan
aku.
12Dia merentangkan busur-Nya,
dan menjadikan aku sasaran anak
panah-Nya.
13Anak panah-Nya menembus tubuhku,
sampai menusuk jantungku.
14Orang mentertawakan aku sepanjang
hari; aku dijadikan bahan sindiran.
15Hanya kepahitan yang diberikan-Nya
kepadaku sebagai minuman dan
makanan.
16Dia menggosokkan mukaku pada
tanah, dan menghantukkan gigiku pada
batu sehingga patah.
17Aku sudah lupa akan kesihatan,
kesejahteraan, dan kebahagiaan.
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18Aku tidak akan hidup lama lagi,
sudah hilang harapanku kepada TUHAN.
19Memikirkan pengembaraan dan
penderitaanku, bagaikan makan racun
yang pahit.
20Aku terus-menerus memikirkan hal
itu, sehingga batinku tertekan.
21Namun harapanku bangkit kembali
apabila aku teringat akan perkara ini:
22Kasih TUHAN abadi dan rahmat-Nya
tidak berkesudahan;
23 selalu baru setiap pagi, sesungguhnya
Dia setia!
24TUHAN sahaja yang aku punyai, oleh
itu aku berharap kepada-Nya.

Harapan bagi Israel
25TUHAN baik terhadap setiap orang
yang percaya kepada-Nya.
26Oleh itu baiklah kita menantikan
Dia dengan sabar, sehingga Dia
menyelamatkan kita.
27Baiklah kita belajar tabah hati ketika
masih muda.
28Apabila Dia mendatangkan
penderitaan, kita harus duduk sendirian
dan berdiam diri.
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29Kita harus merendahkan diri dan
berserah, kerana mungkin masih ada
harapan.
30Walaupun dipukul dan dihina, kita
harus menerima semuanya.
31Tuhan berbelas kasihan dan tidak
akan menolak kita selama-lamanya.
32Walaupun Dia mendatangkan
penderitaan kepada kita, Dia tetap
mengasihi kita dengan kasih yang tiada
batas.
33Dia tidak suka menyebabkan kita
menderita dan sedih.
34Tuhan tahu apabila batin kita tertekan
waktu dalam tahanan;
35Dia tahu apabila kita kehilangan hak
yang diberikan-Nya kepada kita;
36apabila keadilan diputarbalikkan,
pasti Tuhan mengetahuinya.
37Kehendak Tuhan sahaja yang selalu
berlaku.
38Kebaikan dan kejahatan berlaku
hanya dengan perintah Tuhan.
39Mengapakah kita bersungut apabila
dihukum kerana dosa kita?
40Marilah kita menyelidiki hidup kita,
dan kembali kepada TUHAN.
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41Marilah kita membuka hati kepada
Allah di syurga dan berdoa,
42 "Ya TUHAN, kami telah berdosa dan
memberontak terhadap-Mu, dan Engkau
belum lagi mengampuni kami.
43Engkau mengejar dan membunuh
kami; kemurkaan-Mu menyembunyikan
belas kasihan-Mu.
44Kemurkaan-Mu bagaikan awan yang
sangat tebal, sehingga tidak dapat
ditembusi doa.
45Engkau menjadikan kami seperti
sampah pada pandangan seluruh dunia.
46Kami dihina dan dipermainkan oleh
semua musuh;
47kami ditimpa malapetaka dan
kehancuran; kami hidup dalam bahaya
dan ketakutan.
48Air mataku mengalir seperti sungai
kerana bangsaku telah hancur.
49Air mataku tidak akan berhenti
bercucuran
50 sehingga TUHAN dari syurga,
memandang dan memperhatikan kami.
51Hatiku pilu apabila melihat hal yang
berlaku kepada kaum wanita di kota
kami.
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52Aku diperangkap seperti burung
oleh musuh yang membenci aku tanpa
alasan.
53Mereka membuang aku hidup-hidup
ke dalam lubang yang dalam, lalu
menutup mulut lubang dengan batu.
54Air naik sampai ke kepalaku, dan
aku berfikir bahawa kematianku sudah
hampir.
55Ya TUHAN, dari dasar lubang yang
dalam itu aku berseru kepada-Mu.
56Apabila aku memohon Engkau
menolong aku, Engkau mendengarkan
seruanku.
57Engkau mengabulkan doaku, dan
berfirman kepadaku, Jangan takut.
58Engkau datang memperjuangkan
perkaraku, ya Tuhan, dan Engkau
menyelamatkan nyawaku.
59Engkau melihat kejahatan yang
dilakukan terhadapku; oleh itu belalah
perkaraku.
60Engkau tahu bahawa musuh
membenci aku, dan mereka bermuslihat
terhadapku.
61Engkau mendengar mereka
menghina aku, ya TUHAN; Engkau tahu
akan semua muslihat mereka.
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62Sepanjang hari mereka
mempercakapkan aku, dan merancang
untuk mencelakakan aku.
63Dari pagi hingga petang mereka
mengejek aku.
64Ya TUHAN, hukumlah mereka
setimpal dengan perbuatan mereka.
65Kutuklah mereka dan patahkanlah
semangat mereka!
66Burulah mereka dan hapuskanlah
mereka dari dunia."

Penderitaan Yerusalem
Setelah Jatuh

4
1Emas yang berkilauan telah menjadi
pudar; batu-batu Rumah TUHAN

bertaburan di jalan.
2Dahulu kaum pemuda kota Sion
seperti emas yang berharga, tetapi
sekarang mereka diperlakukan seperti
belanga tembikar.
3Serigala betina pun tahu menyusui
anaknya, tetapi umat-Ku kejam seperti
burung unta di padang gurun.
4Mereka membiarkan bayi mereka mati
kehausan dan kelaparan; anak-anak
minta makanan, tetapi tiada sesiapa pun
yang memberikan makanan.
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5Orang yang dahulu makan makanan
terbaik, sekarang mati kelaparan di
jalan; mereka yang dahulu hidup
mewah, sekarang mengorek sampah
mencari makanan.
6Bangsaku telah dihukum lebih berat
daripada penduduk Sodom, yang
musnah dalam sekelip mata kerana
dihukum oleh Allah.
7Dahulu para pemimpin kami murni
seperti salji yang putih bersih. Mereka
tegap dan kuat, segar bugar dan sihat.
8Tetapi sekarang mereka terlantar di
jalan dan tidak dikenali orang, muka
mereka menjadi lebih hitam daripada
jelaga, kulit mereka kerepot dan melekat
pada tulang, seperti kayu yang kering
kerontang.
9Mereka menderita dan mati perlahan-
lahan, kerana sama sekali tidak
mempunyai makanan. Orang yang mati
di medan pertempuran, lebih beruntung
daripada orang yang mati kelaparan.
10Bencana yang menimpa bangsaku
sangat mengerikan; sehingga ibu yang
penyayang terpaksa memasak anak
sendiri untuk dimakan.
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11TUHAN melampiaskan kemurkaan-
Nya dan membakar kota Sion sampai
musnah.
12Di kalangan raja-raja dan penduduk
dunia tidak seorang pun yang percaya
bahawa pintu gerbang Yerusalem dapat
dimasuki musuh.
13Tetapi hal itu berlaku kerana
nabi-nabinya telah berdosa, dan imam-
imamnya membunuh orang yang tidak
bersalah.
14Para pemimpin kota Yerusalem
bagai orang buta yang berjalan tidak
tentu arah. Pakaian mereka berlumuran
darah sehingga tiada seorang pun mahu
menyentuh mereka.
15Orang berkata, "Pergi dari sini!
Kamu najis, jangan sentuh kami!" Oleh
itu mereka mengembara dari negeri
ke negeri, tetapi tidak disambut oleh
sesiapa pun.
16TUHAN tidak mempedulikan mereka
lagi; Dia sendiri mencerai-beraikan
mereka. Dia tidak lagi menghargai para
imam atau mengasihani para pemimpin.
17Mata kami penat memandang,
menantikan bantuan yang tidak
kunjung datang. Kami mengharapkan
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pertolongan daripada bangsa yang
sebenarnya tidak dapat memberikan
apa-apa.
18Musuh selalu mengawasi kami,
sehingga kami tidak dapat keluar ke
jalan. Kematian kami sudah dekat,
kerana hidup kami sudah berakhir.
19Orang yang mengejar kami lebih
pantas daripada burung helang. Mereka
memburu kami di bukit-bukit, dan
mengadang kami di padang gurun.
20Mereka menangkap orang yang
memberi kami hidup, iaitu raja pilihan
TUHAN; orang yang kami percayai untuk
melindungi kami daripada penyerbu.
21Tertawalah, hai penduduk Edom
dan Us, bergembiralah, selagi kamu
dapat tertawa. Kamu pun akan ditimpa
bencana, dan menelanjangi diri kerana
kamu mabuk.
22Sion telah menjalani hukuman
kerana dosanya; kini TUHAN tidak akan
membiarkan kami tinggal di tempat
pembuangan lagi. Tetapi engkau, hai
Edom, akan dihukum oleh TUHAN;
dosa-dosamu akan didedahkan.
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Doa Mohon Belas Kasihan

5
1 Ingatlah, ya TUHAN, akan apa
yang telah berlaku kepada kami.

Pandanglah kami, lihatlah kehinaan
kami.
2Harta warisan kami telah dirampas
orang lain; orang asing sedang
menduduki rumah kami.
3Bapa kami dibunuh oleh musuh, dan
kini ibu kami menjadi balu.
4Kami terpaksa membeli air minum dan
kayu untuk bahan api.
5Kami dipaksa bekerja berat seperti
binatang; kami lelah, namun tidak
diberikan masa rehat.
6Kami mengemis di Mesir dan Asyur,
kami meminta makanan untuk terus
hidup.
7Nenek moyang kami berdosa, dan
kini sudah tiada; tetapi kami mesti
menderita, kerana dosa-dosa mereka.
8Kami diperintah oleh orang yang sama
seperti hamba, dan tiada orang yang
berkuasa melepaskan kami daripada
mereka.
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9Pembunuh merayau-rayau di luar
kota, nyawa kami terancam ketika
mencari makanan.
10Kami demam kerana kelaparan,
badan kami panas seperti ketuhar.
11 Isteri kami diperkosa di Bukit Sion,
gadis-gadis kami dicabuli di setiap kota
di Yehuda.
12Para pemimpin kami ditangkap
dan digantung, orang tua kami tidak
dihormati lagi.
13Pemuda kami dipaksa mengisar
gandum seperti abdi, anak lelaki
tertindih pikulan kayu sehingga
terhuyung-hayang.
14Orang tua tidak lagi berkumpul di
pintu gerbang kota, kaum pemuda tidak
lagi bermain muzik.
15Kegembiraan sudah lenyap dalam
kehidupan kami, tarian telah berubah
menjadi perkabungan.
16Hal yang kami bangga-banggakan
sudah tiada. Kini kami dihukum kerana
berdosa.
17Kami berasa amat sedih, air mata
kami bercucuran sehingga penglihatan
kami kabur,
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18kerana Bukit Sion lengang dan
terbiar, anjing hutan berkeliaran di
runtuhannya.
19Tetapi Engkau, ya TUHAN, raja
selama-lamanya, Engkau memerintah
sepanjang masa.
20Mengapakah Engkau meninggalkan
kami sedemikian lama? Tidakkah Engkau
mahu mengingat kami lagi?
21Ya TUHAN, bawalah kami kembali
kepada-Mu; bawalah kami balik kepada-
Mu! Pulihkanlah kegemilangan kami
seperti dahulu.
22Adakah Engkau membuang kami
sama sekali? Tidak terbataskah
kemurkaan-Mu terhadap kami?



Yehezkiel

YEHEZKIEL MENDAPAT
PENGLIHATAN PERTAMA

TENTANG ALLAH Takhta Allah

1
1Pada hari kelima bulan keempat
dalam tahun ketiga puluh, aku,

Imam Yehezkiel anak Busi, berada di tepi
Sungai Kebar di Babilonia bersama-sama
orang buangan Yahudi. Ketika itu langit
terbuka dan aku mendapat suatu
penglihatan tentang Allah.
2 (Hal itu berlaku lima tahun selepas
Raja Yoyakhin dibuang negeri.)
3Di negeri Babilonia, di tepi Sungai
Kebar, aku mendengar TUHAN berfirman
kepadaku, dan aku merasa kuasa-Nya.
4Aku menengadah dan melihat
angin ribut datang dari utara. Kilat
sambar-menyambar dari awan yang
amat besar, dan langit di sekelilingnya
terang-benderang. Ketika kilat itu
sambar-menyambar, terlihat sesuatu
yang bersinar-sinar seperti gangsa.
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5Di tengah-tengah angin ribut itu aku
nampak juga empat kerub, iaitu makhluk
yang menyerupai manusia,
6 tetapi setiap makhluk mempunyai
empat muka dan empat sayap.
7Kaki makhluk itu lurus, berkuku seperti
kuku anak lembu dan bersinar-sinar
seperti gangsa yang digilap.
8Selain empat muka dan empat sayap
itu, setiap makhluk mempunyai empat
tangan yang seperti tangan manusia,
satu tangan di bawah setiap sayap.
9Dua sayap daripada setiap makhluk itu
terkembang dan hujungnya bersentuhan
dengan sayap makhluk yang lain
sehingga keempat-empat makhluk
itu membentuk segi empat. Apabila
bergerak, makhluk-makhluk itu bergerak
lurus ke hadapan tanpa memusingkan
badan.
10Setiap makhluk itu mempunyai
empat muka yang berlainan: muka
manusia di bahagian hadapan, muka
singa di sebelah kanan, muka lembu
di sebelah kiri, dan muka helang di
bahagian belakang.
11Dua sayap daripada setiap makhluk
itu terbentang tinggi sehingga
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menyentuh hujung sayap makhluk yang
di sebelahnya. Dua sayap lain terlipat
menutupi badan setiap makhluk.
12Setiap makhluk menghadap empat
arah agar dapat menuju ke arah
mana sahaja menurut kehendak
makhluk-makhluk tanpa memusingkan
badan.
13Antara makhluk itu terdapat sesuatu
yang berupa suluh yang bernyala. Suluh
itu sentiasa bergerak. Apinya menyala
dan memancarkan kilat.
14Makhluk-makhluk itu terbang
berulang-alik secepat kilat.
15Sedang aku melihat empat makhluk
itu, aku nampak pula empat buah roda
di atas tanah, sebuah roda di samping
setiap makhluk.
16Keempat-empat roda itu sama
rupanya dan berkilauan seperti batu
permata, dan setiap roda mempunyai
sebuah roda lain yang melintang di
tengah-tengahnya.
17Dengan demikian keempat-empat
roda itu dapat bergerak ke empat arah.
18Bingkai roda penuh dengan mata.
19Apabila makhluk-makhluk itu
bergerak, roda pun ikut bergerak. Jika
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makhluk-makhluk itu naik ke udara,
roda pun ikut sama.
20Makhluk-makhluk itu pergi ke mana
sahaja menurut kehendak makhluk-
makhluk, dan roda selalu ikut kerana
dikuasai oleh makhluk-makhluk itu.
21Oleh itu setiap kali makhluk-makhluk
itu bergerak atau berhenti atau naik ke
udara, roda pun ikut sama.
22Di atas kepala makhluk-makhluk
itu, ada sesuatu yang rupanya seperti
kubah yang dibuat daripada kristal yang
berkilau-kilauan.
23Di bawah kubah itu makhluk-makhluk
itu berdiri, sambil merentangkan
dua sayap ke arah makhluk yang di
sebelahnya, sedangkan dua sayap lagi
menutupi badan.
24Apabila makhluk-makhluk itu
terbang, aku mendengar bunyi kepakan
sayap. Bunyi itu seperti deru air terjun,
seperti derap langkah pasukan tentera
yang besar, dan seperti suara Allah
Yang Maha Kuasa. Makhluk-makhluk itu
melipat sayap apabila berhenti terbang,
25 tetapi bunyi masih kedengaran
dari kubah yang di atas kepala
makhluk-makhluk itu.
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26Di atas kubah itu pula ada sesuatu
yang kelihatan seperti takhta yang
dibuat daripada batu nilam. Sesuatu
yang seperti manusia duduk di atas
takhta itu.
27Dari pinggangnya ke atas kelihatan
bersinar-sinar seperti gangsa di tengah
nyala api, dan dari pinggangnya ke
bawah kelihatan seperti api. Sinaran itu
terang-benderang
28dengan warna-warna pelangi. Cahaya
berkilauan itu menunjukkan hadirat
TUHAN.

Allah Memanggil
Yehezkiel Menjadi Nabi

2
1Apabila aku melihat semuanya, aku
jatuh tertelungkup di atas tanah.

Lalu aku mendengar suara yangberkata,
"Hai manusia fana, berdirilah. Aku
hendak berfirman kepadamu."
2Sewaktu aku mendengar suara
itu, Roh Allah menguasai aku dan
menegakkan aku. Aku mendengar suara
itu berkata lagi,
3 "Hai manusia fana, Aku mengutus
engkau kepada umat Israel. Mereka
telah memberontak terhadap Aku seperti
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nenek moyang mereka dahulu. Sampai
sekarang mereka masih memberontak.
4Mereka degil dan tidak menghormati
Aku. Oleh itu Aku mengutus engkau
untuk menyampaikan apa yang Aku,
TUHAN Raja firmankan kepada mereka.
5Sama ada pemberontak itu mendengar
engkau atau tidak, mereka akan tahu
bahawa ada nabi di kalangan mereka.
6Tetapi engkau, hai manusia fana,
janganlah takut kepada mereka atau
kepada apa-apa sahaja yang dikatakan
mereka. Mereka akan mencabar dan
menghina engkau. Engkau akan merasa
seperti hidup di tengah-tengah kala
jengking. Meskipun demikian, janganlah
takut kepada pemberontak itu, atau
kepada apa-apa sahaja yang dikatakan
mereka.
7Sampaikanlah firman-Ku kepada
mereka, sama ada mereka mendengar
ataupun tidak. Ingatlah, mereka
semuanya pemberontak.
8Hai manusia fana, dengarlah firman-
Ku. Janganlah memberontak seperti
mereka. Bukalah mulutmu dan makanlah
apa yang Aku berikan ini."
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9Kemudian aku melihat tangan
yang terhulur ke arahku. Tangan itu
memegang sebuah gulungan naskhah.
10Lalu gulungan naskhah itu dibuka
dan aku melihat tulisan pada kedua-dua
belahnya -- tulisan yang mengandungi
ratapan, keluh-kesah, dan rintihan.

3
1Allah berfirman, "Hai manusia fana,
makanlah gulungan naskhah ini, lalu

pergilah dan bercakaplah kepada umat
Israel."
2Oleh itu aku membuka mulut dan Dia
pun memberikan gulungan naskhah itu
kepadaku supaya dimakan.
3Dia berfirman, "Hai manusia fana,
makanlah gulungan naskhah yang
Aku berikan ini dan isilah perutmu
dengannya." Aku memakannya dan
rasanya manis seperti madu.
4Lalu Allah berfirman, "Hai manusia
fana, pergilah kepada umat Israel dan
sampaikanlah segala firman-Ku kepada
mereka.
5Aku tidak mengutus engkau kepada
suatu bangsa yang bahasanya asing
dan susah bagimu tetapi Aku mengutus
engkau kepada umat Israel.
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6 Jika Aku mengutus engkau kepada
bangsa-bangsa yang berbahasa asing
dan tidak engkau fahami, mereka akan
mendengar engkau.
7Tetapi tidak seorang pun antara umat
Israel akan mendengar engkau kerana
mereka tidak mahu mendengar Aku.
Mereka semua degil dan suka melawan.
8Tetapi sekarang Aku akan membuat
engkau degil dan keras kepala seperti
mereka.
9Aku akan membuat engkau seteguh
bukit batu dan sekeras intan. Janganlah
takut kepada pemberontak itu."
10Allah meneruskan firman-Nya, "Hai
manusia fana, perhatikanlah baik-baik,
dan ingatlah segala yang Kufirmankan
kepadamu.
11Kemudian pergilah kepada bangsamu
yang dalam buangan, dan sampaikanlah
apa yang Aku, TUHAN Raja firmankan
kepada mereka, sama ada mereka
mendengar engkau atau tidak."
12Lalu Roh Allah mengangkat aku,
dan aku mendengar suara gemuruh
dari belakang yang berkata, "Pujilah
kemuliaan TUHAN di syurga!"
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13Aku mendengar bunyi sayap yang
dikibaskan makhluk-makhluk itu, dan
bunyi roda-roda itu yang sekuat bunyi
gempa bumi.
14Kekuasaan TUHAN mendatangi aku
dengan kuat, dan ketika aku diangkat
dan dibawa oleh Roh-Nya, aku berasa
sakit hati dan marah.
15Maka tibalah aku di Tel-Abib di tepi
Sungai Kebar, tempat tinggal orang
buangan. Selama tujuh hari aku tinggal
di situ, dan aku terpegun kerana segala
yang telah aku lihat dan dengar.

TUHAN Melantik Yehezkiel
Menjadi Penjaga Israel

16Tujuh hari kemudian, TUHAN
berfirman kepadaku,
17 "Hai manusia fana, Aku mengangkat
engkau menjadi penjaga bangsa Israel.
Hendaklah engkau menyampaikan
amaran yang Kuberikan kepada engkau
untuk mereka.
18 Jika Aku memberitahukan bahawa
seorang yang jahat akan mati, tetapi
engkau tidak menyampaikan amaran-Ku
kepadanya agar mengubah kelakuan
supaya dia selamat, maka dia akan
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mati sebagai seorang berdosa, dan Aku
menganggap engkau bertanggungjawab
terhadap kematiannya.
19Tetapi jika engkau menyampaikan
amaran itu kepada seorang yang jahat
namun dia tetap berbuat jahat, maka
dia akan mati sebagai seorang yang
berdosa, tetapi engkau akan selamat.
20 Jika seorang yang baik mula berbuat
jahat, dan Aku menghadapkan dia
kepada bahaya, maka dia akan mati
kalau engkau tidak memberi dia amaran.
Dia akan mati kerana dosanya, dan Aku
tidak akan mengingat perbuatannya
yang baik dahulu. Tetapi Aku akan
menggangap engkau bertanggungjawab
terhadap kematiannya.
21 Jika engkau memberikan amaran
kepada seorang yang baik supaya jangan
berdosa, lalu dia menurut nasihatmu dan
tidak berdosa, maka dia akan selamat
dan engkau pun akan selamat."

Yehezkiel Akan Menjadi Bisu
22Aku merasa kekuasaan hadirat
TUHAN dan mendengar Dia berfirman
kepadaku, "Bangunlah dan pergilah ke



Yehezkiel 3.23–27 11

lembah. Aku akan berfirman kepadamu
di situ."
23Oleh itu aku pergi ke lembah dan
di situ aku melihat kemuliaan TUHAN
seperti yang aku lihat di tepi Sungai
Kebar. Aku jatuh tertelungkup di atas
tanah,
24 tetapi Roh Allah menguasai aku dan
menegakkan aku. TUHAN berfirman
kepadaku, "Pulanglah dan kurunglah diri
di dalam rumah.
25Engkau akan diikat dengan tali, hai
manusia fana, dan engkau tidak akan
dapat keluar untuk bertemu dengan
orang ramai.
26Aku akan membuat engkau kelu
lidah sehingga engkau tidak dapat
memberikan amaran kepada kaum
pemberontak ini.
27Apabila Aku berfirman kepadamu lagi,
serta membolehkan engkau bercakap
semula, hendaklah engkau memberitahu
mereka apa yang Aku, TUHAN Raja
firmankan. Sesetengah orang akan
mendengar, tetapi sesetengah lagi
tidak, kerana mereka memang bangsa
pemberontak."
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Yehezkiel Melakonkan
Pengepungan Yerusalem

4
1Allah berfirman, "Hai manusia
fana, ambillah sebuah batu bata dan

letakkan di hadapanmu. Lakarlah kota
Yerusalem di atas batu bata itu.
2Kemudian untuk melambangkan
pengepungan kota itu, buatlah parit,
timbunan tanah, perkhemahan, dan
kayu-kayu pelantak di sekeliling batu
bata itu.
3Ambillah sebuah kuali besi dan
tegakkanlah kuali itu sebagai tembok
di antara engkau dan kota itu.
Menghadaplah ke arah kota itu seakan-
akan engkau yang mengepungnya. Hal
itu akan menjadi tanda bagi bangsa
Israel.
4Kemudian berbaringlah pada sebelah
kirimu. Aku akan menimpakan kesalahan
bangsa Israel kepadamu. Selama 390
hari engkau akan berbaring di situ
dan menderita kerana kesalahan
mereka. Satu hari engkau berbaring
melambangkan satu tahun hukuman
bagi bangsa Israel.
5 (4:4)
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6Selepas itu balikkanlah badanmu
dan berbaringlah pula pada sebelah
kananmu. Rasakanlah hukuman
untuk kesalahan penduduk Yehuda
selama empat puluh hari, satu hari
melambangkan satu tahun hukuman
bagi mereka.
7Tataplah pengepungan Yerusalem dan
acungkanlah tinjumu lalu bernubuatlah
terhadap kota itu.
8Aku akan mengikat engkau supaya
engkau tidak dapat membalikkan badan
ke kanan ataupun ke kiri sehingga
pengepungan itu berakhir.
9Sekarang ambillah gandum, barli,
kacang merah, kacang polong, sekoi,
dan gandum halus. Campurkanlah
semuanya dan buatlah roti. Itulah
makananmu selama 390 hari engkau
berbaring pada sebelah kirimu.
10Engkau dibenarkan memakan 230
gram roti sehari, dan makanan itu harus
cukup sehingga esok hari.
11Air minummu pun terhad kepada dua
cawan sehari.
12Buatlah api dengan menggunakan
najis manusia sebagai bahan bakar.



Yehezkiel 4.13–17 14

Bakarlah roti di atas api itu dan makanlah
roti itu di hadapan semua orang."
13TUHAN berfirman, "Demikianlah
cara umat Israel makan makanan
yang dilarang oleh Taurat, manakala
Aku mencerai-beraikan mereka ke
negeri-negeri asing."
14Tetapi aku menjawab, "Janganlah
demikian, ya TUHAN Raja! Aku tidak
pernah menajiskan diri. Sejak kecil aku
tidak pernah makan daging daripada
binatang yang mati biasa, atau daging
daripada haiwan yang menjadi mangsa
binatang buas. Aku tidak pernah makan
makanan yang dianggap najis."
15Oleh itu Allah berfirman, "Baiklah,
engkau boleh menggunakan tahi lembu
sebagai ganti najis manusia untuk
membakar roti."
16Dia berfirman lagi, "Hai manusia fana,
Aku akan menghentikan pembekalan
roti untuk Yerusalem. Penduduk kota itu
akan cemas dan khuatir semasa mereka
menakar makanan dan air minum
mereka.
17Mereka akan kehabisan roti dan air;
mereka akan putus asa, dan akhirnya
mati kerana dosa mereka."
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Yehezkiel Mencukur Rambut

5
1TUHAN berfirman, "Hai manusia
fana, ambillah sebilah pedang

yang tajam dan cukurlah janggut
dan rambutmu. Kemudian timbanglah
rambut itu, lalu bahagilah kepada tiga
bahagian.
2Bakarlah sepertiga rambut itu di
dalam kota selepas pengepungan
berakhir. Yang sepertiga lagi hendaklah
engkau tetak dengan pedangmu sambil
mengelilingi kota itu. Sepertiga yang
terakhir harus engkau hamburkan ke
udara, lalu Aku akan mengejarnya
dengan pedang-Ku.
3Ambillah beberapa utas rambut dan
bungkuslah di dalam lipatan jubahmu.
4Kemudian ambillah beberapa utas
rambut itu dan lemparkannya ke dalam
api hingga habis terbakar. Api itu akan
menjalar ke segenap bangsa Israel."
5TUHAN Raja berfirman, "Lihatlah
Yerusalem! Aku menempatkan kota itu
di pusat dunia, dengan negeri-negeri
lain di sekelilingnya.
6Tetapi Yerusalem memberontak
terhadap perintah-Ku, dan ternyata



Yehezkiel 5.7–10 16

lebih jahat daripada bangsa-bangsa
lain, lebih ingkar daripada negeri-negeri
di sekelilingnya. Yerusalem menolak
perintah-Ku dan tidak mematuhi
hukum-Ku.
7Hai Yerusalem, dengarlah apa yang
Aku, TUHAN Raja firmankan. Kerana
engkau tidak mentaati hukum-Ku dan
tidak mematuhi perintah-Ku, engkau
telah mendatangkan lebih banyak
kesusahan daripada bangsa-bangsa di
sekelilingmu. Engkau telah mengikut
adat resam bangsa-bangsa lain.
8Oleh itu Aku, TUHAN Raja berfirman
kepada engkau sekarang bahawa Aku
memusuhimu. Aku akan menjatuhkan
hukuman kepadamu di hadapan semua
bangsa.
9Oleh sebab semua perbuatanmu yang
Aku benci itu, Aku akan menghukum
Yerusalem seperti yang belum pernah
Kulakukan dan tidak akan Kulakukan
lagi.
10Akibatnya, di Yerusalem, ibu bapa
akan makan anak mereka, dan anak
akan makan ibu bapa mereka. Aku akan
menghukum engkau dan mencerai-
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beraikan sesiapa sahaja yang masih
hidup ke semua arah.
11Akulah Allah yang hidup, TUHAN
Raja, dan inilah firman-Ku: Kerana
engkau telah menajiskan Rumah-Ku
dengan perbuatan yang jahat dan
menjijikkan, Aku akan menghancurkan
engkau tanpa kasihan.
12Sepertiga pendudukmu akan mati
kerana penyakit dan kelaparan di dalam
kota, sepertiga akan mati ditikam
pedang di luar kota, dan sepertiga lagi
akan Kucerai-beraikan ke merata tempat
dan akan Kukejar dengan pedang.
13Engkau akan merasakan kedahsyatan
kemurkaan dan keberangan-Ku sehingga
Aku puas. Apabila segala perkara
itu berlaku, barulah engkau yakin
bahawa Aku, TUHAN, telah berfirman
kepadamu kerana Aku murka terhadap
ketidaksetiaanmu.
14Setiap orang dari negeri-negeri jiran
yang lalu di hadapanmu akan mengejek
dan menjauhi engkau.
15Apabila Aku murka dan meradang,
Aku akan menghukum engkau, sehingga
semua bangsa di sekelilingmu akan
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ngeri. Mereka akan menghina dan
mengejek engkau.
16Aku akan menghentikan pembekalan
makananmu dan membiarkan
pendudukmu kelaparan. Engkau akan
mengalami kepedihan rasa lapar seperti
anak panah tajam yang membinasakan
engkau.
17Aku akan mendatangkan wabak,
keganasan, dan peperangan untuk
membunuh pendudukmu. Aku akan
mendatangkan kelaparan serta binatang
buas untuk membunuh anak-anak
mereka. Aku, TUHAN, telah berfirman."

TUHAN Mengutuk
Penyembahan Berhala

6
1TUHAN berfirman kepadaku,
2 "Hai manusia fana, pandanglah

gunung-gunung Israel, dan
sampaikanlah perkhabaran-Ku kepada
gunung-gunung itu.
3Suruhlah gunung-gunung Israel
mendengar firman TUHAN dan
memperhatikan perkara yang Aku,
TUHAN Raja firmankan kepada gunung,
bukit, jurang, dan lembah. Aku akan
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mengirim pedang untuk memusnahkan
tempat-tempat penyembahan berhala.
4Mazbah akan dirobohkan, dan
tempat pembakaran kemenyan akan
dipecahkan. Semua orang di situ akan
dibunuh di depan berhala mereka.
5Aku akan menyelerakkan mayat umat
Israel; Aku akan menyelerakkan tulang
mereka di sekeliling mazbah-mazbah itu.
6Semua kota di Israel akan
dimusnahkan supaya semua mazbah dan
berhala mereka akan pecah berkecai,
tempat pembakaran kemenyan mereka
akan hancur, dan segala yang telah
dibuat mereka akan lenyap.
7Orang akan dibunuh di serata tempat,
dan mereka yang terselamat akan
mengakui bahawa Akulah TUHAN.
8Aku akan membiarkan sebilangan
daripada mereka terlepas daripada
pembantaian itu, lalu dicerai-beraikan di
negeri-negeri lain.
9Di sana mereka akan hidup dalam
buangan. Lalu mereka akan teringat
Aku dan menyedari bahawa Aku telah
menghukum dan mempermalukan
mereka kerana mereka tidak setia
kepada-Ku. Mereka telah meninggalkan
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Aku dan memilih berhala, dan bukan
Aku. Mereka akan merasa jijik terhadap
diri mereka sendiri kerana perbuatan
yang jahat dan hina yang dilakukan
mereka.
10Barulah mereka akan tahu bahawa
Akulah TUHAN dan bahawa amaran-Ku
bukan ancaman kosong belaka."
11TUHAN Raja berfirman, "Ramaslah
tangan! Hentakkanlah kaki! Merataplah
kerana segala perbuatan yang jahat dan
menjijikkan yang telah dilakukan oleh
bangsa Israel. Mereka akan mati kerana
peperangan, kelaparan, atau wabak.
12Mereka yang jauh akan jatuh sakit
lalu mati; mereka yang dekat akan
mati dalam peperangan; sesiapa yang
masih hidup dan terselamat akan mati
kelaparan. Mereka akan merasakan
kedahsyatan kemurkaan-Ku.
13Mayat akan berselerakan di antara
berhala-berhala dan di sekitar mazbah-
mazbah, di atas setiap bukit yang tinggi
dan di puncak setiap gunung, di bawah
setiap pokok hijau dan setiap pokok oak
yang besar, di setiap tempat mereka
mempersembahkan korban yang dibakar



Yehezkiel 6.14–7.4 21

kepada berhala mereka. Barulah setiap
orang akan tahu bahawa Akulah TUHAN.
14Ya, Aku akan mengacungkan tangan-
Ku dan menghancurkan negeri mereka
sehingga menjadi tandus dan lengang,
mulai dari padang gurun di selatan
sampai ke kota Ribla di utara. Semua
tempat yang didiami umat Israel, akan
dimusnahkan. Barulah setiap orang akan
tahu bahawa Akulah TUHAN."

Kehancuran Israel Sudah Dekat

7
1TUHAN berfirman kepadaku,
2 "Hai manusia fana, Aku, TUHAN

Raja hendak berfirman kepada negeri
Israel: Inilah kemusnahan seluruh
negeri!
3Hai Israel, sekarang sudah tiba
kemusnahanmu! Engkau akan
merasakan kemurkaan-Ku, kerana Aku
mengadili perbuatanmu. Aku akan
membalas kelakuanmu yang menjijikkan
itu.
4Aku tidak akan melepaskan engkau
ataupun mengasihani engkau. Aku akan
menghukum engkau bagi perbuatanmu
yang menjijikkan itu, supaya engkau
tahu bahawa Akulah TUHAN."
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5 Inilah yang difirmankan TUHAN Raja,
"Bencana demi bencana akan menimpa
engkau.
6Segalanya telah berakhir. Inilah
kemusnahanmu. Tidak ada harapan lagi
bagimu.
7Hai penduduk negeri ini, segalanya
telah berakhir bagi kamu. Kamu tidak
akan mengadakan perayaan lagi di
tempat pemujaan di atas gunung; hanya
kekacauan akan engkau alami.
8Sebentar lagi kamu akan merasakan
kedahsyatan kemurkaan-Ku. Aku
akan mengadili kamu, dan Aku akan
membalas kamu bagi segala kelakuan
kamu yang menjijikkan.
9Aku tidak akan melepaskan kamu
ataupun mengasihani kamu. Aku akan
menghukum kamu bagi perbuatan kamu
yang menjijikkan, supaya kamu tahu
bahawa Akulah TUHAN dan Akulah yang
menghukum kamu."
10Hari bencana bagi Israel hampir
tiba. Keganasan bertambah-tambah.
Kesombongan mencapai puncaknya.
11Keganasan mengakibatkan lebih
banyak kejahatan. Segala kekayaan,
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keagungan, dan kemuliaan mereka akan
lenyap.
12Waktunya semakin hampir, harinya
sudah dekat, apabila berjual beli tidak
lagi bermakna, kerana hukuman Allah
akan menimpa setiap orang.
13Pedagang tidak akan hidup lama
untuk menutup kerugian, kerana
kemurkaan Allah menimpa setiap orang.
Mereka yang jahat tidak akan selamat.
14Trompet ditiup dan semua orang
bersiap-sedia. Tetapi tidak ada seorang
pun berangkat ke medan perang, kerana
kemurkaan Allah akan menimpa setiap
orang.

Hukuman Kerana Dosa Israel
15Orang berperang di jalan, orang
sakit dan kelaparan di dalam rumah.
Sesiapa yang berada di luar kota akan
mati kerana peperangan, dan sesiapa
yang berada di dalam kota akan menjadi
mangsa penyakit dan kelaparan.
16Ada orang yang lari ke gunung seperti
burung merpati terbang dari lembah
kerana takut. Mereka semua merintih
kerana dosa mereka.
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17Tangan setiap orang menjadi lemah,
lutut mereka goyah.
18Mereka akan memakai kain guni dan
seluruh badan mereka akan gementar.
Rambut mereka akan dicukur, dan
mereka semua akan dipermalukan.
19Mereka akan membuang emas dan
perak seperti sampah di jalan, kerana
baik perak mahupun emas tidak dapat
menyelamatkan mereka apabila TUHAN
melampiaskan kemurkaan-Nya. Mereka
tidak dapat menggunakan emas dan
perak itu untuk memuaskan diri ataupun
mengenyangkan perut. Justeru emas
dan peraklah yang menyebabkan mereka
berdosa.
20Pada suatu masa dahulu mereka
membangga-banggakan permata yang
indah, tetapi mereka menggunakannya
untuk membuat berhala-berhala yang
menjijikkan. Oleh itu TUHAN membuat
harta mereka itu memuakkan mereka.
21TUHAN berfirman, "Aku akan
membiarkan orang bangsa asing
merompak mereka. Penjahat akan
merampas harta mereka serta
mencemarkannya.
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22Aku tidak akan campur tangan
apabila Rumah-Ku yang Aku hargai
dinajiskan orang, apabila perompak
masuk dan mencemarkannya.
23Seluruh negeri kacau-bilau; negeri
penuh dengan pembunuhan, dan
kota-kota penuh dengan keganasan.
24Aku akan menghantar bangsa-
bangsa yang paling kejam ke negeri
ini dan membiarkan mereka mendiami
rumah-rumah kamu. Apabila Aku
membiarkan mereka menajiskan tempat
ibadat kamu, lelaki yang paling kuat
antara kamu akan kehilangan semangat.
25Kamu akan putus asa. Kamu mencari
keamanan, tetapi sia-sia sahaja.
26Bencana dan berita buruk akan
datang terus-menerus. Ketika itu
kamu akan memohon para nabi untuk
menyatakan penglihatan, tetapi sia-sia
sahaja. Para imam tidak mempunyai
apa-apa untuk diajarkan kepada umat,
dan orang tua-tua kehabisan nasihat.
27Raja akan berkabung; putera raja
akan kehilangan harapan, dan rakyat
akan gementar ketakutan. Aku akan
menghukum kamu setimpal dengan
segala perbuatan kamu. Aku akan
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mengadili kamu sebagaimana kamu
telah mengadili orang lain. Barulah kamu
akan tahu bahawa Aku TUHAN."

YEHEZKIEL MENDAPAT
PENGLIHATAN KEDUA TENTANG

ALLAH Penyembahan
Berhala di Yerusalem

8
1Pada hari kelima, bulan keenam
dalam tahun keenam masa kami

dalam buangan, para pemimpin orang
buangan dari Yehuda berada di rumahku.
Tiba-tiba kuasa TUHAN Raja menguasai
aku.
2Aku menengadah dan nampak
sesuatu yang menyerupai manusia. Dari
pinggangnya ke bawah, badannya seperti
api bernyala-nyala; dari pinggangnya ke
atas, dia bersinar seperti gangsa yang
digilap.
3Dia menghulurkan sesuatu yang
menyerupai tangan lalu menyambar
rambutku. Dalam penglihatan itu
Roh Allah mengangkat aku tinggi ke
udara dan membawa aku ke Rumah
TUHAN di Yerusalem, ke pintu masuk di
halaman dalam yang di sebelah utara.
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Di situ terletak patung berhala yang
membangkitkan kemurkaan Allah.
4Di situ aku nampak cahaya yang
berkilauan, yang menandakan hadirat
Allah Israel, seperti yang aku nampak
ketika aku berada di tepi Sungai Kebar.
5Allah berfirman kepadaku, "Hai
manusia fana, pandanglah ke arah
utara." Aku pun melihat, lalu aku
nampak berhala yang membangkitkan
kemurkaan Allah itu berhampiran
dengan mazbah di jalan masuk ke pintu
gerbang.
6Allah berfirman kepadaku, "Hai
manusia fana, adakah engkau nampak
apa yang sedang berlaku? Lihatlah
perbuatan menjijikkan yang dilakukan
oleh orang Israel, yang semakin
menjauhkan Aku dari tempat-Ku
yang suci. Engkau akan nampak
perkara-perkara yang lebih keji lagi."
7Dia membawa aku ke pintu masuk di
halaman luar dan menunjukkan sebuah
lubang di tembok kepadaku.
8Dia berfirman, "Hai manusia
fana, besarkan lubang ini." Aku pun
melakukannya, lalu mendapati sebuah
pintu.
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9Dia berfirman kepadaku, "Masuklah
dan lihatlah perbuatan yang keji dan
menjijikkan yang dilakukan oleh mereka
di situ."
10Aku pun masuk dan melihatnya.
Dinding di situ dilukisi segala jenis
binatang melata dan binatang najis yang
lain, dan juga gambar berhala-berhala
yang disembah umat Israel.
11Tujuh puluh orang pemimpin Israel
berada di situ, termasuk Yaazanya anak
Safan. Setiap orang memegang sebuah
perbaraan yang mengepulkan asap.
12Lalu Allah bertanya kepadaku,
"Hai manusia fana, adakah engkau
nampak apa yang sedang dilakukan oleh
pemimpin Israel dengan diam-diam?
Mereka semua bersembahyang di dalam
bilik yang penuh berhala dengan alasan
bahawa Aku tidak nampak mereka dan
Aku telah meninggalkan negeri ini."
13Lalu TUHAN berfirman kepadaku,
"Engkau akan melihat mereka melakukan
hal-hal yang lebih menjijikkan daripada
hal itu."
14Maka Dia membawa aku ke pintu
gerbang utara Rumah TUHAN. Di situ
aku diperlihatkan-Nya perempuan-
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perempuan yang sedang menangisi
kematian Dewa Tamus.
15Dia bertanya, "Hai manusia fana,
adakah engkau nampak hal itu?
Engkau akan melihat hal-hal yang lebih
menjijikkan lagi."
16Oleh itu Dia membawa aku ke
halaman dalam di Rumah TUHAN. Di
situ, dekat pintu masuk ke tempat suci,
di antara mazbah dan serambi, ada
kira-kira dua puluh lima orang lelaki.
Mereka membelakangi tempat suci
itu dan bersujud ke arah timur untuk
menyembah matahari yang terbit.
17TUHAN berfirman kepadaku, "Hai
manusia fana, adakah engkau nampak
hal itu? Penduduk Yehuda tidak puas
dengan perbuatan mereka yang
menjijikkan ataupun keganasan yang
telah dilakukan mereka di seluruh negeri
ini. Bahkan mereka melakukan semua
itu di sini juga, di dalam Rumah-Ku
dan membuat Aku lebih murka lagi.
Lihatlah bagaimana mereka menghina
Aku dengan cara yang paling keji!
18Mereka akan merasai kedahsyatan
kemurkaan-Ku. Aku tidak akan
melepaskan mereka ataupun
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mengasihani mereka. Mereka akan
meneriakkan doa kepada-Ku dengan
sekuat-kuatnya, tetapi Aku tidak akan
mendengar mereka."

Yerusalem Dihukum

9
1Kemudian aku mendengar Allah
berseru, "Marilah, kamu yang akan

menghukum kota ini. Bawalah senjata
kamu."
2Segera enam orang lelaki datang
dari sebelah luar pintu gerbang utara
Rumah TUHAN, dan masing-masing
membawa senjata. Mereka disertai oleh
seorang yang berpakaian linen dan
membawa alat untuk menulis. Mereka
semua datang dan berdiri dekat mazbah
gangsa.
3Lalu cahaya yang berkilauan, yang
menandakan hadirat Allah Israel,
terangkat ke atas daripada kerub-kerub
dan bergerak dari tempatnya lalu menuju
ke pintu masuk Rumah TUHAN. TUHAN
memanggil orang yang berpakaian linen
itu, dan berfirman,
4 "Jelajahilah seluruh kota Yerusalem
dan bubuhlah tanda pada dahi setiap
orang yang sedih dan susah kerana
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segala perbuatan yang menjijikkan yang
dilakukan di kota itu."
5Aku mendengar Allah berfirman
kepada lelaki-lelaki yang lain, "Ikutlah
dia ke seluruh kota dan bunuhlah setiap
orang. Jangan lepaskan seorang pun.
Jangan kasihani sesiapa pun.
6Bunuhlah orang tua, teruna, dara,
ibu, dan kanak-kanak. Tetapi jangan
sentuh seorang pun yang mempunyai
tanda pada dahi. Mulalah dari sini, dari
Rumah-Ku." Oleh itu mereka memulakan
tugas dengan membunuh para pemimpin
yang berdiri di Rumah TUHAN.
7Allah berfirman kepada mereka,
"Cemarkanlah Rumah TUHAN. Penuhilah
halaman-halamannya dengan mayat.
Mulalah bekerja!" Mereka pun mula
membunuh orang di kota itu.
8Sedang pembunuhan itu berlaku,
aku berada di situ seorang diri. Aku
bersujud sambil berseru, "Ya TUHAN
Raja, adakah Engkau sangat murka
terhadap Yerusalem sehingga Engkau
mahu membunuh setiap orang yang
masih hidup di Israel?"
9Allah menjawab, "Penduduk Israel
dan Yehuda telah melakukan dosa
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yang amat besar. Mereka melakukan
pembunuhan di seluruh negeri, dan
memenuhi Yerusalem dengan jenayah.
Mereka berkata bahawa Aku, TUHAN,
telah meninggalkan negeri mereka, dan
Aku tidak nampak mereka.
10Tetapi Aku tidak akan mengasihani
mereka. Aku akan memperlakukan
mereka sebagaimana mereka
memperlakukan orang lain."
11Kemudian orang yang berpakaian
linen itu kembali dan memberikan
laporan kepada TUHAN, "Aku sudah
melaksanakan perintah-Mu."

TUHAN Meninggalkan Rumah-Nya

10
1Aku memandang ke kubah yang
ada di atas kepala kerub-kerub

itu dan nampak sesuatu seperti takhta
yang dibuat daripada batu nilam.
2Allah berfirman kepada orang yang
berpakaian linen itu, "Pergilah ke antara
roda-roda di bawah kerub-kerub itu dan
ambillah segenggam bara api dengan
tanganmu. Lalu hamburkanlah bara itu di
atas seluruh kota." Aku memperhatikan
dia pergi.
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3Ketika dia masuk, kerub-kerub itu
sedang berdiri di bahagian selatan
Rumah TUHAN, dan halaman dalam
dipenuhi awan.
4Cahaya berkilauan, yang menandakan
hadirat TUHAN naik dari kerub-kerub itu
dan bergerak ke pintu masuk Rumah
TUHAN. Kemudian awan memenuhi
Rumah TUHAN, dan halaman itu menjadi
terang benderang.
5Bunyi kepakan sayap kerub-kerub itu
terdengar sampai ke halaman luar. Bunyi
itu seperti suara Allah Yang Maha Kuasa.
6Apabila TUHAN memerintah orang
yang berpakaian linen itu mengambil
api dari antara roda-roda yang di bawah
kerub-kerub itu, dia masuk dan berdiri
di tepi salah sebuah roda itu.
7Salah satu kerub itu memasukkan
tangannya ke dalam api yang ada
di tengah-tengah kerub-kerub lalu
memungut beberapa potong bara dan
meletakkannya di dalam tangan orang
yang berpakaian linen itu. Orang itu pun
menyambut bara itu lalu pergi.
8Aku nampak setiap kerub itu
mempunyai sesuatu yang seperti tangan
manusia di bawah setiap sayapnya.
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9Aku juga nampak bahawa di samping
setiap kerub itu ada sebuah roda.
Keempat-empat roda itu serupa dan
bersinar-sinar seperti batu permata.
Setiap roda mempunyai sebuah lagi roda
yang melintang di tengah-tengahnya.
10 (10:9)
11Dengan demikian kerub-kerub itu
dapat bergerak ke mana-mana arah
tanpa berpusing. Semua kerub itu
bergerak bersama-sama ke arah yang
ditujui tanpa berpusing.
12Seluruh badan, belakang, tangan,
sayap, dan roda penuh dengan mata.
13Roda itu sama dengan roda yang
aku nampak dalam penglihatan yang
pertama.
14Setiap kerub mempunyai empat
muka yang berlainan: yang pertama
muka lembu, yang kedua muka
manusia, yang ketiga muka singa, dan
yang keempat muka helang.
15Kerub-kerub itulah yang aku nampak
dahulu di tebing Sungai Kebar. Apabila
kerub-kerub itu naik ke udara
16dan bergerak, roda-roda itu
ikut sama. Apabila kerub-kerub itu
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mengembangkan sayap untuk terbang,
roda-roda itu pun ikut.
17Apabila kerub-kerub itu berhenti atau
terbang, roda-roda itu pun ikut kerana
dikuasai oleh kerub-kerub itu.
18Kemudian cahaya berkilauan
yang menandakan hadirat TUHAN,
meninggalkan pintu masuk Rumah
TUHAN dan pindah ke atas kerub-kerub
itu.
19Kerub-kerub itu mengembangkan
sayap lalu terbang dari muka bumi
sedang aku memandang, dan roda-roda
pun ikut. Kerub-kerub itu berhenti
sebentar di pintu gerbang timur Rumah
TUHAN, dan cahaya yang berkilauan itu
tetap di atas kerub-kerub itu.
20Aku mengenali semua kerub itu
sebagai kerub-kerub yang ada di bawah
Allah Israel, yang telah aku nampak di
tebing Sungai Kebar.
21Setiap kerub itu mempunyai empat
muka, empat sayap, dan sesuatu
seperti tangan manusia di bawah setiap
sayapnya.
22Muka kerub-kerub itu serupa dengan
muka yang aku nampak di tepi Sungai
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Kebar. Setiap kerub bergerak lurus ke
hadapan.

Yerusalem Dihukum

11
1Roh Allah mengangkat aku dan
membawa aku ke pintu gerbang

timur Rumah TUHAN. Di situ aku nampak
dua puluh lima orang lelaki termasuk
Yaazanya anak Azur dan Pelaca anak
Benaya, dua orang pemimpin bangsa.
2Allah berfirman kepadaku, "Hai
manusia fana, inilah orang yang
merancang kejahatan dan memberikan
nasihat yang menyesatkan, di kota ini.
3Mereka berkata, Tidak lama lagi
kita akan membina rumah semula.
Memang kota ini seperti periuk dan
kita seperti daging di dalamnya, tetapi
setidak-tidaknya kita dilindungi daripada
api.
4Oleh itu, hai manusia fana,
sampaikanlah perkhabaran-Ku tentang
hukuman bagi mereka!"
5Roh TUHAN menguasai aku lalu
menyuruh aku menyampaikan
perkhabaran ini kepada umat, "Hai umat
Israel, Aku tahu apa yang kamu katakan
dan hal yang kamu rancang.
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6Kamu telah membunuh begitu banyak
orang di kota ini sehingga jalan-jalan
penuh dengan mayat.
7Oleh itu, Aku, TUHAN Raja berfirman
kepada kamu. Memang kota ini adalah
periuk, tetapi daging di dalamnya bukan
kamu, melainkan mayat orang yang
telah kamu bunuh! Sedangkan kamu
akan Kubuang dari kota ini!
8Kamu takut akan pedang; Aku akan
mendatangkan orang yang membawa
pedang untuk menyerang kamu.
9Aku akan membuang kamu dari kota
ini dan menyerahkan kamu kepada
bangsa asing. Aku telah menjatuhkan
hukuman mati kepada kamu;
10kamu akan mati terbunuh dalam
peperangan di negeri kamu sendiri.
Barulah setiap orang akan tahu bahawa
Akulah TUHAN.
11Kota ini tidak akan melindungi kamu,
seperti periuk melindungi daging di
dalamnya. Aku akan menghukum kamu
di mana sahaja kamu berada di negeri
Israel.
12Kamu akan tahu bahawa Akulah
TUHAN, dan dengan mentaati hukum
negeri-negeri jiran, kamu melanggar
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hukum-Ku dan mengabaikan perintah-
Ku."
13Sedang aku bernubuat, tiba-tiba
Pelaca jatuh lalu mati. Aku bersujud
sambil berseru, "Jangan, TUHAN Raja!
Adakah Engkau hendak memunahkan
orang yang masih tinggal di Israel?"

Janji Allah kepada Orang Buangan
14TUHAN berfirman kepadaku,
15 "Hai manusia fana, penduduk
Yerusalem sedang bercakap tentang
engkau dan sesama bangsamu, umat
Israel yang dalam buangan. Mereka
berkata, Orang buangan terlalu jauh
untuk beribadat kepada TUHAN. TUHAN
telah memberi kita tanah ini sebagai
milik kita.
16Beritahulah sesama bangsamu
dalam buangan bahawa Akulah yang
menghantar mereka jauh ke antara
bangsa-bangsa, serta mencerai-beraikan
mereka di negeri-negeri lain. Namun
untuk sementara waktu, Aku akan
menyertai mereka di tempat itu.
17Oleh itu beritahulah mereka apa yang
Aku, TUHAN Raja firmankan. Aku akan
mengumpulkan mereka dari negeri-
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negeri tempat Aku mencerai-beraikan
mereka, lalu Aku akan mengembalikan
negeri Israel kepada mereka.
18Apabila mereka pulang, mereka
mesti membuang segala berhala yang
keji dan menjijikkan itu.
19Aku akan memberi mereka hati
dan fikiran yang baru. Aku akan
menggantikan hati mereka yang keras
seperti batu, dengan hati yang taat.
20Barulah mereka akan mentaati
hukum-Ku dan mematuhi semua
perintah-Ku dengan setia. Mereka akan
menjadi umat-Ku, dan Aku menjadi Allah
mereka.
21Tetapi Aku akan menghukum orang
yang suka menyembah berhala yang keji
serta menjijikkan. Aku akan menghukum
mereka kerana perbuatan mereka itu."
Demikianlah firman TUHAN Raja.

Allah Meninggalkan Yerusalem
22Kerub-kerub itu mulai terbang,
dan roda-roda pun ikut sama. Cahaya
berkilauan yang menandakan hadirat
Allah Israel berada di atas kerub-kerub
itu.
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23Kemudian cahaya yang berkilauan
itu meninggalkan kota dan pindah ke
gunung di sebelah timur kota.
24Dalam penglihatan itu, Roh Allah
mengangkat aku dan membawa aku
kembali ke tempat orang buangan di
Babilonia. Kemudian penglihatan itu
lenyap,
25dan aku pun memberitahu orang
buangan tentang segala yang telah
ditunjukkan TUHAN kepadaku.

Yehezkiel sebagai Orang Pelarian

12
1TUHAN berfirman kepadaku,
2 "Hai manusia fana, engkau

tinggal di tengah-tengah kaum
pemberontak. Mereka mempunyai mata,
tetapi tidak melihat; mereka mempunyai
telinga, tetapi tidak mendengar, kerana
mereka suka memberontak.
3Oleh itu, hai manusia fana, kemaskan
barang-barangmu dalam satu bungkusan
seperti yang dilakukan oleh seorang
pelarian, dan berangkatlah sebelum
gelap. Biarlah orang nampak engkau
meninggalkan kota dan pergi ke
tempat lain. Barangkali pemberontak-
pemberontak itu akan melihat engkau.
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4Ketika hari masih terang, kemaskan
barang dalam satu bungkusan untuk
dibawa ke pembuangan, dan biarlah
mereka nampak engkau berbuat
demikian. Biarlah mereka melihat
engkau meninggalkan kota pada waktu
petang, seolah-olah engkau sedang
menuju ke tempat pembuangan.
5Sedang mereka memperhatikan
engkau, pecahkan tembok rumahmu
supaya berlubang, dan bawalah
bungkusanmu keluar melalui lubang itu.
6Biarlah mereka melihat engkau
memikul bungkusanmu itu dan keluar
ke tempat yang gelap dengan muka
tertutup supaya engkau tidak dapat
melihat jalan yang dilalui. Perbuatanmu
itu akan menjadi amaran bagi umat
Israel."
7Aku melakukan apa yang disuruh
TUHAN. Pada hari itu aku mengemaskan
barangku dalam satu bungkusan seperti
yang dilakukan oleh seorang pelarian.
Pada petang itu, waktu hampir gelap,
dengan tangan aku memecahkan tembok
rumahku sehingga berlubang, lalu aku
keluar melalui lubang itu. Sedang orang
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memandang, aku memikul bungkusanku
lalu meninggalkan tempat itu.
8Keesokan paginya TUHAN berfirman
kepadaku,
9 "Hai manusia fana, oleh sebab umat
Israel, umat pemberontak itu bertanya
kepadamu tentang hal yang sedang
engkau lakukan,
10beritahulah mereka apa yang
Aku, TUHAN Raja firmankan kepada
mereka. Perkhabaran ini untuk raja yang
memerintah di Yerusalem dan untuk
semua orang yang tinggal di situ.
11Beritahulah mereka bahawa
perbuatanmu itu melambangkan hal
yang akan berlaku kepada mereka.
Mereka akan menjadi orang pelarian dan
orang tawanan.
12Raja mereka akan memikul
bungkusannya pada waktu malam dan
melarikan diri melalui lubang yang
dibuat oleh mereka di tembok. Raja
akan menutup mukanya sehingga tidak
nampak ke mana dia pergi.
13Tetapi Aku akan memasang jaring
untuk menangkap raja. Lalu Aku akan
membawa dia ke kota Babel, dan dia
akan mati tanpa melihat kota itu.
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14Aku akan mencerai-beraikan semua
orang di istananya, para penasihat,
dan pengawal peribadinya. Aku akan
memburu dan membunuh mereka.
15Apabila Aku mencerai-beraikan
mereka antara bangsa-bangsa lain di
negeri-negeri asing, barulah mereka
sedar bahawa Akulah TUHAN.
16Aku akan membiarkan sebilangan
kecil daripada mereka terselamat
daripada peperangan, kelaparan, dan
wabak supaya di kalangan bangsa-
bangsa asing itu, mereka akan sedar
betapa kejinya perbuatan mereka, lalu
mengakui bahawa Akulah TUHAN."

Yehezkiel Melambangkan
Ketakutan Rakyat

17TUHAN berfirman kepadaku,
18 "Hai manusia fana, gementarlah
apabila engkau makan, dan menggigillah
dengan takut apabila engkau minum.
19Beritahulah seluruh bangsa bahawa
inilah firman TUHAN Raja kepada
penduduk Yerusalem yang masih
tinggal di negeri mereka: Mereka akan
gementar apabila mereka makan, dan
menggigil dengan takut apabila mereka
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minum. Negeri mereka akan musnah
dan menjadi tandus kerana semua orang
yang tinggal di situ melanggar hukum.
20Kota-kota yang sekarang penuh
dengan orang akan musnah, dan negeri
itu akan menjadi padang gurun. Pada
waktu itu barulah mereka sedar bahawa
Akulah TUHAN."

Firman TUHAN Pasti Berlaku
21TUHAN berfirman kepadaku,
22 "Hai manusia fana, mengapakah
umat Israel menyebut-nyebut peribahasa
ini: Masa berlalu, tetapi nubuat tidak
berlaku?
23Oleh itu beritahulah mereka
bahawa Aku, TUHAN Raja memberikan
jawapan ini: Aku akan menghapuskan
peribahasa itu sehingga tidak diucapkan
di Israel lagi. Sebaliknya, beritahulah
mereka bahawa telah tiba masanya
nubuat-nubuat itu berlaku.
24Di Israel tiada lagi penglihatan yang
palsu atau nubuat yang menyesatkan.
25Aku, TUHAN akan berfirman kepada
umat Israel, dan segala yang Aku
firmankan pasti berlaku, tanpa ditunda-
tunda lagi. Hai pemberontak, pada masa
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hidup kamu, Aku akan melaksanakan apa
yang telah Kuperingatkan kepada kamu.
Aku, TUHAN Raja, telah berfirman."
26TUHAN berfirman kepadaku,
27 "Hai manusia fana, umat Israel
menyangka bahawa penglihatan dan
nubuatmu itu tentang masa hadapan
yang lama lagi.
28Oleh itu beritahulah mereka bahawa
Aku, TUHAN Raja berfirman: Semua
yang Aku firmankan pasti berlaku, tanpa
ditunda-tunda lagi. Aku, TUHAN Raja,
telah berfirman!"

Nubuat terhadap Nabi Palsu Lelaki

13
1TUHAN berfirman kepadaku,
2 "Hai manusia fana, kecamlah

nabi-nabi Israel yang mengucapkan
nubuat yang direka-reka oleh mereka
sendiri. Suruhlah mereka mendengarkan
firman TUHAN."
3Demikianlah firman TUHAN Raja,
"Alangkah malangnya nabi-nabi bodoh
itu! Mereka mendapat ilham daripada
khayalan mereka sendiri dan penglihatan
mereka palsu belaka.
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4Hai umat Israel, nabi-nabi kamu tidak
berguna; mereka seperti serigala yang
tinggal di tengah runtuhan kota.
5Mereka tidak mengawal tempat-
tempat yang roboh temboknya,
ataupun membina tembok-tembok itu
semula, sehingga Israel tidak dapat
dipertahankan apabila peperangan
berlaku pada hari Aku, TUHAN datang
menjatuhkan hukuman.
6Penglihatan mereka itu palsu dan
ramalan mereka pun dusta belaka.
Mereka mengaku menyampaikan
firman-Ku, padahal Aku tidak mengutus
mereka. Namun mereka berharap
supaya ramalan mereka akan berlaku.
7Aku berfirman kepada mereka:
Penglihatan kamu itu palsu, dan ramalan
kamu itu dusta belaka. Kamu berkata
bahawa semua itu firman-Ku, padahal
Aku tidak berfirman kepada kamu!"
8Oleh itu TUHAN Raja berfirman kepada
mereka, "Kerana kata-kata kamu itu
dusta dan penglihatan kamu itu palsu,
Aku akan melawan kamu.
9Aku akan menghukum kamu,
nabi-nabi yang melihat penglihatan
palsu serta menyampaikan ramalan
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yang menyesatkan. Kamu tidak akan
bersama-sama umat-Ku apabila mereka
bersidang; nama kamu tidak akan
tercatat dalam daftar warga Israel,
dan kamu tidak akan pulang ke tanah
air kamu. Barulah kamu tahu bahawa
Akulah TUHAN Raja.
10Para nabi itu menyesatkan umat-Ku
dengan mengatakan bahawa semuanya
selamat, pada hal semuanya tidak
selamat! Umat-Ku membina tembok
yang tidak kukuh, lalu nabi-nabi itu
datang dan mengapurnya.
11Beritahulah nabi-nabi itu bahawa
tembok mereka akan roboh. Aku akan
menurunkan hujan lebat. Tembok itu
akan dilanda angin ribut dan ditimpa
hujan batu.
12Lalu tembok itu akan roboh, dan
orang akan bertanya kepada kamu apa
gunanya tembok itu dikapur."
13Demikianlah firman TUHAN Raja,
"Semasa Aku sangat murka, Aku
mendatangkan angin kencang,
hujan lebat, dan hujan batu untuk
memusnahkan tembok itu.
14Aku bermaksud untuk merobohkan
tembok yang dikapur mereka. Aku
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akan menghancurkannya sehingga batu
asasnya kelihatan. Tembok itu akan
roboh dan membunuh kamu semua.
Barulah setiap orang tahu bahawa
Akulah TUHAN.
15Tembok itu dan mereka yang
mengapurnya akan merasakan
kedahsyatan kemurkaan-Ku. Kemudian
Aku akan memberitahu kamu bahawa
tembok itu dan orang yang mengapurnya
telah binasa,
16 iaitu nabi-nabi yang bernubuat
bahawa Yerusalem akan selamat,
padahal tidak!" Demikianlah firman
TUHAN Raja.

Nubuat tentang Nabi
Palsu Perempuan

17TUHAN berfirman, "Hai manusia fana,
lihatlah wanita-wanita yang berlagak
sebagai nabi di kalangan bangsamu.
Kecamlah mereka,
18dan sampaikanlah apa yang Aku,
TUHAN Raja firmankan kepada mereka,
Alangkah malangnya kamu! Kamu
membuat gelang azimat dan kain tudung
sakti, supaya kamu dapat menguasai
hidup orang lain. Kamu ingin menguasai
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hidup mati umat-Ku bagi keuntungan
kamu sendiri.
19Kamu menghina Aku di hadapan
umat-Ku untuk mendapat hanya
beberapa genggam barli dan beberapa
ketul roti. Orang yang tidak patut mati,
kamu bunuh sedangkan orang yang
tidak patut hidup, kamu biarkan hidup.
Lalu kamu berdusta kepada umat-Ku
dan mereka percaya kepada kamu."
20Oleh itu TUHAN Raja berfirman,
"Aku membenci gelang azimat yang
kamu gunakan untuk menguasai hidup
mati orang lain. Aku akan merenggut
gelang itu daripada lengan kamu dan
membebaskan orang yang kamu kuasai.
21Aku akan mengoyakkan kain tudung
kamu dan membebaskan umat-Ku
daripada kuasa kamu selama-lamanya.
Barulah kamu tahu bahawa Akulah
TUHAN.
22Dengan dusta kamu itu kamu
menawarkan hati orang baik, yang
Aku tidak mahu apa-apakan. Kamu
menggalakkan orang jahat supaya terus
melakukan kejahatan sehingga mereka
tidak dapat diselamatkan.
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23Sekarang penglihatan palsu dan
ramalan kamu yang menyesatkan
itu telah berakhir. Aku sedang
menyelamatkan umat-Ku daripada kuasa
kamu supaya kamu tahu bahawa Akulah
TUHAN."

Allah Mengutuk
Penyembahan Berhala

14
1Beberapa orang pemimpin umat
Israel datang bertanya kepadaku

tentang kehendak TUHAN.
2Lalu TUHAN berfirman kepadaku,
3 "Hai manusia fana, semua orang ini
telah percaya kepada berhala sehingga
mereka terjerumus ke dalam dosa.
Adakah mereka menyangka bahawa Aku
akan menjawab pertanyaan mereka?
4Beritahulah mereka bahawa Aku,
TUHAN Raja berfirman, Orang Israel
yang percaya kepada berhala sehingga
terjerumus ke dalam dosa, lalu datang
pula meminta nasihat daripada seorang
nabi, akan menerima jawapan daripada-
Ku -- jawapan yang setimpal dengan
dosa mereka itu.
5Semua berhala itu telah menjauhkan
umat Israel daripada-Ku, tetapi dengan
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jawapan-Ku itu Aku berharap memujuk
mereka kembali kepada-Ku.
6Oleh itu beritahulah umat Israel
bahawa Aku, TUHAN Raja berfirman,
Bertaubatlah, dan tinggalkanlah berhala
kamu yang menjijikkan itu.
7Apabila seorang Israel atau seorang
asing yang tinggal dalam masyarakat
Israel, berpaling daripada-Ku lalu
menyembah berhala, dan kemudian
meminta nasihat daripada seorang nabi,
Aku, TUHAN akan menjawabnya!
8Aku akan menentang dia, dan
menjadikan dia sebagai amaran.
Aku akan membuang dia daripada
masyarakat umat-Ku, supaya kamu tahu
bahawa Akulah TUHAN.
9 Jika seorang nabi ditipu sehingga
mengatakan sesuatu yang tidak benar,
Aku, TUHAN yang telah menipu dia. Aku
akan membuang dia daripada umat-Ku,
Israel.
10Baik nabi itu sendiri, mahupun
orang yang meminta nasihatnya akan
menerima hukuman yang sama.
11Aku akan melakukan hal itu untuk
mencegah umat Israel meninggalkan
Aku dan menajiskan diri mereka dengan
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dosa. Dengan demikian mereka akan
menjadi umat-Ku dan Aku menjadi Allah
mereka." Demikianlah firman TUHAN
Raja.

Nuh, Danel, dan Ayub
12TUHAN berfirman kepadaku,
13 "Hai manusia fana, jika sesuatu
bangsa berdosa dan menderhaka
terhadap-Ku, Aku akan menghukum
mereka dan memusnahkan bekalan
makanan mereka. Aku akan
mendatangkan kebuluran dan
membunuh baik manusia mahupun
binatang.
14Walaupun Nuh, Danel dan Ayub,
tiga orang itu tinggal di situ, kebaikan
mereka hanya dapat menyelamatkan
diri mereka sendiri." Demikianlah firman
TUHAN Raja.
15 "Atau mungkin Aku mendatangkan
binatang buas untuk membunuh
manusia sehingga negeri itu menjadi
sangat berbahaya dan orang tidak dapat
lalu di situ.
16Demi Aku, TUHAN Raja, Allah yang
hidup, sekalipun Nuh, Danel, dan Ayub
tinggal di situ, mereka tidak akan dapat
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menyelamatkan anak mereka sendiri.
Hanya mereka sendiri yang selamat.
Negeri ini akan menjadi padang gurun.
17Atau mungkin Aku mendatangkan
peperangan ke negeri itu dan
mengirimkan senjata untuk
membinasakan baik orang mahupun
binatang.
18Demi Aku, TUHAN Raja, Allah yang
hidup, sekalipun ketiga-tiga orang itu
tinggal di situ, mereka tidak akan dapat
menyelamatkan anak mereka sendiri.
Hanya mereka sendiri yang selamat.
19 Jika Aku mendatangkan wabak ke
negeri itu, baik orang mahupun binatang
akan terbunuh kerana Aku sangat
murka.
20Demi Aku, TUHAN Raja, Allah yang
hidup, sekalipun Nuh, Danel, dan Ayub
tinggal di situ, mereka tidak akan
dapat menyelamatkan anak mereka
sendiri. Kebaikan mereka hanya dapat
menyelamatkan diri mereka sendiri."
21 Inilah firman TUHAN Raja, "Aku akan
mendatangkan empat hukuman yang
paling dahsyat kepada Yerusalem untuk
membinasakan baik manusia mahupun
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binatang. Hukuman itu peperangan,
kebuluran, binatang buas, dan wabak.
22 Jika ada sesiapa yang terluput
daripada hukuman itu serta berjaya
menyelamatkan anak-anaknya, lihatlah
mereka apabila mereka datang
kepadamu. Lihatlah betapa zalimnya
mereka itu dan yakinlah bahawa
hukuman-Ku kepada Yerusalem itu adil.
23Barulah engkau tahu bahawa segala
tindakan-Ku mempunyai sebab yang
wajar." TUHAN Raja telah berfirman.

Perumpamaan tentang
Pokok Anggur

15
1TUHAN berfirman kepadaku,
2 "Hai manusia fana, apakah

perbezaan pokok anggur dengan pokok
lain? Apakah gunanya carang pokok
anggur jika dibandingkan dengan
pokok-pokok di hutan?
3Bolehkah carang pokok anggur itu
digunakan untuk membuat apa-apa?
Bolehkah carangnya dijadikan pasak
untuk menggantung barang?
4Carang tidak ada gunanya selain
dijadikan kayu bakar. Apabila kedua-dua
hujungnya habis terbakar dan bahagian
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tengahnya hangus, masihkah ada
gunanya?
5Sebenarnya, sebelum dibakar carang
pokok anggur tidak berguna sama sekali.
Apalagi setelah dibakar, carang itu lebih
lagi tidak berguna!"
6 Inilah firman TUHAN Raja,
"Sebagaimana carang pokok anggur
diambil dari hutan dan dibakar,
demikian juga Aku akan memperlakukan
penduduk Yerusalem,
7dan menghukum mereka. Walaupun
mereka telah terluput daripada api,
mereka akan dibakar oleh api juga.
Apabila Aku menghukum mereka kelak,
barulah engkau tahu bahawa Akulah
TUHAN.
8Mereka tidak setia kepada-Ku. Oleh
itu Aku akan menjadikan negeri mereka
padang gurun." TUHAN Raja telah
berfirman.

Yerusalem yang Tidak Setia

16
1TUHAN berfirman lagi kepadaku,
2 "Hai manusia fana,

tunjukkanlah perbuatan Yerusalem
yang menjijikkan itu kepadanya."
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3TUHAN Raja menyuruh aku
menyampaikan firman ini kepada
Yerusalem, "Engkau dilahirkan di tanah
Kanaan. Bapamu orang Amori dan ibumu
orang Het.
4Ketika engkau dilahirkan, tiada
sesiapa pun memotong tali pusatmu
atau memandikan engkau atau
menggosokmu dengan garam ataupun
membedungi engkau dengan kain.
5Tiada sesiapa pun mengasihani
engkau sehingga mahu melakukan
perkara-perkara itu bagimu. Ketika
engkau dilahirkan, tiada sesiapa pun
mengasihimu. Engkau dibuang di
padang.
6Kemudian Aku lalu dan nampak
engkau menggeliat dalam darahmu
sendiri, tetapi Aku tidak membiarkan
engkau mati.
7Aku memelihara engkau sehingga
engkau membesar seperti tanaman yang
subur. Engkau tumbuh sihat dan tinggi,
dan menjadi wanita muda. Buah dadamu
montok dan rambutmu sudah tumbuh,
tetapi engkau masih bogel.
8Ketika Aku lalu lagi, Aku sedar bahawa
masamu untuk bercinta sudah tiba.
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Aku menutupi tubuhmu yang bogel
dengan jubah-Ku. Aku berjanji akan
mencintai engkau dan Aku membuat
janji perkahwinan dengan engkau agar
engkau menjadi milik-Ku." Demikianlah
firman TUHAN Raja.
9 "Kemudian Aku mengambil air dan
mencuci darah yang ada pada tubuhmu.
Aku menyapu minyak zaitun pada
kulitmu.
10Aku memakaikan engkau pakaian
bersulam, kasut kulit yang terbaik, ikat
kepala daripada kain linen, dan jubah
sutera.
11Aku mengenakan perhiasan gelang
dan kalung padamu.
12Aku memberi engkau cincin hidung,
anting-anting, dan mahkota yang indah.
13Perhiasanmu dibuat daripada emas
dan perak, dan pakaianmu dibuat
daripada linen, sutera, dan kain
bersulam. Engkau makan roti yang
dibuat daripada gandum terbaik, dengan
madu dan minyak zaitun. Kecantikanmu
luar biasa, sehingga engkau menjadi
ratu.
14Kerana kecantikanmu, engkau
menjadi termasyhur antara semua
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bangsa. Akulah yang menyebabkan
engkau secantik itu!" Demikianlah firman
TUHAN Raja.
15 "Tetapi engkau menyalahgunakan
kecantikanmu dan keharuman namamu.
Engkau tidur dengan sesiapa sahaja
yang lalu.
16Engkau menghiasi tempat
pemujaanmu dengan pakaianmu,
dan seperti pelacur engkau memberikan
tubuhmu kepada setiap orang.
17Engkau menggunakan emas dan
perak yang Kuberikan itu untuk
membentuk patung-patung orang lelaki,
lalu engkau berbuat cabul dengan
patung itu.
18Engkau mengambil pakaian-pakaian
bersulam yang Kuberikan kepadamu
lalu engkau mengenakannya pada
patung-patung itu. Kepada patung itu
engkau mempersembahkan minyak
zaitun dan kemenyan yang engkau
terima daripada Aku.
19Aku memberi engkau makanan
yang terbaik, iaitu gandum, minyak
zaitun, dan madu, tetapi semua itu
engkau gunakan sebagai persembahan
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untuk menyenangkan hati berhala. Aku,
TUHAN Raja, telah berfirman.
20Lalu anak lelaki dan anak perempuan
yang telah engkau lahirkan bagi-Ku,
engkau persembahkan kepada berhala-
berhala. Belum cukupkah engkau tidak
setia kepada-Ku?
21Mengapa engkau mesti merampas
anak-anak-Ku dan mempersembahkan
mereka sebagai korban kepada berhala?
22Selama kehidupanmu sebagai
pelacur yang menjijikkan itu, engkau
tidak pernah teringat pada masa
kecilmu, ketika engkau bogel dan
menggeliat dalam darahmu sendiri."

Kehidupan Yerusalem
sebagai Pelacur

23TUHAN Raja berfirman, "Alangkah
malangnya engkau! Sungguh malang!
Selain segala kejahatanmu itu,
24engkau juga membina tempat untuk
menyembah berhala dan melacur di tepi
setiap jalan.
25Engkau menodai kecantikanmu.
Engkau menawarkan tubuhmu kepada
sesiapa sahaja yang lalu di situ, dan
engkau tidak henti-henti melacur.
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26Engkau melacur dengan tetanggamu
orang Mesir yang bernafsu buas. Engkau
melacur untuk membuat Aku murka.
27Tetapi sekarang Aku bertindak untuk
menghukum engkau dan mengambil
berkat yang telah Kuberikan kepadamu.
Aku telah menyerahkan engkau kepada
orang Filistin yang membenci engkau
serta jijik terhadap perbuatanmu yang
cabul itu.
28Kerana engkau tidak puas dengan
yang lain, engkau mengejar orang Asyur.
Engkau melacurkan diri, namun orang
Asyur pun tidak dapat memuaskan
nafsumu.
29Engkau juga menjadi pelacur kepada
orang Babilonia, kaum pedagang
itu, tetapi mereka pun tidak dapat
memuaskan nafsumu."
30TUHAN Raja berfirman, "Segala
perbuatanmu itu seperti perbuatan
seorang pelacur yang tidak tahu malu.
31Di tiap-tiap jalan engkau membina
tempat untuk menyembah berhala dan
melacur. Engkau melakukan hal itu
bukan untuk mendapat wang seperti
pelacur.
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32Engkau seperti isteri yang
mengkhianati suami dan berzina
dengan lelaki lain.
33Seorang pelacur menerima bayaran,
tetapi engkau memberikan hadiah
kepada semua kekasihmu. Engkau
mengumpan orang dari mana-mana
tempat supaya tidur bersama-samamu.
34Engkau ini pelacur yang luar biasa!
Tiada sesiapa pun memaksa engkau
menjadi pelacur. Engkau tidak dibayar,
sebaliknya engkau yang memberikan
bayaran. Aneh betul engkau ini!"

Hukuman Allah bagi Yerusalem
35Hai Yerusalem, engkau pelacur!
Dengarlah firman TUHAN.
36Demikianlah firman TUHAN Raja,
"Engkau menanggalkan pakaian, lalu
seperti pelacur engkau menyerahkan
tubuh kepada kekasih-kekasihmu dan
segala berhalamu yang menjijikkan
itu. Engkau membunuh anakmu dan
mempersembahkan mereka sebagai
korban kepada berhala.
37Oleh itu Aku akan mengumpulkan
semua bekas kekasihmu -- baik yang
engkau sukai mahupun yang engkau
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benci. Aku akan menyuruh mereka
mengelilingi engkau, lalu Aku akan
menanggalkan pakaianmu supaya
mereka melihat tubuhmu yang bogel.
38Aku akan menghukum engkau kerana
perzinaan serta pembunuhan yang telah
engkau lakukan. Kerana Aku sangat
murka, Aku menjatuhi engkau hukuman
mati!
39Aku akan menyerahkan engkau
kepada mereka, dan mereka akan
merobohkan tempat-tempat engkau
melacur serta menyembah berhala.
Mereka akan merampas pakaian dan
perhiasanmu, sehingga engkau bogel.
40Mereka akan menghasut orang ramai
supaya merejam engkau, dan mereka
akan mencincang tubuhmu dengan
pedang.
41Mereka akan membakar rumah-
rumahmu dan membiarkan kaum wanita
melihat engkau dihukum. Aku akan
menghentikan pelacuranmu. Engkau
tidak akan memberikan hadiah kepada
kekasih-kekasihmu lagi.
42Barulah Aku tenang dan kemurkaan-
Ku reda. Aku tidak akan murka ataupun
cemburu lagi.
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43Engkau lupa bagaimana Aku
memperlakukan engkau semasa engkau
kecil, dan engkau membangkitkan
kemurkaan-Ku dengan segala
perbuatanmu. Itulah sebabnya engkau
mesti menanggung hukumannya.
Mengapakah engkau berzina pula
setelah melakukan segala perbuatan lain
yang menjijikkan itu?" TUHAN Raja telah
berfirman.

Seperti Ibunya, Begitu Juga Anaknya
44TUHAN berfirman, "Orang akan
menggunakan pepatah ini terhadap
dirimu, hai Yerusalem: Seperti ibunya,
begitu juga anaknya.
45Sesungguhnya engkau adalah anak
ibumu. Ibumu membenci suami serta
anak-anaknya. Engkau serupa dengan
saudara-saudara perempuanmu yang
membenci suami dan anak mereka.
Ibumu orang Het dan bapamu orang
Amori.
46Kakakmu ialah Samaria di sebelah
utara dengan pekan-pekan di sekitarnya.
Adik perempuanmu itu Sodom di
sebelah selatan dengan pekan-pekan di
sekitarnya.
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47Engkau tidak puas mengikut
teladan mereka yang menjijikkan itu.
Dalam masa yang singkat engkau
pun berkelakuan lebih jahat daripada
mereka."
48 "Demi Aku, Allah yang hidup,"
TUHAN Raja berfirman, "adikmu,
Sodom dan pekan-pekan di sekitarnya,
belum pernah melakukan kejahatan
yang engkau lakukan bersama dengan
pekan-pekan di sekitarmu.
49Sodom dan anak-anaknya sombong
kerana mereka mempunyai banyak
makanan serta dapat hidup dengan
tenang dan aman. Tetapi mereka tidak
menolong orang yang miskin dan susah.
50Mereka sombong dan degil, serta
melakukan perkara-perkara yang Aku
benci. Oleh itu Aku membinasakan
mereka, sebagaimana yang engkau
tahu.
51Dosa Samaria tidak sampai separuh
daripada dosamu. Perbuatanmu
lebih menjijikkan daripada segala
perbuatannya. Kerana engkau sangat
jahat, Samaria dan Sodom seakan-akan
tidak bersalah jika dibandingkan dengan
engkau.
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52Sekarang engkau terpaksa
menanggung aib. Dosamu jauh
lebih besar daripada dosa saudara-
saudaramu. Mereka seakan-akan tidak
bersalah jika dibandingkan dengan
engkau. Engkau harus malu dan
menanggung aib, kerana saudara-
saudaramu kelihatan suci."

Sodom dan Samaria Akan Dipulihkan
53TUHAN berfirman kepada Yerusalem,
"Aku akan memulihkan kemakmuran
Sodom dan pekan-pekan di sekitarnya;
demikian juga Samaria serta pekan-
pekan di sekitarnya. Engkau pun akan
Kujadikan makmur.
54Engkau akan berasa malu terhadap
dirimu sendiri. Kerana keadaanmu yang
memalukan itu, saudara-saudaramu
akan sedar betapa baiknya keadaan
mereka.
55Mereka akan menjadi makmur
semula, dan engkau serta pekan-
pekanmu pun akan dipulihkan.
56Bukankah engkau pernah
mentertawakan Sodom pada masa
engkau masih sombong dahulu,
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57 sebelum kejahatanmu didedahkan?
Sekarang engkau sama seperti dia;
engkau menjadi bahan tertawaan orang
Edom, Filistin, dan negeri-negeri jiran
yang membenci engkau.
58Sekarang engkau mesti menderita
akibat perbuatanmu yang cabul dan
menjijikkan." TUHAN telah berfirman.

Perjanjian yang Kekal
59TUHAN Raja berfirman, "Aku
akan memperlakukan engkau dengan
sepatutnya, kerana engkau telah
mengingkari janji-janjimu serta
melanggar perjanjian yang Aku buat
dengan engkau.
60Namun Aku akan memenuhi
perjanjian yang Aku buat dengan engkau
ketika engkau masih muda. Aku akan
membuat perjanjian yang berlaku
selama-lamanya dengan engkau.
61Barulah engkau teringat akan
kelakuanmu, dan berasa malu apabila
saudara-saudaramu pulang kepadamu.
Aku akan membenarkan mereka menjadi
seperti anak-anakmu walaupun hal itu
tidak termasuk dalam perjanjian-Ku
dengan engkau.
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62Aku akan membaharui perjanjian-Ku
dengan engkau, dan engkau akan tahu
bahawa Akulah TUHAN.
63Aku akan mengampunkan segala
kesalahanmu, tetapi engkau akan
mengingatnya dan berasa terlalu malu
sehingga engkau tidak berani membuka
mulut." TUHAN Raja telah berfirman.

Perumpamaan tentang Burung
Helang dan Pokok Anggur

17
1TUHAN berfirman kepadaku,
2 "Hai manuisa fana,

sampaikanlah perumpamaan ini
kepada umat Israel,
3 supaya mereka tahu apa yang Aku,
TUHAN Raja firmankan kepada mereka:
Ada seekor burung helang raksasa yang
berbulu cantik dan bersayap lebar yang
terkembang. Helang itu terbang ke
Pergunungan Lebanon, lalu mematahkan
pucuk sebatang pokok sedar,
4kemudian membawanya ke negeri
perdagangan dan meletakkannya di kota
kaum pedagang.
5Kemudian helang itu mengambil
sebatang tanaman muda dari negeri
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Israel lalu menanamnya di tanah yang
subur dan berair.
6Tanaman itu menjadi pokok anggur
yang rendah dan menjalar luas.
Carangnya tumbuh ke atas menuju
burung helang itu dan akarnya tumbuh
dalam ke bawah tanah. Pokok anggur itu
rimbun sekali.
7Ada lagi seekor burung helang raksasa.
Sayapnya lebar dan bulunya tebal. Lalu
pokok anggur itu mengarahkan akar dan
daunnya kepada burung helang yang
kedua itu dengan harapan agar burung
itu akan memberikan lebih banyak air
daripada yang ada di ladang itu.
8Padahal pokok anggur itu sudah
ditanam di tempat yang subur dan
berair, sehingga daun dan buahnya
lebat, dan menjadi pokok anggur yang
baik sekali.
9Lalu Aku, TUHAN Raja bertanya:
Dapatkah pokok anggur ini hidup
dan tumbuh? Tidakkah burung
helang yang pertama akan mencabut
akarnya, memetik buah-buahnya,
mematah-matahkan carangnya, lalu
membiarkannya layu? Tidak diperlukan
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banyak tenaga atau bangsa yang kuat
untuk melakukan hal itu.
10Memang pokok itu telah ditanam,
tetapi dapatkah pokok itu tumbuh
dan membesar? Tidakkah pokok itu
akan layu apabila ditiup angin timur?
Tidakkah pokok itu akan layu di tempat
tumbuhnya?"

Makna Perumpamaan Itu
11TUHAN berfirman kepadaku,
12 "Tanyalah pemberontak-pemberontak
itu sama ada mereka faham akan
makna perumpamaan itu. Beritahulah
mereka bahawa raja negeri Babilonia
datang ke Yerusalem dan membawa
raja serta pegawai-pegawai Yerusalem
bersama-samanya balik ke Babilonia.
13Dia membawa salah seorang
anggota keluarga raja dan membuat
perjanjian dengannya, lalu menyuruh
dia bersumpah setia kepadanya. Raja
Babilonia menawan pemimpin-pemimpin
Yerusalem
14agar negeri itu tidak dapat
memberontak, dan untuk memastikan
perjanjian itu akan ditepati.
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15Tetapi raja Yehuda memberontak
dan mengirim utusan ke Mesir untuk
mendapatkan kuda serta pasukan
tentera yang besar. Adakah raja Yehuda
akan berjaya? Adakah dia dilepaskan
daripada akibat perbuatan itu? Tidak
mungkin dia memungkiri perjanjian dan
dilepaskan daripada hukuman!"
16 "Demi Aku, Allah yang hidup,"
TUHAN Raja berfirman, "raja Yehuda
akan mangkat di Babilonia, kerana
memungkiri sumpah dan perjanjiannya
dengan raja Babilonia yang telah
melantik dia menjadi raja.
17Bahkan tentera raja Mesir yang kuat
itu pun tidak dapat menolongnya dalam
peperangan ketika orang Babilonia
membina timbunan tanah dan menggali
parit untuk membunuh banyak orang.
18Raja Yehuda memungkiri sumpah
dan perjanjiannya. Oleh itu, dia tidak
akan dapat melepaskan diri."
19TUHAN Raja berfirman, "Demi Aku,
Allah yang hidup, Aku akan menghukum
raja Yehuda kerana memungkiri
perjanjiannya dengan raja Babilonia. Dia
telah memandang ringan sumpah yang
dibuatnya demi nama-Ku.
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20Aku akan memasang jaring
yang digunakan oleh pemburu
dan menangkapnya. Aku akan
membawa raja Yehuda ke Babilonia dan
menghukumnya di sana, kerana dia
tidak setia kepada-Ku.
21Askar-askarnya yang paling gagah
akan dibunuh dalam peperangan,
dan mereka yang terselamat akan
tercerai-cerai di serata tempat. Barulah
kamu tahu bahawa Aku, TUHAN, telah
berfirman."

Allah Menjanjikan Harapan
22 Inilah firman TUHAN Raja, "Aku
akan memetik pucuk muda dari puncak
pokok sedar yang tinggi; Aku akan
menanamnya di gunung yang tinggi,
23gunung yang tertinggi di Israel.
Pucuk itu akan bercabang dan berbuah,
lalu menjadi pokok sedar yang megah.
Berjenis-jenis burung akan bersarang di
sana, dan berlindung di bawah teduhnya.
24Semua pokok di dalam negeri
akan tahu bahawa Akulah TUHAN.
Aku menebang pokok yang tinggi, dan
membuat pokok yang rendah meninggi.
Aku melayukan pokok yang hijau, dan
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membuat pokok yang kering menghijau.
Aku, TUHAN, telah berfirman. Aku
akan melaksanakan segala yang
Kufirmankan."

Tanggungjawab Perseorangan

18
1TUHAN berfirman kepadaku,
2 "Peribahasa apakah yang

disebut-sebut orang di negeri Israel? Ibu
bapa makan anggur masam, tetapi anak
yang ngilu gigi."
3 "Demi Aku, Allah yang hidup," firman
TUHAN Raja, "peribahasa itu tidak akan
diucapkan di Israel lagi.
4Nyawa setiap orang milik-Ku, baik
nyawa bapa mahupun nyawa anak.
Sesiapa yang berdosa, dialah yang akan
mati.
5Andaikata ada seorang yang
benar-benar baik, adil, dan jujur.
6Dia tidak menyembah berhala orang
Israel, ataupun makan korban yang
telah dipersembahkan di tempat-tempat
pemujaan. Dia tidak menggoda isteri
orang lain, ataupun bersetubuh dengan
wanita yang sedang haid.
7Dia tidak menipu ataupun merompak
orang. Dia mengembalikan barang yang
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diterimanya sebagai jaminan untuk
pinjaman. Dia memberikan makanan
kepada orang yang lapar dan pakaian
kepada orang yang tidak mempunyai
pakaian.
8Dia tidak minta faedah apabila
meminjamkan wang. Dia tidak
mahu melakukan kejahatan dan dia
memberikan keputusan yang adil dalam
setiap pertengkaran.
9Dia mematuhi perintah-Ku dan
mentaati hukum-Ku. Orang seperti itu
baik dan akan hidup." Demikianlah
firman TUHAN Raja.
10 "Andaikata orang itu mempunyai
seorang anak lelaki yang merompak,
membunuh, dan melakukan banyak
perbuatan jahat
11yang tidak pernah dilakukan oleh
bapanya. Anak itu makan korban yang
telah dipersembahkan di tempat-tempat
pemujaan dan menggoda isteri orang
lain.
12Dia menipu orang miskin, merompak,
dan tidak mengembalikan barang yang
diterimanya sebagai jaminan untuk
pinjaman. Dia pergi ke kuil-kuil dan
menyembah berhala yang menjijikkan,
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13 serta minta faedah apabila
meminjamkan wang. Adakah orang
itu akan hidup? Tentu tidak! Dia
telah melakukan semua perkara yang
menjijikkan itu, dan oleh itu dia akan
mati. Dia bertanggungjawab terhadap
kematiannya sendiri.
14Sekarang andaikata orang yang
melakukan banyak kejahatan ini
mempunyai seorang anak lelaki, dan
anak itu melihat segala dosa bapanya
tetapi tidak mengikut contohnya.
15Dia tidak menyembah berhala orang
Israel, ataupun makan korban yang
dipersembahkan di tempat-tempat
pemujaan. Dia tidak menggoda isteri
orang lain,
16atau menindas orang atau merompak
sesiapa. Dia mengembalikan barang
yang diterimanya sebagai jaminan untuk
pinjaman. Dia memberikan makanan
kepada orang yang lapar dan pakaian
kepada orang yang tidak mempunyai
pakaian.
17Dia tidak mahu melakukan kejahatan
dan tidak minta faedah apabila
meminjamkan wang. Dia mematuhi
perintah-Ku dan mentaati hukum-Ku.
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Orang itu tidak akan mati kerana dosa
bapanya, tetapi dia pasti akan hidup.
18Sebaliknya, bapanya yang menipu,
merompak dan selalu melakukan
kejahatan terhadap semua orang,
akan mati kerana dosa yang telah
dilakukannya sendiri.
19Mungkin kamu bertanya mengapa
anak itu tidak menanggung akibat
daripada dosa bapanya. Jawapannya
adalah anak itu berbuat yang adil
dan baik. Dia mentaati hukum-Ku dan
melakukannya dengan setia. Oleh itu dia
pasti akan hidup.
20Orang yang berdosa akan mati.
Seorang anak tidak usah menanggung
akibat daripada dosa bapanya.
Demikian juga seorang bapa tidak
usah menanggung akibat daripada
dosa anaknya. Seorang yang baik
akan menerima ganjaran kerana
kebaikannya, dan seorang yang jahat
akan menanggung akibat daripada
kejahatannya.
21 Jika seorang jahat berhenti berbuat
dosa, dan mula mentaati hukum-Ku,
serta melakukan apa yang benar dan
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baik, dia tidak akan mati. Dia pasti akan
hidup.
22Semua dosanya akan diampunkan,
dan dia akan hidup kerana dia melakukan
yang benar.
23Adakah kamu menyangka bahawa
Aku suka melihat orang jahat mati?"
firman TUHAN Raja. "Tidak! Aku mahu
dia bertaubat dan hidup.
24Tetapi jika seorang baik berhenti
berbuat baik, dan mula berbuat jahat
dengan melakukan perkara-perkara
menjijikkan yang dilakukan oleh orang
jahat, adakah dia akan terus hidup?
Tidak! Semua perkara baik yang pernah
dilakukannya itu tidak akan diingat.
Dia akan mati kerana dia tidak setia
kepada-Ku dan kerana dia telah berdosa.
25Tetapi kamu berkata, Perbuatan
Tuhan tidak adil. Dengarlah, hai orang
Israel. Adakah kamu menyangka bahawa
Aku tidak adil? Kamulah yang tidak adil.
26Apabila seorang baik berhenti
berbuat baik, malahan mula berbuat
jahat dan orang itu mati, dia mati kerana
perbuatannya yang jahat itu.
27Apabila seorang jahat berhenti
berbuat dosa, dan mula berbuat yang
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adil dan baik, orang itu menyelamatkan
hidupnya.
28Dia insaf akan kesalahannya lalu
berhenti berbuat dosa. Oleh itu dia tidak
akan mati tetapi akan hidup.
29Lalu kamu hai orang Israel berkata,
Perbuatan Tuhan tidak adil. Kamu berfikir
bahawa Aku tidak adil, padahal kamulah
yang tidak adil.
30Sekarang Aku, TUHAN Raja
memberitahu kamu, hai umat Israel,
bahawa Aku akan mengadili setiap orang
menurut perbuatannya. Bertaubatlah
daripada kejahatan yang sedang kamu
lakukan, dan jangan biarkan dosa kamu
membinasakan kamu.
31Tinggalkanlah segala kejahatan
yang telah kamu lakukan, dan biarlah
fikiran dan hati kamu menjadi baru.
Mengapakah kamu, umat Israel mahu
mati?
32Aku tidak mahu sesiapa pun mati,"
Demikianlah firman TUHAN Raja.
"Bertaubatlah daripada dosa kamu dan
hiduplah."
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Lagu Ratapan

19
1TUHAN menyuruh aku
menyanyikan lagu ratapan ini

bagi dua orang putera Israel:
2 Ibu kamu bagaikan singa betina
yang sangat berani. Dia membesarkan
anak-anaknya antara singa-singa jantan
yang ganas.
3Dia membesarkan seekor anak dan
mengajarnya berburu; lalu anak itu
menjadi pemakan manusia.
4Bangsa-bangsa mendengar tentang
anak itu, lalu mereka memerangkapnya
di dalam lubang. Mereka menyeretnya
dengan kait dan membawanya ke negeri
Mesir.
5Si ibu menanti kepulangan anaknya,
tetapi harapannya sia-sia sahaja.
Kemudian dia melatih seekor anak lagi,
dan anak itu menjadi singa yang ganas.
6Anak itu menjadi dewasa dan bergaul
dengan singa-singa jantan yang lain.
Dia juga belajar berburu dan menjadi
pemakan manusia.
7Dia merobohkan kubu danmerosakkan
kota. Penduduk negeri ketakutan setiap
kali dia mengaum.
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8Bangsa-bangsa bangkit melawan dia;
mereka datang dari segala tempat.
Mereka memasang jaring untuk
menangkapnya, lalu dia terjebak dalam
perangkap mereka.
9Mereka memasukkan dia ke dalam
kandang, dan membawa dia kepada raja
Babilonia. Mereka mengawal dia supaya
suaranya tidak kedengaran lagi di atas
bukit-bukit Israel.
10 Ibu kamu bagaikan pokok anggur
yang ditanam di tepi anak sungai. Kerana
banyak air di situ, pokok itu berbuah dan
berdaun lebat.
11Carang-carangnya menjadi kuat
sehingga menjadi tongkat kerajaan.
Pokok itu menjulang tinggi ke awan, dan
dikagumi semua orang kerana tinggi dan
lebat daunnya.
12Tetapi orang yang marah
mencabutnya, dan membuangnya
ke tanah. Angin timur bertiup dan
mengeringkan buahnya. Carangnya
patah, menjadi kering lalu dibakar.
13Sekarang pokok itu ditanam di gurun,
di tanah yang kering dan kersang.
14Batang pokok anggur itu dimakan
api, carang dan buahnya terbakar.
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Carangnya tidak menjadi kuat lagi,
tidak menjadi tongkat kerajaan lagi.
Inilah lagu ratapan yang berulang-ulang
dinyanyikan orang.

Manusia Mencabar Kehendak Allah

20
1Pada hari kesepuluh, bulan
kelima, dalam tahun ketujuh

masa kami dalam buangan, beberapa
orang pemimpin masyarakat Israel
datang bertanya kepadaku tentang
kehendak TUHAN. Mereka duduk di
hadapanku.
2Kemudian TUHAN berfirman kepadaku,
3 "Hai manusia fana, berkatalah kepada
pemimpin-pemimpin ini. Beritahulah
mereka bahawa Aku, TUHAN Raja
berfirman begini: Kamu datang hendak
menanyakan kehendak-Ku, bukan?
Demi Aku, Allah yang hidup, Aku tidak
akan membenarkan kamu menanyakan
apa-apa pun. Aku, TUHAN Raja, telah
berfirman.
4Hai manusia fana, adakah engkau
bersedia menjatuhkan hukuman kepada
mereka? Kalau engkau sedia melakukan
hal itu, ingatkanlah mereka tentang
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segala perbuatan jijik yang dilakukan
oleh nenek moyang mereka.
5Sampaikanlah firman-Ku kepada
mereka. Ketika Aku memilih Israel, Aku
membuat perjanjian dengan mereka.
Aku menyatakan diri-Ku kepada mereka
di Mesir dan memberitahu mereka,
Akulah TUHAN, Allah kamu.
6Ketika itulah Aku berjanji akan
membawa mereka keluar dari Mesir, dan
memimpin mereka ke tanah yang telah
Kupilih untuk mereka, tanah yang kaya
dan subur, dan terbaik.
7Aku menyuruh mereka membuang
berhala yang menjijikkan, yang
disukai mereka, dan melarang mereka
menajiskan diri dengan menyembah
berhala orang Mesir, kerana Akulah
TUHAN, Allah mereka.
8Tetapi mereka melawan Aku dan tidak
mahu mendengar firman-Ku. Mereka
tidak membuang berhala-berhala yang
menjijikkan itu, ataupun berhenti
menyembah berhala orang Mesir. Pada
waktu mereka masih di Mesir, Aku
telah bersedia untuk membiarkan
mereka merasakan segala kedahsyatan
kemurkaan-Ku.
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9Tetapi Aku tidak berbuat demikian,
kerana hal itu akan menyebabkan
nama-Ku dihina. Di hadapan penduduk
Mesir, Aku telah mengumumkan kepada
umat Israel bahawa Aku akan memimpin
mereka keluar dari Mesir.
10Maka Aku membawa mereka keluar
dari Mesir ke padang gurun.
11Aku memberi mereka perintah-Ku
dan mengajar mereka hukum-Ku, yang
memberikan hidup kepada sesiapa yang
mentaatinya.
12Aku menyuruh mereka menghormati
hari Sabat sebagai tanda perjanjian
antara Aku dengan mereka, untuk
mengingatkan mereka bahawa Aku,
TUHAN telah mengkhususkan mereka
untuk-Ku.
13Tetapi di padang gurun itu pun
mereka melawan Aku. Mereka
melanggar hukum-Ku dan menolak
perintah-Ku, yang memberikan hidup
kepada sesiapa yang mentaatinya.
Mereka sama sekali mencemarkan
hari Sabat. Aku telah bersedia untuk
membiarkan mereka merasakan
segala kedahsyatan kemurkaan-Ku
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di padang gurun itu dan Aku hendak
membinasakan mereka.
14Tetapi Aku tidak berbuat demikian
kerana hal itu akan menyebabkan
nama-Ku dihina antara bangsa-bangsa
yang telah melihat Aku memimpin umat
Israel keluar dari Mesir.
15Oleh itu di padang gurun itu Aku
berjanji tidak akan membenarkan
mereka pergi ke tanah yang telah Aku
berikan kepada mereka, tanah yang
kaya dan subur, dan terbaik.
16Aku berbuat demikian kerana mereka
telah menolak perintah-Ku, melanggar
hukum-Ku, dan mencemarkan hari
Sabat. Mereka lebih suka menyembah
berhala-berhala mereka.
17Tetapi kemudian Aku mengasihani
mereka. Aku tidak membunuh mereka di
padang gurun itu.
18Sebaliknya Aku memberikan amaran
kepada kaum muda: Jangan patuh
kepada hukum nenek moyang kamu;
jangan ikut adat resam mereka, dan
jangan najiskan diri dengan menyembah
berhala-berhala mereka.
19Aku TUHAN, Allah kamu. Taatilah
hukum dan perintah-Ku.
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20Rayakanlah hari Sabat sebagai tanda
perjanjian antara Aku dengan kamu,
untuk mengingatkan kamu bahawa
Akulah TUHAN, Allah kamu.
21Tetapi generasi kaum muda itu
pun melawan Aku. Mereka melanggar
hukum-Ku dan mengabaikan perintah-
Ku yang memberikan hidup kepada
sesiapa yang mentaatinya. Mereka
mencemarkan hari Sabat. Aku telah
bersedia untuk membiarkan mereka
merasakan segala kedahsyatan
kemurkaan-Ku di padang gurun itu dan
Aku hendak membunuh mereka semua.
22Tetapi Aku tidak berbuat demikian,
kerana hal itu akan menyebabkan
nama-Ku dihina antara bangsa-bangsa
yang telah melihat Aku membawa umat
Israel keluar dari Mesir.
23Oleh itu Aku berjanji lagi di padang
gurun itu. Aku bersumpah bahawa Aku
akan mencerai-beraikan mereka ke
seluruh dunia.
24Aku berbuat demikian kerana mereka
telah menolak perintah-Ku, melanggar
hukum-Ku, mencemarkan hari Sabat,
dan menyembah berhala-berhala yang
dipuja oleh nenek moyang mereka.
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25Kemudian Aku memberi mereka
hukum yang tidak baik dan perintah
yang tidak dapat memberikan hidup.
26Aku membiarkan mereka menajiskan
diri dengan persembahan mereka
sendiri. Aku membiarkan mereka
mempersembahkan anak lelaki sulung
mereka sebagai korban. Hal itu berlaku
untuk menghukum mereka supaya
mereka tahu bahawa Akulah TUHAN.
27Sekarang, hai manusia fana,
sampaikanlah apa yang Aku, TUHAN
Raja firmankan kepada mereka. Nenek
moyang mereka menghina Aku lagi
dengan ketidaksetiaan mereka.
28Aku membawa mereka ke tanah
yang Aku janjikan, tetapi apabila mereka
nampak bukit yang tinggi-tinggi dan
pokok hijau, mereka mempersembahkan
korban di tempat-tempat itu. Mereka
membangkitkan kemurkaan-Ku dengan
korban yang dibakar dan wain yang
dipersembahkan mereka.
29Aku bertanya: Apakah tempat-
tempat tinggi yang kamu kunjungi
itu? Sejak itu tempat itu dinamakan
Tempat-tempat tinggi.



Yehezkiel 20.30–33 86
30Oleh itu sampaikanlah apa yang
Aku, TUHAN Raja firmankan kepada
umat Israel: Mengapakah kamu mesti
berdosa seperti nenek moyang kamu,
dan mengejar berhala-berhala mereka?
31Bahkan sampai hari ini pun kamu
memberikan persembahan yang sama,
dan menajiskan diri dengan membakar
anak-anak kamu sebagai korban kepada
berhala-berhala. Kemudian kamu,
hai umat Israel, datang pula untuk
menanyakan kehendak-Ku! Demi Aku,
Allah yang hidup, TUHAN Raja, Aku tidak
akan membenarkan kamu menanyakan
apa-apa pun.
32Kamu bertekad menjadi seperti
bangsa-bangsa lain, seperti orang yang
tinggal di negeri-negeri lain dan yang
menyembah pokok dan batu. Hal itu
pasti tidak akan berlaku."

Allah Menghukum dan Mengampuni
33 "Demi Aku, TUHAN Raja, Allah yang
hidup, Aku memberikan amaran kepada
kamu bahawa kerana kemurkaan-Ku,
Aku akan memerintah kamu dengan
keras dan tegas. Kamu akan merasakan
kuasa dan kemurkaan-Ku apabila Aku
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mengumpulkan dan membawa kamu
kembali dari negeri-negeri tempat kamu
tercerai-cerai.
34 (20:33)
35Aku akan membawa kamu ke Gurun
Bangsa-Bangsa. Di sana Aku akan
menghakimi kamu berhadapan muka.
36Aku akan menghakimi kamu seperti
Aku menghakimi nenek moyang
kamu di padang gurun Sinai dahulu."
Demikianlah firman TUHAN Raja.
37 "Aku akan bertindak tegas terhadap
kamu supaya kamu mentaati perjanjian-
Ku.
38Aku akan menyingkirkan orang yang
memberontak dan berdosa di kalangan
kamu. Aku akan membawa mereka
keluar dari negeri-negeri tempat mereka
tinggal sekarang, dan Aku tidak akan
mengizinkan mereka kembali ke negeri
Israel. Barulah kamu tahu bahawa
Akulah TUHAN."
39TUHAN Raja berfirman, "Sekarang hai
umat Israel, buatlah sesuka hati kamu!
Sembahlah berhala kamu! Tetapi Aku
memberi kamu amaran bahawa, selepas
itu kamu mesti mentaati Aku, dan tidak
lagi mencemarkan nama-Ku yang suci
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dengan membawa persembahan kepada
berhala kamu.
40Di tanah Israel, di puncak bukit-Ku
yang suci, kamu semua, umat Israel
akan menyembah Aku. Aku akan
berkenan kepada kamu, dan menerima
persembahan korban, persembahan
yang terbaik, dan pemberian yang suci
daripada kamu.
41Setelah Aku membawa kamu
keluar dari negeri-negeri tempat kamu
tercerai-cerai, Aku akan mengumpulkan
kamu dan menerima korban yang kamu
bakar. Maka semua bangsa akan melihat
bahawa Aku ini suci.
42Apabila Aku membawa kamu pulang
ke negeri Israel, tanah yang Aku janjikan
kepada nenek moyang kamu, barulah
kamu tahu bahawa Akulah TUHAN.
43Kamu akan teringat segala perbuatan
yang memalukan dan yang telah
menajiskan diri kamu. Kamu akan
berasa muak terhadap diri kamu sendiri
kerana segala kejahatan yang kamu
lakukan itu.
44Apabila Aku bertindak untuk menjaga
kehormatan nama-Ku, kamu umat
Israel akan tahu bahawa Akulah TUHAN,
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kerana Aku tidak memperlakukan kamu
setimpal dengan perbuatan kamu yang
kejam dan jahat." TUHAN Raja telah
berfirman.

Api di Selatan
45TUHAN berfirman kepadaku,
46 "Hai manusia fana, lihatlah ke arah
selatan. Kecamlah tanah selatan dan
bernubuatlah menentang hutan di sana.
47Suruhlah hutan di selatan itu
mendengarkan apa yang Aku, TUHAN
Raja firmankan: Aku akan menyalakan
api yang membakar setiap pokok di
hutan itu, baik yang hijau mahupun yang
kering. Api yang menyala-nyala itu tidak
dapat dipadamkan tetapi akan merebak
dari selatan ke utara, dan setiap orang
akan merasa bahang api itu.
48Semua orang akan tahu bahawa Aku,
TUHAN menyalakan api itu, dan api itu
tidak dapat dipadamkannya."
49Tetapi aku, Yehezkiel berkata,
"TUHAN Raja, jangan paksa aku
mengatakannya. Setiap orang sudah pun
bersungut kerana aku selalu bercakap
dengan menggunakan kiasan yang susah
difahami."
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Pedang TUHAN

21
1TUHAN berfirman kepadaku,
2 "Hai manusia fana, kutuklah

Yerusalem! Kutuklah tempat-tempat
ibadat penduduknya! Berikanlah amaran
kepada setiap orang di Israel,
3bahawa Aku, TUHAN berfirman: Aku
musuh kamu. Aku akan menghunus
pedang-Ku dan membunuh kamu
semua, yang jahat mahupun yang baik.
4Aku akan menggunakan pedang-Ku
untuk melawan semua orang dari utara
sampai ke selatan.
5Semua orang akan tahu bahawa Aku,
TUHAN, telah menghunus pedang dan
Aku tidak akan menyarungkannya.
6Hai manusia fana, mengeluhlah di
depan orang seolah-olah engkau patah
hati dan terlalu sedih.
7Apabila mereka bertanya mengapa
engkau mengeluh, katakanlah bahawa
engkau sedih kerana berita yang akan
datang. Berita itu akan membuat hati
mereka takut, tangan mereka lemah,
semangat mereka hilang, dan lutut
mereka gementar. Masanya sudah tiba,



Yehezkiel 21.8–14 91

dan semua itu akan terjadi!" TUHAN
Raja telah berfirman.
8TUHAN berfirman kepadaku,
9 "Hai manusia fana, bernubuatlah.
Beritahulah umat bahawa Aku, Tuhan
berfirman, Ada sebilah pedang, pedang
yang diasah dan digosok.
10Pedang itu diasah untuk membunuh,
digosok supaya berkilau-kilauan. Bagi
umat-Ku tidak ada lagi kegembiraan,
kerana mereka telah mengabaikan
setiap amaran dan hukuman.
11Pedang itu dikilatkan supaya siap
digunakan, diasah dan dikilatkan, untuk
diserahkan kepada seorang pembunuh.
12Hai manusia fana, merataplah dan
berseru, kerana pedang itu digunakan
untuk melawan umat-Ku. Semua
pemimpin Israel akan dibunuh bersama-
sama semua umat-Ku. Tebahlah dada
kerana putus asa.
13Aku sedang menguji umat-Ku, dan
jika mereka tidak mahu bertaubat,
segala perkara ini akan menimpa
mereka.
14Sekarang, hai manusia fana,
bernubuatlah. Tepuklah tanganmu, lalu
pedang akan membantai berulang-ulang.
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Pedang itu pedang yang membunuh,
menakutkan, dan membantai orang.
15Umat-Ku akan hilang semangat
dan jatuh tersandung. Aku sedang
mengancam kota mereka dengan
pedang yang berkilau seperti kilat,
dan yang telah siap untuk melakukan
pembunuhan.
16Hai pedang tajam, tikamlah ke kanan
dan ke kiri dan ke mana-mana engkau
ingin.
17Aku juga akan bertepuk tangan, dan
kemurkaan-Ku akan reda. Aku, TUHAN
telah berfirman."

Pedang Raja Babilonia
18TUHAN berfirman kepadaku,
19 "Hai manusia fana, lukiskan dua
batang jalan yang akan dilalui raja
Babilonia yang membawa pedangnya.
Kedua-dua jalan itu akan bermula
dari negeri yang sama. Pasanglah
papan tanda di tempat jalan itu mula
bercabang.
20Papan tanda yang satu akan
memberikan petunjuk kepada raja
Babilonia jalan ke kota orang Amon
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di Raba, dan yang satu lagi jalan ke
Yerusalem, kota yang berkubu di Yehuda.
21Raja Babilonia berdiri di sisi papan
tanda itu, di simpang jalan. Untuk
menentukan jalan mana yang akan
dilaluinya, dia akan menggoncang
anak panahnya, bertanya kepada
berhala-berhalanya, dan memeriksa hati
binatang yang dipersembahkan sebagai
korban.
22Panah yang bertanda Yerusalem
dicabut tangan kanannya. Hal ini
bererti bahawa raja harus menyusun
kayu-kayu pelantak, meneriakkan pekik
pertempuran, meletakkan kayu-kayu
pelantak di pintu gerbang, membina
tambak pengepungan, dan menggali
parit-parit.
23Penduduk Yerusalem tidak mahu
percaya akan perkara itu, kerana
mereka telah membuat perjanjian
dengan Babilonia. Tetapi ramalan
ini justeru memperingatkan mereka
bahawa mereka telah berdosa dan akan
ditangkap.
24Aku, TUHAN Raja berfirman kepada
mereka, Dosa kamu telah diketahui
orang. Semua orang tahu betapa
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besarnya dosa kamu. Dosa kamu
kelihatan dalam setiap tindakan kamu.
Sekarang sudah tiba masanya kamu
dihukum dan kamu akan diserahkan
kepada musuh.
25Hai kamu pemimpin Israel,
pemimpin yang jahat dan derhaka, hari
penghukuman yang terakhir bagi kamu
sudah dekat.
26Aku, TUHAN Raja telah berfirman.
Tanggalkanlah mahkota dan serban
kamu. Sekarang segala-galanya
berubah. Angkatlah kedudukan orang
miskin. Turunkan kedudukan orang
berkuasa.
27Runtuhan! Runtuhan! Sesungguhnya
Aku akan meruntuhkan kota ini! Tetapi
hal ini tidak akan berlaku sebelum orang
yang Kupilih untuk menghukum kota
ini datang. Pada masa itu Aku akan
menyerahkan kota ini kepadanya."

Pedang dan Orang Amon
28 "Hai manusia fana, bernubuatlah.
Beritahulah orang Amon yang telah
menghina Israel bahawa Aku, TUHAN
Raja berfirman, Pedang telah dihunus
untuk memusnahkan; diasah untuk
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melakukan pembunuhan dan berkilau
seperti kilat.
29Penglihatan yang kamu lihat itu palsu.
Ramalan kamu pun dusta semata-mata.
Kamu derhaka dan jahat. Hari hukuman
terakhir bagi kamu sudah dekat. Pedang
akan memenggal leher kamu.
30Sarungkanlah pedang! Aku akan
menghukum kamu di tempat kamu
dilahirkan.
31Kamu akan merasai kemurkaan-Ku
seperti api yang menyala-nyala apabila
Aku melampiaskannya kepada kamu.
Aku akan menyerahkan kamu kepada
orang kejam, yang terlatih untuk
membinasakan orang.
32Kamu akan musnah dimakan api.
Darah kamu akan tertumpah di negeri
kamu sendiri. Tiada sesiapa pun akan
mengingati kamu lagi." TUHAN telah
berfirman.

Kejahatan Yerusalem

22
1TUHAN berfirman kepadaku,
2 "Hai manusia fana, sudahkah

engkau bersedia menghukum kota yang
penuh dengan pembunuh? Tunjukkanlah
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segala perbuatannya yang jijik itu
kepadanya.
3Beritahulah kota itu apa yang Aku,
TUHAN Raja firmankan: Kerana kamu
telah membunuh amat banyak orangmu
sendiri, dan telah menajiskan diri dengan
menyembah berhala, sekarang saat
hukumanmu sudah dekat.
4Kamu bersalah kerana telah
melakukan pembunuhan, dan kamu
dinajiskan oleh berhala-berhala
yang kamu buat. Hukuman terakhir
bagimu sudah dekat. Aku membiarkan
bangsa-bangsa dan semua negeri
mengolok-olokkan dan mencerca kamu.
5Negeri-negeri yang dekat dan yang
jauh mengejek kamu kerana kamu
melanggar hukum dan peraturan.
6Semua pemimpin Israel bergantung
kepada kekuatan mereka sendiri dan
melakukan pembunuhan.
7Tiada sesiapa pun di kota itu
menghormati ibu bapanya. Kamu menipu
orang asing, serta memperdayakan balu
dan yatim piatu.
8Kamu memandang rendah tempat-
tempat yang suci dan kamu tidak
merayakan hari Sabat.
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9Sesetengah umatmu berdusta agar
orang lain dihukum bunuh. Ada pula
yang makan makanan yang telah
dipersembahkan kepada berhala. Ada
orang yang selalu menuruti hawa nafsu
mereka.
10Ada orang yang bersetubuh dengan
isteri bapa mereka. Ada orang yang
memaksa wanita yang sedang haid
untuk bersetubuh dengan mereka.
11Ada orang yang berzina; yang lain
pula bersetubuh dengan menantu
perempuan atau saudara perempuan
mereka yang seayah lain ibu.
12Ada orang yang menjadi pembunuh
upahan. Ada orang memungut faedah
wang daripada sesama orang Israel.
Mereka menjadi kaya dengan menipu
orang. Mereka sudah melupakan Aku."
TUHAN Raja telah berfirman.
13 "Aku akan menghantam perompak
dan pembunuh kamu.
14Masih beranikah kamu atau masih
kuatkah kamu mengangkat tanganmu
setelah Aku menghukum kamu? Aku,
TUHAN telah berfirman dan Aku akan
melakukan apa yang telah Kufirmankan.
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15Aku akan mencerai-beraikan
pendudukmu ke semua negeri dan
bangsa. Aku akan menghentikan
perbuatanmu yang jahat itu.
16Bangsa-bangsa lain akan menghina
kamu, tetapi kamu akan tahu bahawa
Akulah TUHAN."

Relau yang Menyucikan
17TUHAN berfirman kepadaku,
18 "Hai manusia fana, umat Israel tidak
berguna bagi-Ku. Mereka seperti sanga
-- tembaga, timah putih, besi, dan timah
hitam -- yang tersisa selepas perak
dimurnikan di dalam relau.
19Oleh itu Aku, TUHAN Raja
memberitahu mereka sekarang, bahawa
mereka tidak berguna seperti sanga
itu. Sebagaimana orang memasukkan
bijih perak, tembaga, besi, dan timah
hitam ke dalam relau, demikian juga
Aku akan mengumpulkan dan membawa
mereka ke Yerusalem. Sebagaimana
api melebur bijih logam, demikian juga
kemurkaan-Ku akan melebur mereka.
20 (22:19)
21Sesungguhnya Aku akan
mengumpulkan mereka di Yerusalem,
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menyalakan api kemurkaan-Ku di bawah
mereka, lalu melebur mereka.
22Sebagaimana perak dilebur di dalam
relau, demikianlah Israel akan dilebur di
Yerusalem. Barulah mereka tahu bahawa
mereka merasakan kemurkaan TUHAN."

Dosa Para Pemimpin Israel
23TUHAN berfirman lagi kepadaku,
24 "Hai manusia fana, beritahulah umat
Israel bahawa negeri mereka tidak suci.
Oleh itu Aku murka dan menghukum
mereka.
25Pemimpin-pemimpin mereka seperti
singa yang mengaum setelah menerkam
mangsa. Mereka membunuh orang,
merampas segala wang dan harta, serta
menyebabkan banyak wanita menjadi
balu.
26Para imam melanggar hukum-Ku
dan tidak menghormati apa yang suci
bagi-Ku. Mereka tidak membezakan
apa yang suci dan apa yang tidak suci.
Mereka tidak mengajar perbezaan antara
yang halal dan yang haram. Mereka tidak
menghiraukan hari Sabat. Akibatnya
umat Israel tidak menghormati Aku.
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27Pegawai kerajaan sama seperti
serigala yang mencarik-carik
mangsa mereka. Mereka melakukan
pembunuhan untuk menjadi kaya.
28Para nabi menyembunyikan dosa-
dosa itu seperti orang mengapuri
tembok. Mereka nampak penglihatan
yang palsu, dan mereka membuat
ramalan yang palsu juga. Mereka
mengatakan bahawa mereka
menyampaikan firman daripada
TUHAN Raja, padahal Aku, TUHAN tidak
berfirman kepada mereka.
29Orang kaya menipu dan merompak.
Mereka menganiaya orang miskin dan
memperdayakan orang asing.
30Aku mencari seorang yang dapat
membina tembok, yang dapat berdiri
di bahagian tembok yang sudah roboh
untuk mempertahankan negeri ketika
Aku hendak memusnahkannya kerana
Aku murka, tetapi tidak seorang pun Aku
temui.
31Oleh itu Aku akan melampiaskan
kemurkaan-Ku kepada mereka. Seperti
api, Aku akan membinasakan mereka
kerana perbuatan mereka." TUHAN Raja
telah berfirman.
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Dua Orang Adik-beradik
Perempuan yang Berdosa

23
1TUHAN berfirman kepadaku,
2 "Hai manusia fana, ada dua

orang adik-beradik perempuan.
3Ketika masih muda, mereka tinggal
di Mesir. Di situ mereka kehilangan
keperawanan mereka lalu menjadi
pelacur.
4Yang lebih tua bernama Ohola
(dia melambangkan Samaria), dan
yang muda bernama Oholiba (dia
melambangkan Yerusalem). Aku
berkahwin dengan kedua-duanya, dan
mendapat anak daripada mereka.
5Walaupun Ohola telah menjadi
isteri-Ku, dia tetap menjadi pelacur dan
berahi terhadap kekasih-kekasihnya dari
Asyur.
6Mereka askar yang berpakaian
seragam warna ungu, para bangsawan,
dan pegawai berpangkat tinggi; mereka
semua ahli pasukan tentera berkuda dan
mereka kacak.
7Ohola menjadi pelacur bagi semua
pegawai negeri Asyur. Nafsunya
mengakibatkan dia menajiskan diri
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dengan menyembah berhala-berhala
Asyur.
8Dia terus-menerus melacur seperti
yang dilakukannya dahulu di Mesir,
tempat dia kehilangan keperawanannya.
Sejak masa mudanya, orang lelaki tidur
dengan dia dan memperlakukannya
seperti pelacur.
9Oleh itu Aku menyerahkan dia kepada
kekasihnya, orang Asyur yang sangat
diingininya.
10Mereka menelanjangi dia, merampas
anak lelaki dan anak perempuannya,
lalu membunuh dia dengan pedang.
Nasibnya menjadi buah mulut kaum
wanita di merata tempat.
11Walaupun adiknya, Oholiba nampak
hal itu, dia sendiri lebih bernafsu
melakukan pelacuran daripada
kakaknya.
12Dia pun berahi terhadap bangsawan
dan pegawai tentera negeri Asyur --
askar yang berpakaian seragam warna
semarak -- dan terhadap pasukan
berkuda, semuanya pemuda yang kacak.
13Aku mendapati Oholiba sangat cabul
seperti kakaknya.
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14Makin lama makin jahatlah Oholiba.
Dia tertarik kepada gambar-gambar
berwarna merah marak yang terukir
pada tembok. Gambar itu merupakan
pegawai tinggi tentera Babilonia dengan
tali pinggang dan serban yang berjuntai.
15 (23:14)
16Sebaik sahaja Oholiba melihat
gambar itu, berahinya memuncak lalu
dia mengirim utusan kepada mereka di
Babilonia.
17Orang Babilonia pun datang dan
melakukan hubungan jenis dengan dia.
Mereka menodai dia sedemikian rupa
sehingga akhirnya dia muak terhadap
mereka.
18Dia mempertontonkan tubuhnya
yang telanjang kepada umum sehingga
semua orang tahu bahawa dia seorang
pelacur. Aku berasa muak terhadapnya,
sebagaimana Aku muak terhadap
kakaknya.
19Semakin lama semakin sering dia
melacur. Dia berkelakuan seperti waktu
mudanya di Mesir.
20Dia penuh berahi terhadap lelaki
yang berhawa nafsu kuat seperti keldai
atau kuda jantan."
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21 (Hai Oholiba, engkau ingin
mengulangi kecabulanmu pada masa
mudamu di Mesir. Di sana kaum lelaki
meraba-raba buah dadamu dan engkau
hilang keperawananmu.)

Allah Menghakimi Oholiba
22 "Oleh itu, hai Oholiba, dengarlah
firman daripada-Ku, TUHAN Raja.
Engkau telah jemu dengan kekasih-
kekasihmu. Tetapi sekarang Aku akan
membuat mereka marah terhadapmu
dan mengepungmu.
23Aku akan mengumpulkan semua
orang Babilonia, orang Kasdim, kaum
lelaki dari Pekod, Soa, Koa, dan semua
orang Asyur. Aku akan mengumpulkan
semua pemuda kacak daripada golongan
bangsawan dan pegawai, serta semua
pegawai besar dan askar pasukan
berkuda yang berpangkat tinggi.
24Mereka akan menyerang engkau dari
utara dengan tentera yang besar, dengan
kereta kuda dan pedati pembawa bekal.
Dengan memakai perisai dan topi besi,
mereka akan mengepung engkau. Aku
akan menyerahkan engkau kepada
mereka dan mereka akan menghakimi
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engkau menurut undang-undang mereka
sendiri.
25Kerana Aku murka terhadapmu,
Aku akan membiarkan mereka
memperlakukan engkau dengan kejam.
Mereka akan memotong hidung dan
telingamu, serta membunuh anak-
anakmu yang lelaki dan perempuan.
Sesungguhnya mereka akan menangkap
lalu membakar anak-anakmu dengan
hidup-hidup.
26Mereka akan mengoyakkan
pakaianmu dan merampas perhiasanmu.
27Aku akan menghentikan nafsu
berahimu dan pelacuran yang
kaulakukan sejak engkau di Mesir.
Engkau tidak akan melihat berhala lagi
atau ingat kepada Mesir."
28Demikianlah TUHAN Raja berfirman,
"Aku akan menyerahkan engkau kepada
orang yang memuakkan engkau dan
yang engkau benci.
29Kerana mereka pun membenci
engkau, mereka akan merampas segala
hasil jerih payahmu, lalu membiarkan
engkau bogel seperti pelacur. Nafsu
berahi dan pelacuranmu
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30 telah menyebabkan hal ini berlaku
kepadamu. Engkau menjadi pelacur bagi
bangsa-bangsa, dan menajiskan dirimu
dengan berhala-berhala mereka.
31Engkau mengikut jejak kakakmu;
oleh itu engkau harus minum dari cawan
yang berisikan hukuman."
32TUHAN Raja berfirman, "Engkau
harus minum dari cawan kakakmu,
cawan yang besar dan dalam. Apabila
engkau minum dari cawan yang penuh
itu, engkau akan diejek dan diolok oleh
semua orang.
33Engkau akan mabuk dan sengsara
kerana cawan itu penuh dengan
ketakutan dan kehancuran. Itulah
hukuman yang menimpa Samaria,
kakakmu.
34Engkau akan meminumnya sampai
habis; lalu engkau akan memecahkan
cawan itu dan mengelar dadamu dengan
pecahan cawan itu. Aku, TUHAN Raja
telah berfirman."
35 Inilah firman TUHAN Raja, "Kerana
engkau telah melupakan Aku serta
membelakangi Aku, engkau akan
menanggung penderitaan akibat nafsu
berahi dan pelacuranmu."
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Hukuman Allah terhadap
Dua Orang Adik-beradik

36TUHAN berfirman kepadaku, "Hai
manusia fana, sudahkah engkau
bersedia menghakimi Ohola dan
Oholiba? Persalahkan mereka kerana
melakukan perbuatan yang menjijikkan.
37Mereka telah berzina dan membunuh
orang. Mereka berzina dengan berhala-
berhala dan membunuh anak-anak-Ku
yang dilahirkan mereka. Mereka
mempersembahkan anak-anak-Ku
sebagai korban kepada berhala mereka.
38Bukan itu sahaja. Mereka menajiskan
Rumah-Ku dan hari Sabat yang telah
Kutetapkan.
39Mereka membunuh anak-anak-Ku
untuk dipersembahkan sebagai korban
kepada berhala, dan pada hari itu
juga mereka datang ke Rumah-Ku dan
mencemarkannya!
40Mereka bahkan mengirim pesuruh
untuk menjemput orang lelaki dari
tempat jauh. Apabila lelaki itu datang,
kedua-dua adik-beradik itu mandi,
bercelak, dan memakai perhiasan.
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41Mereka duduk di bangku panjang
yang indah, di hadapan meja yang penuh
dengan makanan enak, dan kemenyan
serta minyak zaitun yang Aku berikan
kepada mereka.
42Orang lelaki yang dijemput dari
padang gurun berkumpul di situ dan
terdengar suara mereka bersuka-suka.
Mereka mengenakan gelang pada
lengan adik-beradik itu, dan memasang
mahkota yang cantik pada kepala
mereka.
43Aku perhatikan bahawa semua orang
itu masih penuh berahi terhadap wanita
yang sudah layu kerana perzinaan.
44Berkali-kali mereka datang kepada
Ohola dan Oholiba, dua orang wanita
yang cabul itu.
45Orang salih akan menyatakan adik-
beradik itu bersalah kerana perzinaan
dan pembunuhan. Mereka telah berzina
dan menumpahkan darah."
46TUHAN Raja berfirman, "Panggillah
segerombolan orang untuk menakutkan
dan merompak mereka.
47Biarlah gerombolan itu merejam
mereka dan menyerang mereka dengan
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pedang, membunuh anak-anak mereka,
dan membakar rumah mereka.
48Aku akan mengakhiri kecabulan di
seluruh negeri. Tindakan-Ku itu akan
menjadi amaran kepada semua wanita
supaya jangan sekali-kali berzina seperti
kedua-dua adik-beradik itu.
49Sedangkan kamu berdua, hai Ohola
dan Oholiba, akan Kuhukum kerana
kamu cabul dan menyembah berhala.
Barulah kamu tahu bahawa Akulah
TUHAN Raja."

Periuk yang Berkarat

24
1Pada hari kesepuluh, bulan
kesepuluh, tahun kesembilan

masa kami dalam buangan, TUHAN
berfirman kepadaku,
2 "Hai manusia fana, catatkan tarikh
hari ini, kerana pada hari inilah raja
Babilonia mula mengepung Yerusalem.
3Aku, TUHAN Raja mempunyai
perumpamaan untuk disampaikan
kepada umat-Ku yang suka
memberontak: Letakkan periuk di
atas api, dan penuhkan periuk dengan
air.
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4Masukkan daging yang terbaik di
dalamnya: daging bahu dan daging
paha, dan tulang-tulang yang banyak
sumsumnya.
5Gunakan daging domba yang terbaik,
dan susunlah kayu di bawah periuk.
Biarlah airnya mendidih, rebuslah daging
dan tulang-tulang itu."
6 Inilah firman TUHAN Raja, "Malanglah
kota yang penuh dengan pembunuh!
Keadaannya seperti periuk berkarat yang
tidak pernah dibersihkan. Daging yang
ada di dalamnya dikeluarkan sepotong
demi sepotong, sehingga semuanya
habis.
7Pembunuhan berlaku di dalam kota,
dan darah dicurah ke atas batu. Darah
itu tidak dicurah ke atas tanah supaya
ditutup oleh tanah.
8Darah itu Aku biarkan di situ, supaya
dapat dilihat orang dan menuntut
balasan."
9 Inilah firman TUHAN Raja, "Malanglah
kota yang penuh dengan pembunuh!
Aku sendiri akan menyusun kayu api.
10Tambahlah kayu lagi! Kipaslah
api! Masaklah daging itu! Masaklah
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hingga kuahnya kering. Bakarlah
tulang-tulangnya!
11Lalu tinggalkanlah periuk gangsa
yang kosong di atas api sehingga merah
membara. Sesudah karatnya terbakar,
periuk itu akan bersih semula menurut
peraturan agama.
12Tetapi tidak semua karatnya akan
hilang dibakar api.
13Hai Yerusalem, kecabulanmu telah
menajiskan engkau. Walaupun Aku
mencuba membersihkan engkau,
namun engkau tetap najis. Engkau
tidak akan bersih semula sehingga
engkau merasakan segala kedahsyatan
kemurkaan-Ku.
14Aku, TUHAN Raja telah berfirman.
Sudah tiba masanya bagi Aku bertindak.
Aku tidak akan melupakan dosamu
ataupun menunjukkan belas kasihan
kepadamu. Engkau akan dihukum
kerana perbuatanmu." TUHAN Raja telah
berfirman.

Kematian Isteri Nabi Yehezkiel
15TUHAN berfirman kepadaku,
16 "Hai manusia fana, dengan tiba-tiba
Aku akan mengambil orang yang paling
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engkau kasihi, tetapi engkau tidak
boleh meratap, atau menangis, atau
membiarkan air matamu berlinang.
17 Jangan biar orang mendengar
sedu-sedanmu. Jangan berjalan tanpa
ikat kepala atau kasut sebagai tanda
berkabung. Jangan tutupi muka atau
makan makanan perkabungan."
18Pada pagi hari aku bercakap dengan
umat itu dan pada malam itu isteriku
meninggal. Esok harinya aku melakukan
apa yang diperintahkan kepadaku.
19Orang bertanya kepadaku,
"Mengapakah kamu berbuat begitu?"
20Aku menjawab demikian, "TUHAN
telah berfirman kepadaku dan menyuruh
aku
21menyampaikan perkhabaran ini
kepada kamu, umat Israel: Kamu
membanggakan kekukuhan Rumah
TUHAN. Kamu suka memandang
dan melawatnya, tetapi TUHAN akan
menajiskannya. Anggota keluarga kamu
yang masih muda, yang tertinggal
di Yerusalem akan dibunuh dalam
peperangan.
22Kemudian kamu akan melakukan
apa yang aku lakukan sekarang. Kamu
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tidak akan menutupi muka atau makan
makanan perkabungan.
23Kamu tidak akan berjalan tanpa
ikat kepala, atau kasut. Kamu tidak
akan meratap atau menangis. Kamu
akan semakin merana kerana dosa-dosa
kamu, dan kamu akan mengeluh kepada
satu sama lain.
24Pada masa itu aku akan menjadi
tanda bagi kamu. Kamu akan melakukan
apa yang aku lakukan sekarang. TUHAN
berfirman bahawa apabila perkara itu
berlaku, kamu akan tahu bahawa Dialah
TUHAN Raja."
25TUHAN berfirman, "Hai manusia
fana, Aku akan mengambil Rumah-Ku
yang kukuh itu daripada mereka, Rumah
yang telah menjadi kebanggaan dan
kesukaan mereka, dan yang dipandang
serta dilawati mereka dengan suka hati.
Lalu Aku akan mengambil anak-anak
mereka juga.
26Pada hari Aku melakukan perkara
itu, seorang yang terselamat daripada
bencana itu akan datang untuk
memberitahu engkau hal itu.
27Pada hari itu juga engkau akan dapat
bercakap semula, dan engkau akan
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bercakap dengan dia. Dengan demikian,
engkau akan menjadi tanda bagi umat,
dan mereka akan tahu bahawa Akulah
TUHAN."

Nubuat tentang Hukuman
terhadap Amon

25
1TUHAN berfirman kepadaku,
2 "Hai manusia fana, kecamlah

negeri Amon.
3Suruhlah bangsa itu mendengar
apa yang Aku, TUHAN Raja firmankan
kepada mereka, Kamu bersukacita ketika
melihat Rumah-Ku dinajiskan, negeri
Israel dimusnahkan, dan penduduk
Yehuda dibuang negeri.
4Oleh itu Aku akan membiarkan kamu
dikalahkan oleh suku-suku dari gurun di
sebelah timur. Mereka akan mendirikan
perkhemahan di negeri kamu dan
menetap di situ. Mereka akan makan
buah-buahan dan minum susu ternakan
kamu.
5Aku akan menjadikan kota Raba
tempat menggembalakan unta,
dan seluruh negeri Amon tempat
menggembalakan domba, supaya kamu
tahu bahawa Akulah TUHAN."
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6TUHAN Raja berfirman, "Kamu
sangat membenci Israel sehingga kamu
bertepuk tangan dan menari-nari dengan
gembira atas kemusnahan negeri Israel.
7Oleh itu Aku akan menyerahkan
kamu kepada bangsa-bangsa yang akan
merompak dan menjarah segala milik
kamu. Aku akan membinasakan kamu
habis-habisan sehingga kamu bukan lagi
satu bangsa yang mempunyai negeri
sendiri. Maka kamu akan tahu bahawa
Akulah TUHAN."

Nubuat tentang Hukuman atas Moab
8TUHAN Raja berfirman, "Kerana Moab
berkata bahawa Yehuda sama dengan
bangsa-bangsa lain,
9Aku akan membiarkan musuh
menyerang kota-kota yang
mempertahankan sempadan Moab,
termasuk kota-kota yang terbaik iaitu
Bet-Yesimot, Baal-Meon, dan Kiryataim.
10Aku akan membiarkan Moab
bersama-sama Amon dikalahkan oleh
suku-suku dari gurun di sebelah timur,
sehingga Moab bukan satu bangsa lagi.
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11Aku akan menghukum Moab, maka
penduduknya akan tahu bahawa Akulah
TUHAN."

Nubuat tentang Hukuman
terhadap Edom

12TUHAN Raja berfirman, "Penduduk
Edom telah membalas Yehuda dengan
kejam. Perbuatan Edom itu kesalahan
besar.
13Sekarang Aku mengumumkan
bahawa Aku akan menghukum Edom.
Aku akan membunuh semua orang
dan binatang yang tinggal di situ.
Aku akan memusnahkan negeri itu,
dari kota Teman sampai ke kota
Dedan. Penduduknya akan mati dalam
peperangan.
14Umat-Ku Israel akan Kusuruh
untuk membalas dendam terhadap
Edom. Mereka akan membiarkan Edom
merasakan kemurkaan-Ku yang dahsyat.
Edom akan tahu bagaimana rasanya
menjadi sasaran kemarahan-Ku." TUHAN
Raja telah berfirman.
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Nubuat tentang Hukuman
terhadap Filistin

15TUHAN Raja berfirman, "Orang Filistin
telah membalas dendam dengan kejam
terhadap musuh mereka sejak dahulu,
dan membinasakan mereka dengan
penuh kebencian.
16Sekarang Aku mengumumkan
bahawa Aku akan menyerang orang
Filistin dan membinasakan mereka. Aku
akan membinasakan setiap orang yang
masih hidup di kawasan pantai negeri
itu.
17Aku akan menghukum mereka
dengan berat dan melampiaskan
dendam terhadap mereka. Apabila
mereka merasakan kemurkaan-Ku,
mereka akan tahu bahawa Akulah
TUHAN."

Nubuat tentang
Hukuman terhadap Tirus

26
1Pada hari pertama, bulan
..., tahun kesebelas masa

pembuangan kami, TUHAN berfirman
kepadaku,
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2 "Hai manusia fana, dengarlah sorakan
orang Tirus. Mereka berseru, Yerusalem
telah hancur! Kekuatan perdagangannya
sudah hilang! Yerusalem tidak menjadi
saingan kita lagi!"
3TUHAN Raja berfirman, "Aku
musuhmu, hai Tirus. Aku akan
membawa banyak bangsa untuk
menyerang kamu. Mereka akan datang
seperti ombak laut.
4Mereka akan memusnahkan tembok-
tembok kota kamu dan merobohkan
menara-menara kamu. Selepas itu Aku
akan menyapu segala debu sehingga
tinggal sebuah batu sahaja.
5Nelayan akan menjemur jala mereka
di atas batu yang di tengah laut itu.
Aku, TUHAN Raja telah berfirman.
Bangsa-bangsa lain akan menjarah
Tirus,
6dan dengan pedang, mereka akan
membunuh penduduk di kota-kota di
daratan Tirus. Maka Tirus akan tahu
bahawa Akulah TUHAN."
7TUHAN Raja berfirman, "Aku akan
menyebabkan Raja Nebukadnezar dari
Babilonia menyerang Tirus. Raja yang
paling kuat itu akan datang dari utara
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dengan pasukan tentera yang sungguh
besar, dengan banyak kuda, kereta
kuda, dan pasukan berkuda.
8Penduduk kota-kota di daratan
akan dibunuh dalam peperangan.
Musuh akan menggali parit, membina
tembok pengepungan, dan menyusun
perisai sebagai kubu yang kukuh untuk
menentang kamu.
9Mereka akan memecah tembok-
tembok kamu dengan kayu pelantak,
dan merobohkan menara-menara kamu
dengan batang besi.
10Kuda mereka sangat banyak sehingga
menyebabkan debu berterbangan dan
meliputi kamu. Derap daripada
pasukan berkuda dan kereta kuda akan
menggegarkan tembok kota kamu
ketika mereka lalu di pintu gerbang dan
memasuki kota yang runtuh itu.
11Pasukan berkuda itu akan menyerbu
jalan-jalan kamu, sambil membunuh
penduduk kamu dengan pedang.
Tugu-tugu kamu yang besar itu akan
dirobohkan.
12Musuh akan merampas kekayaan
dan barangan perniagaan kamu. Mereka
akan merobohkan tembok-tembok dan
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menghancurkan rumah-rumah mewah
kamu. Mereka akan membuang segala
batu, kayu, dan runtuhan batu ke dalam
laut.
13Aku akan menghentikan nyanyian
kamu dan muzik kecapi kamu.
14Aku akan meninggalkan sebuah batu
sahaja untuk para nelayan menjemur
jala. Kota itu tidak akan dibina lagi. Aku,
TUHAN Raja telah berfirman."
15TUHAN Raja berfirman kepada kota
Tirus, "Apabila kamu ditaklukkan kelak,
orang yang tinggal di sepanjang pantai
akan ketakutan kerana mendengar
teriakan orang yang dibantai.
16Semua raja bangsa-bangsa di
tepi pantai akan turun dari takhta
mereka. Mereka akan menanggalkan
jubah dan pakaian yang bersulam lalu
duduk dengan gementar di tanah.
Mereka akan sangat ketakutan melihat
kesudahan kamu sehingga mereka tidak
berhenti-henti gementar.
17Lalu mereka akan menyanyikan lagu
ratapan ini bagi kamu: Kota kenamaan
itu sudah musnah! Kapal-kapalnya
disapu dari lautan. Dahulu penduduknya
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menguasai laut, dan menakutkan semua
penduduk pantai.
18Tetapi sekarang kamu sudah
jatuh, penduduk pulau-pulau
gementar; mereka terkejut mendengar
keruntuhanmu."
19TUHAN Raja berfirman, "Aku akan
menjadikan kamu lengang seperti
kota yang tidak berpenduduk. Aku
akan menutupi kamu dengan air dari
samudera.
20Aku akan mengirim kamu ke dunia
orang mati supaya kamu tinggal
bersama-sama orang purba. Aku akan
membiarkan engkau menetap di dunia
orang mati, di tengah runtuhan yang
kekal, bersama-sama orang mati. Maka
tanahmu tidak akan diduduki orang lagi,
dan kamu tidak akan terbilang antara
orang hidup.
21Kamu akan menjadi contoh yang
mengerikan, dan demikianlah akhir
riwayatmu. Orang mungkin mencari
kamu, tetapi kamu tidak akan ditemui."
TUHAN Raja telah berfirman.
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Lagu Ratapan bagi Tirus

27
1TUHAN berfirman kepadaku,
2 "Hai manusia fana,

nyanyikanlah lagu ratapan bagi
Tirus,
3kota di tepi pantai yang berniaga
dengan penduduk segala pantai.
Beritahukanlah firman TUHAN Raja:
Hai Tirus, dengan sombong kamu
mengatakan, Keindahanku sungguh
sempurna.
4Bagimu lautan bagaikan rumah.
Pembinamu membuat kamu seperti
kapal indah.
5Dindingmu daripada kayu sipres dari
Gunung Hermon, tiangmu daripada kayu
sedar dari Lebanon.
6Dayung-dayungmu dibuat daripada
pokok oak dari Basan. Geladakmu dibuat
daripada kayu pain dari Siprus, dan
hiasanmu tatahan gading.
7Layar yang menjadi lambangmu
dibuat daripada linen buatan Mesir,
dengan aneka sulaman. Kajangmu
dibuat daripada kain halus, kain yang
berwarna ungu dari Siprus.
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8Pendayungmu orang dari Sidon
dan Arwad. Anak buahmu sendiri
pelaut-pelaut yang cekap.
9Tukang kayu yang membina kapalmu
itu tukang-tukang yang mahir dari
Gebal. Pelaut dari setiap kapal datang ke
kedai-kedaimu untuk berdagang.
10Askar dari Persia, Lidia, dan Libia
berkhidmat dalam angkatan perangmu.
Mereka menggantung perisai dan topi
besi mereka pada tembok-tembok
kotamu. Mereka menjadikan kamu
masyhur.
11Askar dari Arwad mengawal
tembokmu, dan orang dari Gamad
mengawal menaramu. Mereka
menggantung perisai mereka pada
tembokmu, dan menyempurnakan
keindahanmu.
12Kamu berniaga di Sepanyol dan
menerima perak, besi, timah putih, dan
timah hitam sebagai tukaran bayaran
baranganmu yang banyak itu.
13Kamu berniaga di Yunani, Tubal,
dan Mesekh, dan mendapat hamba
dan barangan gangsa sebagai tukaran
baranganmu.
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14Kamu juga menerima kereta
kuda, kuda tunggangan, dan baghal
dari Bet-Togarma sebagai tukaran
baranganmu.
15Orang Rodes pun berniaga dengan
kamu; penduduk di banyak kawasan
pantai membeli baranganmu dan
membayar dengan gading dan kayu
hitam.
16Orang Siria membeli baranganmu
dan membayar dengan batu zamrud,
kain ungu, kain bersulam, kain linen
halus, batu karang, dan batu delima.
17Yehuda dan Israel membeli
baranganmu dan membayar dengan
gandum, madu, minyak zaitun, dan
rempah-ratus.
18Penduduk Damsyik membeli barang
dagangan dan hasil-hasilmu dan
membayar dengan wain dari Helbon,
bulu domba dari Sahar, besi tempa, dan
rempah-rempah.
19 (27:18)
20Penduduk Dedan membayar
baranganmu dengan kain alas pelana.
21Orang Arab dan para penguasa
Kedar membayar baranganmu dengan
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kambing, domba jantan, dan anak
domba.
22Pedagang dari Syeba dan Raema
membayar baranganmu dengan batu
permata, emas, dan rempah yang
terbaik.
23Kota-kota Haran, Kane, Eden,
pedagang-pedagang dari Syeba,
kota-kota Asyur dan Kilmad, semuanya
berniaga dengan kamu.
24Mereka menjual pakaian mewah,
kain ungu, kain sulam, permaidani yang
berwarna-warni, dan tali-temali yang
kuat.
25Barang daganganmu dibawa dengan
kapal-kapal yang paling besar. Kamu
bagaikan kapal di laut, penuh dengan
muatan berat.
26Ketika pendayungmu membawa
kamu belayar, angin timur melanda
kamu di tengah lautan.
27Segala barang daganganmu, semua
pelaut dan anak buahmu, tukang kayu
dan kaum pedagangmu, dan setiap
askar dalam kapalmu, semuanya hilang
tenggelam apabila kapalmu karam.
28 Jeritan pelaut yang tenggelam
terdengar sampai ke pantai.
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29Kini setiap kapal ditinggalkan, setiap
pelaut telah naik ke darat.
30Mereka meratapi kamu dengan pilu,
mereka menaburkan debu pada kepala
dan berguling dalam abu kerana duka.
31Mereka mencukur rambut kerana
kamu, dan memakai kain guni tanda
sedih. Mereka meratap dengan hati pilu.
32Mereka menyanyikan lagu ratapan
bagimu, Tirus, siapakah tandinganmu?
Tirus, di laut kini kamu membisu.
33Apabila kaum pedagangmu belayar
ke seberang laut, kamu mencukupi
keperluan setiap bangsa. Raja-raja
menjadi kaya kerana baranganmu yang
berharga.
34Tetapi kini kamu sudah hancur, dan
tenggelam ke dasar lautan. Baranganmu
dan semua anak buahmu hilang
bersama-sama kamu di lautan.
35Semua orang yang tinggal di
sepanjang pantai terperanjat mendengar
kesudahanmu. Bahkan raja-raja mereka
pun sangat takut; kengerian nampak
pada wajah mereka.
36Kamu hilang dan lenyap selama-
lamanya. Pedagang di seluruh dunia
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gerun kalau-kalau mereka juga
mengalami kesudahanmu."

Nubuat tentang Hukuman
terhadap Raja Tirus

28
1TUHAN berfirman kepadaku,
2 "Hai manusia fana,

sampaikanlah apa yang Aku, TUHAN Raja
firmankan kepada raja Tirus, Engkau
sombong dan menganggap dirimu dewa
yang bertakhta di tengah-tengah laut.
Engkau berlagak sebagai dewa, padahal
engkau ini hanya manusia fana!
3Engkau sangka engkau lebih bijak
daripada Danel, sehingga engkau
mengetahui segala rahsia.
4Kebijaksanaan dan kepandaianmu
menjadikan engkau kaya dengan emas
dan perak.
5Engkau pandai berniaga dan sentiasa
mendapat keuntungan. Engkau sombong
kerana kekayaanmu!
6Oleh itu, dengarlah apa yang Aku,
TUHAN Raja firmankan, Kerana engkau
menyangka engkau sebijak dewa,
7Aku akan mengirim musuh yang
kejam untuk menyerang engkau. Mereka
akan memusnahkan semua harta yang
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engkau peroleh dengan kepandaian dan
kebijaksanaanmu itu.
8Mereka akan membunuh engkau dan
menguburkan engkau di laut.
9Pada waktu itu, masihkah engkau
dapat mengatakan bahawa engkau
dewa? Apabila engkau menghadapi
pembunuhmu, nyatalah engkau hanya
manuisa fana dan bukan dewa.
10Engkau akan mati seperti orang hina,
dibunuh oleh orang bangsa asing yang
tidak mengenal Allah. Aku, TUHAN Raja,
telah berfirman."

Kejatuhan Raja Tirus
11TUHAN berfirman lagi kepadaku,
12 "Hai manusia fana, merataplah
untuk raja Tirus. Sampaikanlah apa
yang Aku, TUHAN Raja, firmankan
kepadanya, Engkau pernah menjadi
contoh kesempurnaan. Dahulu engkau
sungguh bijak dan kacak!
13Engkau tinggal di taman Eden,
taman Allah. Pakaianmu dihiasi dengan
segala jenis batu permata: delima,
berlian, topaz, beril, sardis, jasper,
nilam, zamrud, dan garnet. Engkau
juga mempunyai perhiasaan emas
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yang dibuat untukmu pada hari engkau
diciptakan.
14Aku menempatkan kerub yang
menyeramkan di situ untuk menjaga
engkau. Engkau tinggal di atas
gunung-Ku yang suci dan berjalan
di tengah-tengah batu permata yang
berkilauan.
15Kelakuanmu tidak bercela sejak
engkau diciptakan sampai engkau mula
berbuat jahat.
16Engkau sibuk dengan perniagaanmu;
hal itulah yang menyebabkan engkau
menjadi kejam dan berdosa. Oleh itu Aku
mengusir engkau dari gunung-Ku yang
suci dan kerub yang menjaga engkau
mengusir engkau dari tengah-tengah
batu permata yang berkilauan itu.
17Engkau sombong kerana rupamu
yang kacak, dan engkau bertindak bodoh
kerana engkau terkenal. Itulah sebabnya
Aku membanting engkau ke tanah, dan
menjadikan engkau sebagai amaran
untuk raja-raja lain.
18Perniagaanmu penuh dengan
kecurangan sehingga tempat-tempat
ibadatmu tercemar. Oleh itu Aku
membakar kotamu sampai musnah.
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Semua orang yang memandang engkau
sekarang hanya nampak abu.
19Engkau sudah lenyap, hai raja
Tirus! Engkau lenyap selama-lamanya!
Semua bangsa yang mengenal engkau
gerun kalau-kalau mereka juga akan
mengalami kesudahanmu."

Nubuat tentang Hukuman
terhadap Sidon

20TUHAN berfirman kepadaku,
21 "Hai manusia fana, kecamlah kota
Sidon.
22Beritahulah penduduk di situ apa
yang Aku, TUHAN Raja firmankan:
Aku musuh kamu, hai Sidon. Orang
akan memuji Aku kerana apa yang Aku
lakukan terhadap kamu. Mereka akan
tahu bahawa Akulah TUHAN yang suci,
apabila Aku menghukum penduduk
kamu.
23Aku akan mendatangkan wabak
kepada kamu dan membiarkan darah
mengalir di jalan-jalan kamu. Kamu
akan diserang oleh musuh dari segala
arah dan pendudukmu akan dibunuh.
Maka kamu akan tahu bahawa Akulah
TUHAN."
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Israel Akan Diberkati
24TUHAN berfirman, "Semua negeri
jiran yang pernah menghina Israel tidak
lagi merupakan duri atau belukar berduri
yang menyakiti Israel. Mereka akan tahu
bahawa Akulah TUHAN Raja."
25TUHAN Raja berfirman, "Aku akan
membawa umat Israel pulang dari
negeri-negeri tempat Aku mencerai-
beraikan mereka, dan semua bangsa
akan tahu bahawa Aku suci. Umat
Israel akan tinggal lagi di negeri mereka
sendiri, tanah yang Aku berikan kepada
Yakub, hamba-Ku.
26Mereka akan tinggal di sana dengan
aman. Mereka akan membina rumah dan
mengusahakan ladang anggur. Aku akan
menghukum semua jiran mereka yang
pernah menghina mereka, dan Israel
akan hidup dengan aman. Maka mereka
akan tahu bahawa Akulah TUHAN, Allah
mereka."

Nubuat tentang
Hukuman terhadap Mesir

29
1Pada hari kedua belas, bulan
kesepuluh, tahun kesepuluh masa
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kami dalam buangan, TUHAN berfirman
kepadaku,
2 "Hai manusia fana, kecamlah raja
Mesir. Beritahulah dia bahawa dia dan
semua rakyatnya akan dihukum.
3Beritahulah dia bahawa inilah firman
TUHAN Raja kepada raja Mesir, Aku
musuhmu, hai buaya raksasa yang
berbaring di sungai! Engkau berkata
bahawa Sungai Nil itu milikmu, dan
engkau yang menciptanya.
4Aku akan memasang kait pada
rahangmu, dan menyebabkan ikan-ikan
di sungai melekat padamu. Lalu Aku
akan mengangkat engkau dan segala
ikan yang melekat padamu, keluar dari
Sungai Nil.
5Kemudian Aku akan melemparkan
engkau bersama-sama semua ikan itu ke
padang gurun. Tubuhmu akan terlantar
di atas tanah dan tidak dikebumikan.
Aku akan membiarkan tubuhmu dimakan
burung dan binatang.
6Maka semua penduduk Mesir akan
tahu bahawa Akulah TUHAN." TUHAN
berfirman, "Umat Israel bergantung
kepada kamu orang Mesir untuk
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menolong mereka, tetapi kamu hanya
seperti tongkat yang lemah.
7Ketika mereka bersandar pada kamu,
kamu patah dan menusuk ketiak mereka
sehingga belakang mereka tergeliat.
8Oleh itu Aku, TUHAN Raja berfirman
kepada kamu, bahawa Aku akan
mendatangkan orang untuk menyerang
kamu dengan pedang. Mereka akan
membunuh penduduk dan ternakan
kamu.
9Mesir akan menjadi tandus dan
lengang. Maka kamu akan tahu bahawa
Akulah TUHAN. Hai raja Mesir! Kerana
engkau mengatakan Sungai Nil itu
milikmu, dan engkau yang menciptanya,
10maka Aku menjadi musuhmu dan
musuh sungaimu. Aku akan menjadikan
seluruh Mesir tandus dan lengang, mulai
dari kota Migdol di sebelah utara sampai
ke kota Aswan di sebelah selatan,
bahkan sampai ke sempadan Etiopia.
11Tiada manusia ataupun binatang
akan melaluinya. Selama empat puluh
tahun tempat itu tidak akan dihuni.
12Aku akan menjadikan Mesir negeri
yang paling tandus dan lengang
di seluruh dunia. Selama empat
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puluh tahun kota-kota di Mesir akan
merupakan runtuhan yang lebih teruk
daripada mana-mana kota. Aku akan
menjadikan orang Mesir orang pelarian.
Mereka akan lari ke segala negeri dan
tinggal antara bangsa lain."
13TUHAN Raja berfirman, "Selepas
empat puluh tahun Aku akan membawa
orang Mesir pulang dari negeri-negeri
tempat Aku mencerai-beraikan mereka.
14Aku akan membiarkan mereka
tinggal di bahagian selatan Mesir, negeri
asal mereka. Mereka akan tinggal di
sana dan membentuk suatu kerajaan
yang lemah,
15 iaitu kerajaan yang paling lemah dan
tidak akan menguasai bangsa-bangsa
lain lagi. Aku akan menjadikan mereka
begitu lemah sehingga mereka tidak lagi
dapat menaklukkan mana-mana bangsa.
16 Israel tidak akan meminta
pertolongan mereka lagi. Apabila orang
Israel mengingat apa yang berlaku
kepada orang Mesir, orang Israel akan
sedar betapa salahnya bergantung
kepada pertolongan orang Mesir. Maka
orang Israel akan tahu bahawa Akulah
TUHAN Raja."
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Raja Nebukadnezar Akan
Menaklukkan Mesir

17Pada hari pertama, bulan pertama,
tahun kedua puluh tujuh masa kami
dalam buangan, TUHAN berfirman
kepadaku,
18 "Hai manusia fana, Raja
Nebukadnezar dari Babilonia telah
menyerang Tirus. Dia menyuruh
askarnya memikul beban yang begitu
berat sehingga kepala mereka menjadi
botak dan bahu mereka lecet. Namun
raja mahupun tenteranya tidak berjaya
merebut kota itu.
19Oleh itu Aku, TUHAN Raja berfirman,
Aku akan memberikan negeri Mesir
kepada Raja Nebukadnezar. Dia akan
menjarah negeri itu dan merampas
segala harta negeri itu sebagai upah
tenteranya.
20Aku akan menyerahkan Mesir
kepadanya sebagai balasan jasanya,
kerana tenteranya telah berkhidmat
kepada-Ku. Aku, TUHAN Raja, telah
berfirman.
21Apabila perkara itu berlaku, Aku akan
menjadikan umat Israel bangsa yang
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kuat. Aku akan memungkinkan engkau,
hai Yehezkiel, berkata-kata kepada
mereka, supaya mereka tahu bahawa
Akulah TUHAN."

TUHAN Akan Menghukum Mesir

30
1TUHAN berfirman lagi kepadaku,
2 "Hai manusia fana,

bernubuatlah dan isytiharkanlah
apa yang Aku, TUHAN Raja firmankan.
Berserulah dan merataplah begini: Hari
TUHAN sudah dekat!
3Hari itu sudah hampir, apabila TUHAN
akan bertindak. Hari itu gelap dan susah
bagi bangsa-bangsa.
4Peperangan akan berlaku di Mesir, dan
kesengsaraan menimpa Etiopia. Banyak
orang di Mesir akan terbunuh; negeri
itu akan dijarah, dan dibiarkan menjadi
runtuhan.
5Askar-askar yang diupah dari Etiopia,
Lidia, Libia, Arab, Kub, dan bahkan
daripada umat-Ku sendiri, akan terbunuh
dalam peperangan itu."
6TUHAN berfirman, "Dari Migdol di
sebelah utara sampai ke Aswan di
sebelah selatan, semua pembela Mesir
akan gugur dalam peperangan. Tentera
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Mesir yang sombong itu akan musnah.
Aku, TUHAN Raja telah berfirman.
7Negeri itu akan menjadi negeri yang
paling tandus dan lengang di dunia.
Kota-kotanya akan menjadi runtuhan
sama sekali.
8Selepas Aku membakar Mesir dan
membunuh semua pembelanya, barulah
mereka tahu bahawa Akulah TUHAN.
9Pada hari itu, apabila Mesir telah
musnah, Aku akan mengirim para utusan
dengan kapal-kapal untuk mengejutkan
orang Etiopia yang tidak curiga itu
sehingga mereka ketakutan. Hari itu
sudah dekat!"
10TUHAN Raja berfirman, "Aku akan
menggunakan Raja Nebukadnezar
dari Babilonia untuk menghancurkan
kekayaan Mesir.
11Dia dan tenteranya yang ganas
akan memusnahkan negeri itu. Mereka
akan menyerang Mesir dengan pedang,
sehingga negeri itu penuh dengan
mayat.
12Aku akan mengeringkan Sungai
Nil dan menyerahkan Mesir ke dalam
kekuasaan orang jahat. Orang asing



Yehezkiel 30.13–18 138

akan memusnahkan seluruh negeri itu.
Aku, TUHAN, telah berfirman."
13TUHAN Raja berfirman, "Aku akan
memusnahkan berhala-berhala dan
dewa-dewa di Memphis. Tiada lagi raja
yang akan memerintah di Mesir dan Aku
akan menggentarkan semua orang.
14Aku akan menjadikan bahagian
selatan Mesir tandus dan lengang,
dan Aku akan membakar kota Soan di
sebelah utara. Aku akan menghukum
Tebe, ibu kota itu,
15dan memusnahkan kekayaannya.
Aku akan melampiaskan kemurkaan-Ku
kepada Pelusium, kota pertahanan Mesir.
16Aku akan membakar Mesir, dan
Pelusium pun akan sengsara. Tembok
kota Tebe akan dirobohkan dan kota itu
akan dilanda banjir.
17Pemuda-pemuda kota Heliopolis dan
Bubastis akan mati dalam peperangan,
dan penduduk yang lain akan ditawan.
18Kota Tahpanhes akan menjadi gelap
pada hari Aku menaklukkan Mesir dan
memusnahkan kuasanya yang sangat
dibanggakannya. Mesir akan diliputi
awan, dan penduduk semua kotanya
akan ditawan.
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19Apabila Aku menghukum Mesir
dengan cara demikian, barulah mereka
tahu bahawa Akulah TUHAN."

Kuasa Raja Mesir Dipatahkan
20Pada hari ketujuh, bulan pertama,
tahun kesebelas masa kami dalam
buangan, TUHAN berfirman kepadaku,
21 "Hai manusia fana, Aku telah
mematahkan lengan raja Mesir. Tiada
sesiapa pun yang membalut lengannya
agar pulih dan kuat semula untuk
memegang pedang.
22Oleh itu Aku, TUHAN Raja berfirman:
Aku musuh raja Mesir. Aku akan
mematahkan kedua-dua belah
lengannya, baik yang masih kuat
mahupun yang telah patah itu. Lalu
pedang akan jatuh dari tangannya.
23Aku akan mencerai-beraikan orang
Mesir ke seluruh dunia.
24Kemudian Aku akan menguatkan
lengan raja Babilonia dan meletakkan
pedang-Ku di tangannya. Tetapi Aku
akan mematahkan lengan raja Mesir
sehingga dia akan mengerang dan mati
di hadapan raja Babilonia.
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25Aku akan melemahkan raja Mesir,
tetapi Aku akan menguatkan raja
Babilonia. Apabila Aku meletakkan
pedang-Ku di tangan raja Babilonia, dan
dia mengacungkan pedang itu ke arah
Mesir, semua orang akan tahu bahawa
Akulah TUHAN.
26Aku akan mencerai-beraikan orang
Mesir ke seluruh dunia. Maka mereka
akan tahu bahawa Akulah TUHAN."

Mesir Dibandingkan
dengan Pokok Sedar

31
1Pada hari pertama, bulan ketiga,
tahun kesebelas masa kami dalam

buangan, TUHAN berfirman kepadaku,
2 "Hai manusia fana, sampaikanlah
firman-Ku kepada raja Mesir dan semua
rakyatnya: Kamu sungguh kuat! Tiada
yang dapat menjadi saingan kamu.
3Engkau seperti pokok sedar di
Lebanon, penuh dengan cabang yang
rimbun dan indah, pokok yang tinggi
sehingga puncaknya mencapai awan.
4Pokok itu meninggi kerana airnya
cukup. Sungai di bawah tanah
memberinya khasiat, dan mengairi akar-
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akarnya serta membasahi pokok-pokok
lain di hutan.
5Kerana cukup airnya pokok itu tumbuh
lebih tinggi daripada pokok-pokok lain.
Dahannya menjadi besar dan panjang.
6Segala jenis burung membuat
sarang pada dahannya, binatang liar
melahirkan anak di bawah cabangnya.
Bangsa-bangsa berlindung di bawah
naungannya.
7Alangkah indahnya pokok itu, yang
sungguh tinggi dan berdahan panjang.
Akarnya menembus jauh ke bawah,
mencapai sumber air di dalam tanah.
8Tiada pokok sedar di taman Allah,
yang boleh disamakan dengan pokok
itu. Tiada pokok fir yang mempunyai
dahan seperti dahannya. Tiada pokok
berangan yang mempunyai cabang
seperti cabangnya. Tiada pokok di taman
Allah yang seindah pokok itu.
9Akulah yang menjadikannya indah,
dengan dahan yang banyak. Setiap
pokok di Eden, taman Allah, ingin
menjadi sepertinya.
10Oleh itu, Aku, TUHAN Raja akan
memberitahu kamu apa yang akan
berlaku kepada pokok yang puncaknya
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mencapai awan. Semakin tinggi,
semakin sombong pokok itu.
11Oleh itu Aku menolaknya, dan akan
menyerahkannya kepada penguasa
bangsa asing. Bangsa itu akan
memperlakukannya setimpal dengan
kejahatannya.
12Bangsa asing yang kejam akan
menebangnya dan membiarkannya.
Cabang dan dahannya yang patah akan
berselerak di tiap-tiap gunung serta
lembah di negeri itu. Bangsa-bangsa
yang berlindung di bawah naungannya
akan meninggalkan pokok itu.
13Burung akan datang dan hinggap
pada pokok yang sudah rebah itu,
dan binatang liar akan memijak-mijak
dahannya.
14Oleh itu mulai sekarang, tiada lagi
pokok yang akan tumbuh setinggi itu
atau mempunyai puncak yang mencapai
awan meskipun mendapat air banyak.
Semuanya harus mati seperti manusia
fana dan berkumpul bersama-sama
orang yang telah turun ke dunia orang
mati."
15Demikianlah firman TUHAN Raja,
"Pada hari pokok itu turun ke dunia
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orang mati, Aku akan menyebabkan air
di bawah tanah menggenanginya sebagai
tanda berkabung. Aku akan menahan
arus air sungai dan menyumbat
anak-anak sungai. Kerana pokok itu
telah mati, Aku akan mendatangkan
kegelapan di Pergunungan Lebanon dan
menjadikan semua pokok di hutan layu.
16Apabila Aku menurunkan pokok itu
ke dunia orang mati, bunyi kejatuhannya
akan menggegarkan bangsa-bangsa.
Semua pokok di Eden dan semua pokok
terbaik di Lebanon yang mendapat air
berlimpah-limpah, yang sudah turun ke
dunia di bawah akan bersukacita kerana
kejatuhannya.
17Semua pokok akan mengiringinya
ke dunia orang mati untuk menyertai
pokok-pokok yang telah jatuh terlebih
dahulu. Semua yang bernaung di bawah
pokok itu akan tercerai-cerai antara
bangsa-bangsa.
18Pokok itu melambangkan raja Mesir
dan rakyatnya. Tiada pokok di Eden yang
begitu tinggi dan mulia. Tetapi sekarang,
seperti pokok-pokok di Eden, pokok
itu akan turun ke dunia orang mati
dan tinggal dengan mereka yang tidak
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mengenal Allah serta dengan mereka
yang terbunuh dalam peperangan. Aku,
TUHAN Raja, telah berfirman."

Raja Mesir Dibandingkan
dengan Buaya

32
1Pada hari pertama, bulan kedua
belas, tahun kedua belas masa

kami dalam buangan, TUHAN berfirman
kepadaku,
2 "Hai manusia fana, berikanlah amaran
keras kepada raja Mesir. Sampaikanlah
firman-Ku kepadanya, Di hadapan
bangsa-bangsa lain engkau berlagak
seperti singa, tetapi engkau lebih
menyerupai buaya yang berkecimpung
di dalam sungai. Kakimu mengeruhkan
dan mengotorkan sungai-sungai.
3Apabila bangsa-bangsa berkumpul,
Aku akan menangkap engkau dengan
jala-Ku dan membiarkan bangsa-bangsa
menyeret jala itu ke darat.
4Aku akan menghempaskan engkau
ke tanah lalu menyuruh segala burung
dan binatang di dunia untuk memakan
engkau.
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5Aku akan menghamburkan mayatmu
yang membusuk itu di seluruh bukit dan
lembah.
6Aku akan menumpahkan darahmu
sehingga membasahi bukit-bukit dan
memenuhi anak-anak sungai.
7Apabila Aku membinasakan engkau,
Aku akan menutupi langit dan
memadamkan segala bintang. Matahari
akan diliputi awan, dan bulan pun tidak
bercahaya lagi.
8Aku akan memadamkan semua
cahaya di langit, dan menjadikan
negerimu gelap-gelita. Aku, TUHAN
Raja, telah berfirman.
9Banyak bangsa akan cemas apabila
Aku menyiarkan berita tentang
kebinasaanmu ke negeri-negeri yang
tidak engkau kenal.
10Perbuatan-Ku terhadap engkau akan
mengejutkan banyak bangsa. Apabila
Aku mengayunkan pedang-Ku, raja-raja
akan ketakutan. Pada hari engkau jatuh,
mereka semua akan gementar dan
menggigil kerana takut mati."
11TUHAN Raja berfirman kepada raja
Mesir, "Engkau akan menghadapi pedang
raja Babilonia.
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12Askar-askar daripada bangsa-bangsa
yang kejam akan menghunus pedang
dan membunuh semua rakyatmu.
Rakyatmu dan segala yang engkau
banggakan akan musnah.
13Aku akan membunuh ternakanmu
di tepi sungai-sungai. Baik manusia
mahupun binatang tidak akan
mengeruhkan air sungai lagi.
14Aku akan membuat air sungaimu
jernih dan mengalir dengan tenang. Aku,
TUHAN Raja, telah berfirman.
15Apabila Aku menjadikan Mesir
padang gurun yang tandus dan lengang,
serta membinasakan semua penduduk
di sana, barulah mereka tahu bahawa
Akulah TUHAN.
16Amaran ini akan menjadi lagu
ratapan, dan kaum wanita bangsa-
bangsa lain akan menyanyikannya
untuk meratapi Mesir dengan semua
rakyatnya. Aku, TUHAN Raja, telah
berfirman."

Dunia Orang Mati
17Pada hari kelima belas, bulan
pertama, tahun kedua belas masa
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pembuangan kami, TUHAN berfirman
kepadaku,
18 "Hai manusia fana, merataplah bagi
rakyat Mesir yang banyak itu. Hantarlah
mereka bersama-sama bangsa lain yang
kuat ke dunia orang mati.
19Katakanlah kepada mereka, Adakah
kamu berfikir kamu lebih cantik daripada
orang lain? Kamu akan turun ke
dunia orang mati, dan berbaring di
sana bersama-sama orang yang tidak
mengenal Allah.
20Rakyat Mesir akan gugur bersama-
sama mereka yang mati dalam
peperangan. Sebilah pedang sudah siap
untuk membunuh mereka semua.
21Para pahlawan dan orang yang
memihak Mesir akan menyambut
kedatangan orang Mesir ke dunia
orang mati. Mereka bersorak, Lihatlah,
orang yang tidak mengenal Allah telah
terbunuh dalam peperangan. Sekarang
mereka ke mari, dan berbaring di sini!
22Asyur berada di sana, dikelilingi oleh
kubur-kubur askarnya. Mereka semua
telah terbunuh dalam peperangan,
23dan kubur mereka terletak di
bahagian yang paling dalam di dunia
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orang mati. Semua askarnya telah gugur
dalam peperangan dan Asyur dikelilingi
oleh kubur mereka. Namun pada suatu
masa dahulu, mereka menimbulkan
ketakutan di dunia orang hidup.
24Elam berada di sana, dikelilingi
oleh kubur-kubur askarnya. Mereka
semua telah gugur dalam peperangan,
lalu turun ke dunia orang mati tanpa
mengenal Allah. Semasa hidup, mereka
menimbulkan ketakutan antara semua
orang, tetapi sekarang mereka telah
mati dan menanggung malu.
25Elam berbaring bersama-sama
mereka yang terbunuh dalam
peperangan, dikelilingi oleh kubur-
kubur askarnya. Mereka semua tidak
mengenal Allah. Semuanya gugur dalam
peperangan. Semasa hidup, mereka
menimbulkan ketakutan antara semua
orang, tetapi sekarang mereka mati dan
menanggung malu bersama-sama orang
yang gugur dalam peperangan.
26Mesekh dan Tubal berada di sana, di
kelilingi oleh kubur-kubur askar mereka.
Mereka semua tidak mengenal Allah, dan
mereka semua gugur dalam peperangan.
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Namun pada suatu masa dahulu mereka
menakutkan orang yang hidup.
27Mereka tidak diberikan penguburan
yang terhormat seperti pahlawan pada
zaman purba yang dikebumikan lengkap
dengan pedang di bawah kepala dan
perisai di atas dada. Semasa hidup,
pahlawan-pahlawan itu sungguh perkasa
sehingga menakutkan orang hidup.
28Demikianlah orang Mesir akan hancur
dan dibaringkan bersama-sama orang
yang tidak mengenal Allah, yang gugur
dalam peperangan.
29Edom ada di sana dengan semua
raja dan penguasanya. Dahulu mereka
askar yang kuat, tetapi sekarang mereka
terbaring di dunia orang mati bersama-
sama orang yang tidak mengenal Allah,
yang gugur dalam peperangan.
30Semua penguasa negeri-negeri
utara berada di sana, demikian juga
orang Sidon. Pada suatu masa dahulu
kekuasaan mereka menimbulkan
ketakutan, tetapi sekarang mereka
mati dan dipermalukan bersama-sama
mereka yang gugur dalam peperangan.
Mereka dikuburkan bersama-sama orang
yang tidak mengenal Allah. Mereka
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menanggung hinaan orang yang turun
ke dunia orang mati.
31Raja Mesir dan tenteranya akan
terhibur melihat semua orang yang mati
dalam peperangan." Demikianlah TUHAN
Raja berfirman.
32 "Akulah yang menyebabkan raja
Mesir menakutkan orang hidup, tetapi
sekarang dia dan tenteranya akan
dibunuh. Mereka akan dikebumikan
bersama-sama semua orang yang gugur
dalam peperangan, dan yang tidak
mengenal Allah." Demikianlah firman
TUHAN Raja.

Allah Melantik Yehezkiel
sebagai Penjaga

33
1TUHAN berfirman kepadaku,
2 "Hai manusia fana, beritahulah

bangsamu apa yang akan berlaku
apabila Aku mendatangkan peperangan
kepada sesuatu negeri. Penduduk negeri
itu akan memilih seorang antara mereka
sebagai penjaga.
3Apabila penjaga itu nampak musuh
datang, dia membunyikan trompet
sebagai tanda bahaya supaya semua
orang berwaspada.
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4Sesiapa mendengar bunyi
tanda bahaya itu tetapi tidak
mempedulikannya, dan musuh
datang lalu membunuh orang itu, maka
dia mati kerana kesalahannya sendiri.
5Kematiannya akibat kesalahannya
sendiri, kerana dia tidak mempedulikan
tanda bahaya itu. Jika dia mempedulikan
tanda bahaya itu, pasti dia selamat.
6Tetapi jika penjaga itu nampak
musuh datang dan tidak membunyikan
tanda bahaya, lalu musuh datang
serta membunuh orang berdosa,
Aku akan menganggap penjaga itu
bertanggungjawab atas kematian
mereka.
7Sekarang, hai manusia fana,
Aku melantik engkau menjadi
penjaga bangsa Israel. Engkau mesti
menyampaikan amaran-Ku kepada
mereka.
8 Jika Aku memberitahukan bahawa
orang jahat akan mati, tetapi engkau
tidak memberi mereka amaran supaya
mereka mengubah kelakuan dan
menyelamatkan diri, maka mereka akan
mati sebagai orang berdosa. Aku akan
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menganggap engkau bertanggungjawab
atas kematian mereka.
9 Jika engkau memberikan amaran
kepada orang jahat, dan mereka tidak
berhenti berdosa, mereka akan mati
sebagai orang berdosa, tetapi engkau
akan menyelamatkan diri sendiri."

Tanggungjawab Perseorangan
10TUHAN berfirman kepadaku, "Hai
manusia fana, ulangilah kata-kata umat
Israel kepada mereka, Kami merana
kerana kami menanggung beban dosa
dan kesalahan kami. Bagaimanakah
kami dapat hidup?
11Beritahulah mereka bahawa demi
Aku, TUHAN Raja, Allah yang hidup, Aku
tidak suka melihat orang berdosa mati.
Aku lebih suka melihat mereka bertaubat
dan hidup. Hai Israel, berhentilah
berbuat dosa! Mengapakah kamu mahu
mati?
12Hai manusia fana, beritahulah
orang Israel bahawa apabila orang
baik berdosa, kebaikan mereka dahulu
tidak dapat menyelamatkan mereka.
Jika orang jahat berhenti berbuat dosa,
mereka tidak akan dihukum. Sebaliknya
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jika orang baik mula berdosa, mereka
tidak akan diselamatkan.
13Aku mungkin menjanjikan hidup
kepada orang baik, tetapi jika mereka
menyangka bahawa kebaikan mereka
dahulu akan menyelamatkan mereka,
lalu mereka mula berdosa, Aku tidak
akan mengingat kebaikan mereka
dahulu. Mereka akan mati kerana dosa
mereka.
14Aku mungkin memberikan amaran
kepada orang jahat bahawa mereka
akan mati. Tetapi jika mereka berhenti
berdosa lalu melakukan apa yang baik
dan benar --
15umpamanya mereka memulangkan
barang orang lain atau memulangkan
barang yang telah dicuri mereka -- jika
mereka berhenti berdosa dan mentaati
hukum yang memberikan hidup, mereka
tidak akan mati tetapi akan hidup.
16Aku akan mengampunkan dosa-dosa
yang telah dilakukan mereka, dan
mereka akan hidup kerana melakukan
apa yang baik dan benar.
17Namun bangsamu mengatakan
bahawa perbuatan-Ku tidak adil!
Perbuatan merekalah yang tidak adil!
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18Apabila orang baik mula berbuat
jahat, mereka akan mati kerana
perbuatan jahat itu.
19Apabila orang jahat berhenti berdosa
lalu melakukan apa yang baik dan benar,
mereka akan hidup.
20Meskipun begitu Israel masih
mengatakan bahawa perbuatan-Ku tidak
adil. Oleh itu Aku akan menghakimi
mereka menurut perbuatan mereka."

Berita tentang Kejatuhan Yerusalem
21Pada hari kelima, bulan kesepuluh,
tahun kedua belas masa kami dalam
buangan, seorang yang melarikan diri
dari Yerusalem datang memberitahu aku
bahawa kota itu telah jatuh.
22Pada malam sebelum kedatangannya,
aku telah merasakan kuasa TUHAN.
Ketika orang itu tiba esok paginya,
TUHAN membolehkan aku bertutur
semula.

Dosa Umat Israel
23TUHAN berfirman kepadaku,
24 "Hai manusia fana, orang yang
tinggal di reruntuhan kota-kota Israel
mengatakan, Abraham hanya satu
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orang, namun dia mendapat seluruh
tanah ini; tetapi kita ini banyak orang,
dan tentunya tanah ini menjadi milik
kita.
25Sampaikanlah apa yang Aku, TUHAN
Raja, firmankan kepada mereka:
Kamu makan daging yang masih
berdarah. Kamu menyembah berhala
dan melakukan pembunuhan. Mana
boleh kamu berfikir tanah itu milik
kamu?
26Kamu berharap kepada pedang
kamu. Perbuatan kamu menjijikkan.
Kamu semua berzina. Mana boleh kamu
berfikir tanah itu milik kamu?
27Sampaikanlah amaran daripada Aku,
TUHAN Raja, kepada mereka. Demi Aku,
Allah yang hidup, orang yang tinggal di
reruntuhan kota-kota itu akan dibunuh.
Mereka yang tinggal di kawasan desa
akan dimakan binatang buas. Mereka
yang bersembunyi di gunung dan di gua
akan mati kerana wabak.
28Aku akan menjadikan negeri
ini padang gurun yang tandus dan
lengang, dan kebesaran yang dibangga-
banggakan mereka itu akan berakhir.
Gunung-gunung di Israel akan menjadi
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begitu lengang sehingga tidak seorang
pun melintasinya.
29Apabila Aku menghukum umat itu
kerana dosa mereka, dan menjadikan
negeri itu tandus dan lengang, barulah
mereka tahu bahawa Akulah TUHAN."

Israel Tidak Menghiraukan
Perkhabaran Nabi

30TUHAN berfirman, "Hai manusia fana,
bangsamu mempercakapkan engkau
ketika mereka bertemu dekat tembok
kota atau di depan pintu rumah mereka.
Mereka berkata sesama sendiri, Marilah
kita dengarkan apa firman TUHAN hari
ini.
31Maka mereka semua datang
berkumpul dan sebagai umat-Ku mereka
mendengar engkau, tetapi mereka tidak
melakukan apa yang engkau suruh.
Mereka mengucapkan kata-kata manis,
tetapi hati mereka hanya memikirkan
keuntungan.
32Mereka menganggap engkau seorang
penyanyi lagu cinta yang bersuara merdu
dan pandai bermain kecapi. Mereka
mendengar segala kata-katamu, tetapi
tidak mentaatinya.
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33Tetapi apabila kata-katamu menjadi
kenyataan kelak -- dan tentu semuanya
akan menjadi kenyataan -- barulah
mereka tahu bahawa seorang nabi
pernah ada di kalangan mereka."

Gembala-Gembala Israel

34
1TUHAN berfirman kepadaku,
2 "Hai manusia fana, kecamlah

raja-raja Israel. Bernubuatlah dan
sampaikanlah apa yang Aku, TUHAN
Raja firmankan kepada mereka,
Alangkah malangnya kamu, hai
gembala-gembala Israel. Kamu hanya
menjaga kepentingan diri sendiri dan
bukan kepentingan domba-domba.
3Kamu minum susu domba, memakai
pakaian daripada bulu domba,
menyembelih dan makan domba yang
terbaik, tetapi kamu tidak pernah
menggembalakan domba-domba itu.
4Kamu tidak merawat yang lemah, atau
mengubati yang sakit, atau membalut
yang luka, atau membawa pulang
yang sesat atau mencari yang hilang.
Sebaliknya kamu memperlakukan semua
domba itu dengan kejam.
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5Kerana tidak mempunyai gembala,
domba-domba itu tercerai-cerai dan
menjadi mangsa binatang buas.
6Maka domba-domba-Ku mengembara
ke bukit dan gunung, tercerai-cerai di
muka bumi. Tidak seorang pun mencari
atau berusaha untuk mendapatkan
domba-domba itu.
7Hai gembala-gembala, dengarlah apa
yang Aku, TUHAN firmankan.
8Demi Aku, Allah yang hidup, dengarlah
firman-Ku. Domba-domba-Ku telah
diterkam dan dibunuh, serta dimakan
binatang buas kerana tiada gembala
yang menjaga domba-domba itu. Kamu,
gembala-gembala-Ku tidak berusaha
untuk mencari domba-domba itu. Kamu
menjaga kepentingan diri sendiri, bukan
kepentingan domba-domba-Ku.
9Oleh itu dengarlah Aku, hai kamu para
gembala.
10Aku, TUHAN Raja, mengumumkan
bahawa Aku musuh kamu. Aku akan
mengambil domba-domba-Ku daripada
kamu, dan tidak lagi mempercayakan
domba-domba itu kepada kamu. Aku
tidak lagi membenarkan kamu menjaga
kepentingan diri kamu sahaja. Aku
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akan menyelamatkan domba-domba itu
supaya tidak menjadi makanan kamu."

Gembala yang Baik
11TUHAN Raja berfirman, "Aku
sendiri akan mencari umat Israel,
domba-domba-Ku, dan memelihara
mereka,
12 seperti seorang gembala mencari dan
mengumpulkan domba-dombanya yang
tercerai-cerai. Aku akan mengumpulkan
mereka dari tempat mereka tercerai-
cerai pada malam yang gelap dan nahas
itu.
13Aku akan mengeluarkan mereka dari
negeri-negeri asing dan mengumpulkan
mereka, lalu membawa mereka
pulang ke tanah air mereka. Aku akan
membawa mereka balik ke gunung-
gunung dan lembah-lembah di Israel.
Aku akan memberi mereka makan di
padang-padang rumput yang subur.
14Aku akan membiarkan mereka
merumput dengan tenteram di padang
hijau. Aku akan membolehkan mereka
makan di padang rumput di gunung,
di lembah, dan di padang rumput yang
hijau di Israel.
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15Aku sendiri akan menggembalakan
domba-domba-Ku. Aku akan mencari
tempat berehat bagi mereka. Aku,
TUHAN Raja, telah berfirman.
16Aku akan mencari mereka yang
hilang, membawa pulang mereka yang
sesat, membalut mereka yang luka, dan
mengubati mereka yang sakit; tetapi
mereka yang gemuk dan kuat akan
Kubinasakan, kerana Aku gembala yang
melakukan apa yang adil.
17Dengarlah, hai domba-domba-Ku.
Aku, TUHAN Raja, memberitahu kamu
bahawa Aku akan mengadili kamu
masing-masing, dan memisahkan
yang baik daripada yang jahat, domba
daripada kambing.
18Di kalangan kamu ada yang tidak
puas hati hanya dengan memakan
rumput yang terbaik, tetapi juga
memijak-mijak rumput yang tidak
dimakan mereka! Mereka minum air
jernih, lalu mengeruhkan air yang tidak
diminum mereka.
19Domba-domba-Ku yang lain terpaksa
makan rumput yang telah dipijak-pijak,
dan minum air yang telah dikeruhkan.
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20Oleh itu Aku, TUHAN Raja,
memberitahu kamu bahawa Aku akan
menjadi hakim antara domba yang kuat
dengan domba yang lemah.
21Kamu menanduk dan menolak domba
yang sakit sehingga mereka terhalau
daripada kawanan domba.
22Tetapi Aku akan menyelamatkan
domba-domba-Ku dan tidak akan
membiarkan mereka diperlakukan
dengan kejam lagi. Aku akan
menghakimi setiap domba-Ku dan
memisahkan yang baik daripada yang
jahat.
23Aku akan melantik seorang raja
seperti Daud, hamba-Ku, untuk menjadi
satu-satunya gembala mereka, dan dia
akan memelihara mereka.
24Aku, TUHAN, akan menjadi Allah
mereka; dan seorang raja seperti Daud,
hamba-Ku, akan menjadi penguasa
mereka. Aku, TUHAN, telah berfirman.
25Aku akan membuat perjanjian dengan
mereka yang menjamin keselamatan
mereka. Aku akan mengusir semua
binatang buas dari negeri itu, supaya
domba-domba-Ku dapat hidup dengan
aman di padang dan tidur di hutan.
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26Aku akan memberkati mereka dan
membenarkan mereka hidup di sekeliling
bukit-Ku yang suci. Di sana Aku akan
memberkati mereka dengan hujan
manakala mereka memerlukannya.
27Pokok akan berbuah, ladang
akan mengeluarkan hasil, dan setiap
orang akan tinggal dengan aman
di tanahnya sendiri. Apabila Aku
memutuskan belenggu umat-Ku dan
membebaskan mereka daripada bangsa
yang memperhamba mereka, barulah
mereka tahu bahawa Akulah TUHAN.
28Bangsa-bangsa yang tidak mengenal
Aku tidak akan menjarah umat-Ku
lagi, dan binatang buas pun tidak akan
membunuh dan memakan mereka.
Mereka akan hidup dengan aman, dan
tiada sesiapa pun akan menakutkan
mereka.
29Aku akan memberi mereka tanah
yang subur serta menghapuskan
kelaparan di negeri itu. Bangsa lain tidak
akan mengolok-olokkan mereka lagi.
30Semua orang akan tahu bahawa
Aku melindungi Israel, dan bahawa
mereka umat-Ku. Aku, TUHAN Raja,
telah berfirman.
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31Hai kawanan domba yang Aku beri
makan. Kamulah umat-Ku dan Akulah
Allah kamu." Demikianlah firman TUHAN
Raja.

Hukuman Allah terhadap Edom

35
1TUHAN berfirman kepadaku,
2 "Hai manusia fana, kecamlah

negeri Edom.
3Sampaikanlah apa yang Aku, TUHAN
Raja firmankan kepada penduduknya:
Aku musuh kamu, hai penduduk
perbukitan Edom! Tanah kamu akan
Kujadikan tandus dan lengang.
4Kota-kota kamu akan Kujadikan
reruntuhan, dan negeri kamu dijadikan
padang gurun. Barulah kamu tahu
bahawa Akulah TUHAN.
5Kamu sentiasa memusuhi umat Israel.
Kamu membiarkan mereka dibantai pada
waktu mereka ditimpa bencana sebagai
hukuman terakhir bagi dosa mereka.
6Oleh itu, Aku, Allah yang hidup,
TUHAN Raja, bersumpah bahawa kamu
akan mati dan kamu tidak akan terlepas
daripadanya. Kamu bersalah kerana
melakukan pembunuhan, oleh itu
pembunuhan pun akan mengejar kamu.
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7Aku akan menjadikan perbukitan
Edom lengang, dan membunuh sesiapa
sahaja yang lalu di sana.
8Bukit-bukitnya akan Aku liputi dengan
mayat, dan lembah-lembah akan Aku
penuhi dengan mayat orang yang gugur
dalam peperangan.
9Aku akan menjadikan negeri kamu
tandus dan lengang selama-lamanya.
Tiada sesiapa pun akan tinggal di
kota-kota kamu lagi. Barulah kamu tahu
bahawa Akulah TUHAN.
10Kamu berkata bahawa kedua-dua
bangsa itu, Yehuda dan Israel adalah
kepunyaan kamu, dan kamu akan
menduduki tanah mereka, walaupun
Aku, TUHAN ialah Allah mereka.
11Oleh itu, demi Aku, Allah yang
hidup, TUHAN Raja, Aku akan membalas
dendam terhadap kamu kerana kamu
marah, cemburu, dan benci kepada
umat-Ku. Mereka akan tahu bahawa Aku
menghukum kamu kerana perbuatan
kamu terhadap mereka.
12Barulah kamu tahu bahawa Aku,
TUHAN, telah mendengar hinaan kamu
apabila kamu berkata, Gunung-gunung
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Israel sudah menjadi lengang dan
diserahkan menjadi mangsa kita.
13Aku telah mendengar segala nistaan
kamu terhadap Aku."
14TUHAN Raja berfirman, "Aku akan
menjadikan negeri kamu tandus
dan lengang sehingga seluruh dunia
bersukacita kerana kejatuhan kamu,
15 sebagaimana kamu dahulu
bersukacita melihat negeri Israel,
milik-Ku itu menjadi tandus dan lengang.
Sesungguhnya perbukitan Seir, bahkan
seluruh negeri Edom akan menjadi
tandus dan lengang. Pada masa itu
barulah setiap orang tahu bahawa
Akulah TUHAN."

Berkat Allah untuk Israel

36
1TUHAN berfirman, "Hai
manusia fana, berkatalah

kepada pergunungan Israel dan
suruhlah pergunungan itu mendengar
perkhabaran daripada Aku,
2TUHAN Raja: Musuh Israel mencemuh
mereka dan berkata, Sekarang
bukit-bukit purba itu milik kita!
3Bernubuatlah dan isytiharkanlah apa
yang Aku, TUHAN Raja firmankan. Ketika
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bangsa-bangsa jiran mengalahkan dan
menjarah pergunungan Israel, mereka
semua menghina Israel.
4Oleh itu, hai gunung dan bukit Israel,
anak sungai dan lembah, tempat yang
sudah menjadi runtuhan, dan kota yang
telah ditinggalkan oleh penghuninya
serta dijarah dan dihina oleh bangsa-
bangsa di sekitar, dengarlah apa yang
Aku, TUHAN Raja firmankan kepada
kamu.
5Dalam luapan kemurkaan, Aku,
TUHAN Raja telah mengutuk bangsa-
bangsa jiran itu, terutama sekali Edom.
Dengan suka ria dan sikap menghina,
mereka merampas negeri-Ku dan
padang rumputnya.
6Oleh itu bernubuatlah kepada
negeri Israel. Sampaikanlah apa yang
Aku, TUHAN Raja, firmankan dengan
sangat murka kepada gunung, bukit,
sungai kecil, serta lembah, kerana
bangsa-bangsa itu telah menghina
dan memandang rendah kepada
tempat-tempat itu.
7Aku, TUHAN Raja, bersumpah bahawa
bangsa-bangsa di sekitar itu akan dihina.
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8Tetapi pokok-pokok di pergunungan
Israel akan berdaun serta berbuah
semula bagi kamu, hai Israel, umat-Ku.
Tidak lama lagi kamu akan pulang.
9Aku memihak kamu. Aku akan
memastikan supaya tanah kamu dibajak
dan ditanami benih semula.
10Aku akan menambah bilangan kamu.
Kamu akan tinggal di kota-kota dan
membina semula segala yang telah
runtuh.
11Aku akan menambah bilangan
penduduk dan ternak kamu. Bilangan
kamu akan menjadi lebih besar daripada
dahulu. Kamu akan beroleh banyak
anak. Aku akan membenarkan kamu
tinggal di sana seperti dahulu, dan Aku
akan membuat kamu lebih makmur
seperti yang belum pernah kamu alami.
Barulah kamu tahu bahawa Akulah
TUHAN.
12Aku akan membawa kamu, Israel,
umat-Ku pulang supaya kamu dapat
tinggal di negeri itu lagi. Negeri itu akan
menjadi milik kamu, dan akan selalu
memberikan hasilnya supaya anak-anak
kamu tidak mati kelaparan.
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13Aku, TUHAN Raja berfirman:
Memang benar orang mengatakan
negeri ini pemakan orang, dan negeri
ini menjadikan bangsanya kehilangan
anak-anak.
14Tetapi mulai sekarang negeri ini
tidak akan memakan orang ataupun
menjadikan bangsanya kehilangan
anak-anak lagi. Aku, TUHAN Raja telah
berfirman.
15Negeri ini tidak akan dihina ataupun
diejek lagi oleh bangsa-bangsa.
Negeri ini tidak akan menghapuskan
penduduknya lagi. Aku, TUHAN Raja
telah berfirman."

Kehidupan Baru Israel
16TUHAN berfirman kepadaku,
17 "Hai manusia fana, ketika umat
Israel tinggal di negeri mereka, mereka
menajiskan negeri itu dengan cara hidup
dan kelakuan mereka. Aku menganggap
kelakuan mereka itu najis seperti wanita
yang sedang haid.
18Aku membiarkan mereka merasakan
segala kemurkaan-Ku kerana mereka
telah melakukan banyak pembunuhan di
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negeri itu, dan mencemarkannya dengan
berhala-berhala mereka.
19Aku menghukum mereka setimpal
dengan cara hidup dan kelakuan mereka,
lalu Aku mencerai-beraikan mereka ke
negeri-negeri asing.
20Ke mana sahaja mereka pergi,
mereka mencemarkan nama-Ku yang
suci kerana orang berkata, Lihatlah,
mereka umat TUHAN, tetapi mereka
terpaksa meninggalkan negeri yang
diberikan-Nya kepada mereka.
21Aku mengambil berat terhadap
nama-Ku yang suci, yang telah
dicemarkan oleh orang Israel ke mana
sahaja mereka pergi.
22Oleh itu sampaikanlah perkhabaran
daripada Aku, TUHAN Raja kepada orang
Israel: Apa yang akan Aku lakukan bukan
kerana kepentingan kamu umat Israel,
tetapi kerana kepentingan nama-Ku
yang suci, yang telah kamu cemarkan di
setiap negeri kamu pergi.
23Apabila Aku menunjukkan kesucian
nama-Ku yang mulia kepada bangsa-
bangsa -- nama yang telah kamu
cemarkan antara mereka -- barulah
bangsa-bangsa akan tahu bahawa
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Akulah TUHAN. Aku, TUHAN Raja telah
berfirman. Aku akan menggunakan
kamu untuk menunjukkan kesucian-Ku
kepada mereka.
24Aku akan mengumpulkan kamu dari
setiap negeri dan daripada setiap bangsa
lalu membawa kamu pulang ke negeri
kamu sendiri.
25Aku akan memercikkan air bersih
pada kamu, dan membersihkan kamu
daripada segala berhala kamu dan
segala sesuatu yang telah menajiskan
kamu.
26Aku akan memberi kamu hati
dan fikiran yang baru. Aku akan
menggantikan hati kamu yang keras
dengan hati yang taat.
27Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke
dalam hati kamu agar kamu menurut
hukum-Ku dan melaksanakan semua
perintah yang telah Kuberikan kepada
kamu.
28Lalu kamu akan tinggal di negeri
yang Kuberikan kepada nenek moyang
kamu. Kamu akan menjadi umat-Ku,
dan Aku menjadi Allah kamu.
29Aku akan membebaskan kamu
daripada segala yang menajiskan kamu.
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Aku akan memerintah gandum supaya
tumbuh dengan subur sehingga kamu
tidak mengalami kebuluran lagi.
30Aku akan menambah hasil pokok-
pokok buah dan hasil ladang kamu, agar
tidak ada kebuluran lagi yang memalukan
kamu antara bangsa-bangsa.
31Kamu akan teringat kepada kelakuan
jahat dan kesalahan yang kamu lakukan,
lalu kamu akan berasa jijik terhadap diri
sendiri kerana dosa dan kekejian kamu
itu.
32Ketahuilah hai Israel, Aku tidak
melakukan semua itu untuk kepentingan
kamu. Sebaliknya Aku hendak kamu
berasa malu dan hina kerana perbuatan
kamu itu. Aku, TUHAN Raja, telah
berfirman."
33TUHAN Raja berfirman, "Setelah Aku
membersihkan kamu daripada segala
dosa kamu, Aku akan membenarkan
kamu tinggal lagi di kota-kota kamu,
dan membina semula runtuhannya.
34Setiap orang yang telah lalu di
ladang-ladang kamu nampak betapa
tandusnya tanah itu, tetapi Aku akan
membiarkan kamu mengusahakan tanah
itu semula.
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35Lalu setiap orang akan berkata
bahawa tanah yang dahulu tandus
sudah menjadi seperti Taman Eden,
dan kota-kota yang telah dirobohkan,
dijarah, dan dibiarkan runtuh, sekarang
menjadi kota berkubu dan didiami orang.
36Barulah bangsa-bangsa jiran yang
masih terselamat akan tahu bahawa
Aku, TUHAN membina semula kota-kota
yang telah runtuh dan mengusahakan
semula tanah yang tandus. Aku, TUHAN,
telah berjanji akan melakukan perkara
itu dan Aku pasti akan melakukannya."
37TUHAN Raja berfirman, "Sekali lagi
Aku akan membenarkan umat Israel
meminta pertolongan-Ku, dan Aku akan
menambah bilangan mereka seperti
sekawanan domba.
38Kota-kota yang sekarang runtuh akan
penuh dengan orang, seperti dahulunya
Yerusalem penuh dengan domba yang
dipersembahkan pada hari perayaan.
Barulah mereka tahu bahawa Akulah
TUHAN."
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Lembah yang Penuh
dengan Tulang Kering

37
1Aku merasakan kuasa TUHAN,
dan Roh-Nya membawa aku ke

sebuah lembah yang penuh dengan
tulang.
2TUHAN membawa aku berkeliling
lembah itu, dan aku nampak tulang-
tulang bertaburan yang sungguh banyak
dan sangat kering.
3Dia berfirman kepadaku, "Hai manusia
fana, dapatkah tulang-tulang ini hidup
semula?" Aku menjawab, "Ya TUHAN
Raja, hanya Engkau yang tahu akan
jawapannya!"
4Dia berfirman, "Bernubuatlah kepada
tulang-tulang itu. Suruhlah tulang-tulang
itu mendengar firman TUHAN.
5Beritahulah tulang-tulang itu
bahawa Aku, TUHAN Raja berfirman
kepada tulang kering itu, Aku akan
menghembuskan nafas ke dalam kamu
supaya kamu hidup semula.
6Aku akan memberi kamu urat dan
otot, serta menyalut kamu dengan kulit.
Aku akan memberi kamu nafas supaya
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kamu hidup semula. Barulah kamu tahu
bahawa Akulah TUHAN."
7Maka aku, Yehezkiel, bernubuat
sebagaimana aku disuruh. Sedang
aku bernubuat, aku mendengar bunyi
berderak-derik, lalu tulang-tulang itu
mula bersambung antara satu sama lain.
8Sedang aku memperhatikannya,
tulang-tulang itu mula berurat dan
berotot, lalu diliputi kulit, tetapi
tubuh-tubuh itu belum bernafas.
9Allah berfirman kepadaku, "Hai
manusia fana, bernubuatlah kepada
angin. Katakanlah bahawa TUHAN Raja
memerintah angin supaya datang dari
setiap arah untuk menghembuskan
nafas ke dalam tubuh-tubuh ini sehingga
hidup semula."
10Aku pun bernubuat sebagaimana aku
disuruh. Lalu angin menghembuskan
nafas ke dalam tubuh-tubuh itu sehingga
tubuh-tubuh itu hidup dan berdiri.
Bilangan mereka sangat banyak, cukup
untuk membentuk satu pasukan tentera
yang besar.
11Allah berfirman kepadaku, "Hai
manusia fana, umat Israel sama seperti
tulang-tulang itu. Mereka berkata
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bahawa mereka kering, tanpa harapan
dan tanpa masa depan.
12Oleh itu bernubuatlah kepada
umat-Ku, Israel, dan beritahulah
mereka bahawa Aku, TUHAN Raja akan
membuka kubur mereka. Aku akan
mengeluarkan mereka dari situ dan
membawa mereka pulang ke negeri
Israel.
13Apabila Aku melakukan semua hal
itu, mereka akan tahu bahawa Akulah
TUHAN.
14Aku akan menghembuskan nafas-Ku
ke dalam mereka untuk menghidupkan
mereka semula. Lalu Aku akan
membenarkan mereka tinggal lagi di
negeri mereka sendiri. Barulah mereka
tahu bahawa Akulah TUHAN. Aku telah
berjanji akan melakukan perkara itu dan
Aku pasti melakukannya. Aku, TUHAN,
telah berfirman."

Yehuda dan Israel Menjadi
Satu Kerajaan Lagi

15TUHAN berfirman kepadaku lagi,
16 "Hai manusia fana, ambillah sebatang
kayu dan tuliskan, Kerajaan Yehuda.
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Kemudian ambillah sebatang kayu lagi
dan tuliskan, Kerajaan Israel.
17Lalu peganglah kedua-dua batang
kayu itu supaya hujungnya bersambung
dan menyerupai sebatang kayu.
18Apabila bangsamu bertanyakan
maknanya,
19beritahulah mereka bahawa Aku,
TUHAN Raja, akan mengambil kayu
yang melambangkan Israel dan
menyambungkannya dengan kayu
yang melambangkan Yehuda. Aku akan
memegang kedua-dua batang kayu
itu supaya menjadi satu batang dalam
tangan-Ku.
20Peganglah kedua-dua batang kayu
itu dan biarlah bangsa itu melihatnya.
21Lalu beritahulah mereka bahawa Aku,
TUHAN Raja akan mengumpulkan semua
umat-Ku dari negeri-negeri tempat
mereka telah pergi. Aku akan membawa
mereka pulang ke negeri mereka sendiri.
22Aku akan menjadikan mereka satu
bangsa di tanah itu, di pergunungan
Israel. Mereka akan diperintah oleh
seorang raja dan tidak akan terpecah
kepada dua bangsa atau dua kerajaan
lagi.
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23Mereka tidak akan menajiskan
diri mereka lagi dengan menyembah
berhala yang menjijikkan atau menodai
diri dengan berbuat dosa. Aku akan
membebaskan mereka daripada segala
yang menyebabkan mereka berdosa dan
mengkhianati Aku. Aku akan menyucikan
mereka; mereka akan menjadi umat-Ku,
dan Aku akan menjadi Allah mereka.
24Seorang raja seperti Daud, hamba-
Ku, akan menjadi raja mereka. Mereka
akan disatukan di bawah seorang
penguasa dan mereka akan mentaati
hukum-Ku dengan setia.
25Mereka akan tinggal di negeri yang
Kuberikan kepada Yakub, hamba-Ku, di
negeri tempat kediaman nenek moyang
mereka. Mereka serta keturunan
mereka akan tinggal di sana selama-
lamanya. Seorang raja seperti Daud,
hamba-Ku, akan memerintah mereka
selama-lamanya.
26Aku akan membuat perjanjian
dengan mereka, dan perjanjian itu akan
menjamin keselamatan mereka selama-
lamanya. Aku akan memberkati mereka
dan menambah bilangan mereka. Aku
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akan membina Rumah-Ku, yang akan
tetap di negeri mereka selama-lamanya.
27Aku akan tinggal bersama-sama
mereka. Aku akan menjadi Allah mereka,
dan mereka menjadi umat-Ku.
28Apabila Aku menempatkan Rumah-Ku
di tengah-tengah mereka untuk selama-
lamanya, barulah bangsa-bangsa akan
tahu bahawa Aku, TUHAN, telah memilih
Israel sebagai umat-Ku sendiri."

Gog Menyerang Israel

38
1TUHAN berfirman kepadaku,
2 "Hai manusia fana, kecamlah

Gog, penguasa utama negeri-negeri
Mesekh dan Tubal di tanah Magog.
Kecamlah dia
3dan beritahulah dia bahawa Aku,
TUHAN Raja, ialah musuhnya.
4Aku akan menjadikan dia tidak
berdaya, memasang kait pada
rahangnya, dan menyeretnya bersama-
sama semua pasukannya. Pasukan
berkudanya yang berpakaian seragam
itu sangat banyak bilangannya. Tiap-tiap
askar mempunyai perisai dan pedang.
5Tenteranya terdiri daripada askar
dari Persia, Etiopia, dan Libia, dan
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masing-masing mempunyai perisai dan
topi besi.
6Semua pejuang dari negeri-negeri
Gomer dan Bet-Togarma di utara pun
termasuk tenteranya. Askar-askar dari
banyak bangsa lain ikut juga.
7Suruhlah Gog bersiap, dan hendaklah
semua pasukannya pun bersiap
melaksanakan perintahnya.
8Selepas bertahun-tahun, Aku akan
memerintah dia menyerang Israel,
negeri yang sudah dibangun semula
setelah musnah kerana perang. Negeri
itu telah lama dibiarkan menjadi tandus
dan lengang, kemudian orang Israel
kembali dari negeri-negeri asing ke
pergunungan negeri mereka. Sekarang
mereka semua hidup dengan aman.
9Gog dan tenteranya, serta banyak
bangsa yang mengiringinya akan
menyerang seperti badai dan meliputi
seluruh negeri itu seperti awan."
10TUHAN Raja berfirman kepada Gog,
"Pada masa itu, engkau akan membuat
rancangan jahat.
11Engkau bertekad untuk menyerang
satu negeri yang tidak mempunyai
pertahanan, negeri yang penduduknya
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hidup dengan aman dan tenteram di
kota-kota yang tidak bertembok dan
tidak mempunyai alat-alat pertahanan.
12Engkau akan merompak dan
menjarah harta penduduk kota-kota
yang runtuh pada waktu dahulu. Mereka
telah dikumpulkan dari negeri-negeri
lain dan sekarang mereka mempunyai
banyak harta dan ternak. Mereka tinggal
di pusat dunia.
13Orang Syeba, orang Dedan, dan
pedagang-pedagang dari kota-kota
Sepanyol akan bertanya kepadamu,
Adakah engkau mengumpulkan
tenteramu dan melancarkan serangan
untuk menjarah serta merompak?
Adakah engkau berniat untuk melarikan
segala perak dan emas, ternak dan harta
benda itu?"
14Maka TUHAN Raja mengutus aku
untuk memberitahu Gog tentang
firman-Nya, "Sekarang, sedang Israel,
umat-Ku hidup dengan aman, engkau
akan berangkat
15dari tempatmu yang jauh di utara.
Engkau akan membawa pasukan
berkuda yang besar dan kuat dari
negeri-negeri lain,
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16dan menyerang Israel, umat-Ku,
seperti badai melanda bumi. Pada masa
itu, Aku akan mengutus engkau untuk
menyerang negeri-Ku. Dengan tindakan-
Ku melalui engkau, bangsa-bangsa akan
tahu bahawa Aku suci.
17Engkaulah yang Aku sebut dahulu,
ketika Aku berfirman melalui nabi-nabi-
Ku di Israel, bahawa pada masa depan
Aku akan mengutus seorang untuk
menyerang Israel." TUHAN Raja telah
berfirman.

Allah Menghukum Gog
18TUHAN Raja berfirman, "Pada hari
Gog menyerang Israel, Aku akan menjadi
berang.
19Dengan sangat murka Aku
menyatakan bahawa pada hari itu
gempa bumi yang kuat akan berlaku di
negeri Israel.
20Semua ikan dan burung, semua
binatang besar dan kecil, dan semua
orang di atas bumi ini akan gementar
kerana takut akan Aku. Gunung akan
runtuh, tebing akan longsor, dan semua
tembok akan roboh.
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21Aku akan menakutkan Gog dengan
segala macam bencana. Aku, TUHAN
Raja telah berfirman. Anak buahnya
akan menyerang satu sama lain dengan
pedang.
22Lalu Aku akan menghukum dia
dengan wabak dan pertumpahan
darah. Hujan lebat, hujan batu, api,
dan belerang akan menimpa dia dan
tenteranya, serta bangsa-bangsa yang
memihaknya.
23Dengan cara itu Aku akan
menunjukkan kebesaran dan kesucian-
Ku kepada semua bangsa. Barulah
mereka tahu bahawa Akulah TUHAN."

Gog Dikalahkan

39
1TUHAN Raja berfirman, "Hai
manusia fana, kecamlah Gog,

penguasa utama negeri-negeri Mesekh
dan Tubal, dan beritahulah dia bahawa
Aku musuhnya.
2Aku akan memusingkan dia, dan
membawa dia keluar dari tempat
jauh di utara sehingga dia sampai ke
pergunungan Israel.
3Kemudian Aku akan memukul
busurnya sehingga terlepas dari tangan
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kirinya, dan menjatuhkan anak panah
dari tangan kanannya.
4Gog dan tenteranya, serta tentera
sekutunya akan gugur di pergunungan
Israel. Aku akan membiarkan mayat
mereka dimakan burung dan binatang
liar.
5Mereka akan jatuh dan mati di padang.
Aku, TUHAN Raja, telah berfirman.
6Aku akan menyalakan api di negeri
Magog, dan di sepanjang pantai tempat
orang hidup dengan aman. Lalu semua
orang akan tahu bahawa Akulah TUHAN.
7Aku akan memastikan Israel, umat-
Ku, kenal akan nama-Ku yang suci, dan
Aku tidak akan membiarkan nama-Ku
dicemarkan lagi. Barulah bangsa-bangsa
tahu bahawa Akulah TUHAN, Allah Israel,
Allah yang suci."
8TUHAN Raja berfirman, "Hari yang
Aku sebut itu pasti akan tiba.
9Penduduk kota-kota di Israel akan
keluar dan mengumpulkan senjata yang
telah ditinggalkan, iaitu perisai, busur,
anak panah, tombak, dan belantan.
Mereka akan menggunakan semua itu
sebagai bahan api, dan semuanya cukup
untuk tujuh tahun.
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10Oleh itu mereka tidak usah
mengumpulkan kayu api di ladang
ataupun menebang pokok di hutan,
kerana mereka mempunyai cukup
bahan api daripada senjata yang
ditinggalkan itu. Mereka akan menjarah
dan merampas harta orang yang
dahulu menjarah serta merampas harta
mereka." TUHAN Raja telah berfirman.

Penguburan Gog
11TUHAN berfirman, "Apabila segala
perkara itu berlaku kelak, Aku akan
memberi Gog satu tempat di Israel
bagi penguburannya, iaitu di Lembah
Penyeberangan di sebelah timur Laut
Mati. Gog dan semua tenteranya akan
dikuburkan di sana, dan lembah itu akan
disebut Lembah Tentera Gog.
12Umat Israel akan memerlukan masa
tujuh bulan untuk menguburkan semua
mayat itu supaya negeri itu tidak najis
lagi.
13Tiap-tiap orang di negeri itu akan
menolong menguburkan mayat, dan
mereka akan diberikan penghormatan
pada hari kemenangan-Ku. Aku, TUHAN
Raja telah berfirman.
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14Selepas tujuh bulan itu, beberapa
orang akan dipilih untuk menjelajah
negeri itu dan mencari serta
menguburkan mayat-mayat yang
masih terbiar, supaya negeri itu tidak
najis lagi.
15Dalam perjalanan itu, setiap kali
mereka menemui tulang manusia,
mereka akan membuat sebuah tanda
di sebelah tulang itu, supaya penggali
kubur dapat menguburkan tulang itu di
Lembah Tentera Gog.
16 (Tidak jauh dari sana akan ada
sebuah kota yang mempunyai nama
yang sama dengan nama tentera itu.)
Dengan demikian negeri itu akan
dibersihkan daripada yang najis."
17TUHAN Raja berfirman kepadaku,
"Hai manusia fana, panggillah semua
burung dan binatang dari segala tempat
untuk makan korban yang Aku sediakan.
Aku akan mengadakan pesta besar di
pergunungan Israel. Di sana burung dan
binatang itu akan dapat makan daging
dan minum darah.
18Haiwan itu harus makan mayat
askar-askar dan minum darah
penguasa-penguasa dunia, yang akan
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dibunuh seperti domba jantan atau anak
domba atau kambing jantan atau lembu
jantan yang gemuk.
19Apabila Aku membunuh semua orang
itu seperti korban, burung dan binatang
harus makan semua lemak sampai
kenyang, dan minum darah sampai
mabuk.
20Pada meja-Ku burung dan binatang
itu akan mengenyangkan perut dengan
memakan kuda serta penunggang kuda,
askar dan pejuang. Aku, TUHAN Raja,
telah berfirman."

Israel Dipulihkan
21TUHAN berfirman, "Aku akan
menunjukkan kemuliaan-Ku kepada
bangsa-bangsa, dan mereka akan
melihat Aku menggunakan kuasa-Ku
untuk melaksanakan keputusan-Ku yang
adil.
22Mulai saat itu Israel akan tahu
bahawa Akulah TUHAN, Allah mereka.
23Bangsa-bangsa akan tahu bahawa
umat Israel dibuang kerana dosa mereka
terhadap Aku. Aku meninggalkan
mereka, dan membiarkan mereka
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dikalahkan oleh musuh dan dibunuh
dalam peperangan.
24Aku membalas mereka setimpal
dengan kenajisan dan kejahatan mereka,
dan Aku meninggalkan mereka."
25TUHAN Raja berfirman, "Tetapi
sekarang Aku akan mengasihani
keturunan Yakub, umat Israel, dan
menjadikan mereka makmur semula.
Aku akan membela nama-Ku yang suci.
26Apabila mereka tinggal lagi di negeri
mereka sendiri dengan aman, dan tidak
seorang pun yang mengancam mereka,
maka mereka akan melupakan hinaan
terhadap mereka kerana mengkhianati
Aku.
27Sebagai bukti kepada bangsa-bangsa
bahawa Aku suci, Aku akan membawa
umat-Ku pulang dari negeri-negeri
musuh mereka.
28Barulah umat-Ku tahu bahawa Akulah
TUHAN, Allah mereka. Mereka akan tahu
hal itu kerana Aku telah membiarkan
mereka dibuang ke negeri orang, tetapi
Aku juga mengumpulkan mereka dan
membawa mereka pulang ke negeri
mereka sendiri, tanpa meninggalkan
seorang pun di negeri pembuangan.
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29Aku akan mencurahkan Roh-Ku
kepada umat Israel, dan Aku tidak akan
meninggalkan mereka lagi. Aku, TUHAN
Raja, telah berfirman."

PENGLIHATAN TENTANG RUMAH
TUHAN PADA MASA DEPAN

Yehezkiel Dibawa ke Yerusalem

40
1Pada hari kesepuluh, bulan
pertama dalam tahun kedua

puluh lima masa kami dalam buangan,
dan tahun keempat belas selepas
Yerusalem ditakluki, aku merasakan
kuasa TUHAN, lalu Dia membawa aku
pergi.
2Dalam satu penglihatan, Allah
membawa aku ke negeri Israel dan
menempatkan aku di atas sebuah
gunung yang tinggi. Di hadapanku,
kelihatan bangunan-bangunan yang
menyerupai sebuah kota.
3Dia membawa aku ke situ lalu aku
nampak seorang lelaki yang bersinar
seperti gangsa, berdiri di pintu gerbang.
Orang itu sedang memegang tali
pengukur daripada linen dan juga
sebatang kayu pengukur.
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4Lelaki itu berkata kepadaku, "Hai
manusia fana, dengarlah baik-baik dan
perhatikanlah segala sesuatu yang aku
tunjukkan kepadamu, kerana untuk
maksud itulah engkau telah dibawa ke
sini. Hendaklah engkau memberitahu
umat Israel segala yang engkau lihat."

Pintu Gerbang Timur
5Aku nampak Rumah TUHAN
yang dikelilingi tembok. Lelaki itu
menggunakan kayu pengukur yang
panjangnya 3 meter, lalu mengukur
tembok itu. Tinggi tembok itu 3 meter,
dan tebalnya pun 3 meter.
6Selepas itu dia pergi ke pintu gerbang
yang menghadap ke timur. Dia menaiki
tangga pintu gerbang, dan di atas
tangga itu dia mengukur ambang pintu;
lebarnya 3 meter.
7Di belakang pintu gerbang itu ada
sebuah lorong dan tiga buah bilik
pengawal pada tiap-tiap sisinya.
Tiap-tiap bilik berbentuk empat persegi,
setiap sisi berukuran 3 meter, dan
tembok pemisah bilik setebal 2.5 meter.
Selepas bilik-bilik pengawal itu, lorong
memanjang 3 meter lagi dan menuju ke
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ruangan depan yang menghadap Rumah
TUHAN.
8Lelaki itu mengukur ruangan tersebut
dan ternyata lebarnya 4 meter. Itulah
bahagian pintu gerbang yang terdekat
dengan Rumah TUHAN, dan tembok di
bahagian itu setebal 1 meter.
9 (40:8)
10Ukuran bilik-bilik pengawal di sisi
lorong itu semuanya sama, dan tebal
tembok bilik pun sama.
11Kemudian lelaki itu mengukur lorong
di pintu gerbang. Lebar lorong itu 6.5
meter, dan lebar pintu gerbang itu 5
meter.
12Di hadapan tiap-tiap bilik pengawal
itu ada tembok yang rendah; tingginya
0.5 meter, dan tebalnya 0.5 meter juga.
Semua bilik itu 3 meter persegi.
13Lalu lelaki itu mengukur jarak dari
tembok belakang sebuah bilik sampai
ke tembok belakang bilik yang di
seberangnya; jaraknya 12.5 meter.
14Ruangan depan di hujung sekali
menghadap ke halaman luar Rumah
TUHAN. Dia mengukur ruangan depan
itu; lebarnya 10 meter.
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15 Jarak dari tembok pintu gerbang di
sebelah luar sampai ke tembok ruangan
depan di bahagian yang menghadap ke
Rumah TUHAN ialah 25 meter.
16Pada tembok sebelah luar dan
tembok pemisah semua bilik itu terdapat
tingkap-tingkap yang kecil. Pada tembok
sebelah dalam yang menghadap ke
lorong itu terdapat ukiran pokok palma.

Halaman Luar Rumah TUHAN
17Lelaki itu membawa aku melalui pintu
gerbang ke halaman luar Rumah TUHAN.
Pada sisi tembok luar di sekeliling Rumah
TUHAN itu dibina tiga puluh buah bilik. Di
hadapan bilik-bilik itu terdapat kawasan
berturap batu,
18yang mengelilingi halaman itu.
Halaman luar ini letaknya lebih rendah
daripada halaman dalam.
19Di situ ada sebuah pintu gerbang
yang letaknya lebih tinggi dan yang
menghadap ke halaman dalam. Lelaki
itu mengukur jarak di antara dua buah
pintu gerbang itu; jaraknya 50 meter.
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Pintu Gerbang Utara
20Kemudian lelaki itu mengukur
pintu gerbang di sebelah utara yang
menghadap ke halaman luar.
21Tiga buah bilik pengawal yang
terletak di sisi lorong pintu gerbang
itu, tembok pemisah bilik, dan ruangan
depan itu, semuanya sama ukuran
dengan yang terdapat di pintu gerbang
timur. Seluruh lorong pintu gerbang itu
panjangnya 25 meter dan lebarnya 12.5
meter.
22Ruangan depan, tingkap-tingkap, dan
ukiran pokok palma sama dengan yang
terdapat pada pintu gerbang timur. Tujuh
anak tangga menuju ke pintu gerbang
utara itu dan di hujungnya terdapat
ruangan depan yang menghadap ke
halaman luar Rumah TUHAN.
23Berhadapan dengan pintu gerbang
utara, ada sebuah pintu gerbang lain
yang menuju ke halaman dalam, seperti
yang terdapat di sebelah timur. Lelaki
itu mengukur jarak di antara dua buah
pintu gerbang itu; jaraknya 50 meter.
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Pintu Gerbang Selatan
24Selanjutnya, lelaki itu membawa
aku ke sebelah selatan. Di situ kami
nampak sebuah pintu gerbang lagi. Dia
mengukur tembok dan ruangan depan
di situ, semuanya sama ukuran dengan
yang terdapat di pintu gerbang lain.
25Bilik-bilik di situ mempunyai
tingkap-tingkap yang sama dengan yang
terdapat di pintu gerbang lain. Panjang
lorong pintu gerbang itu 25 meter, dan
lebarnya 12.5 meter.
26Tujuh anak tangga menuju ke pintu
gerbang selatan itu dan terdapat juga
ruangan depan di hujungnya yang
menghadap ke halaman luar Rumah
TUHAN. Pada tembok di bahagian dalam
yang menghadap lorong itu terdapat
ukiran pokok palma.
27Di situ juga terdapat sebuah pintu
gerbang yang menuju ke halaman
dalam. Lelaki itu mengukur jarak di
antara dua buah pintu gerbang itu;
jaraknya 50 meter.
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Pintu Gerbang Selatan yang
Menghadap Halaman Dalam

28Selepas itu, lelaki itu membawa
aku masuk ke halaman dalam melalui
pintu gerbang selatan. Dia mengukur
pintu gerbang itu, dan ukurannya sama
dengan ukuran pintu-pintu gerbang di
sebelah luar.
29Bilik-bilik pengawal, ruangan depan,
dan tembok-tembok sebelah dalam,
sama ukurannya dengan yang terdapat
di pintu gerbang lain. Bilik-bilik di
pintu gerbang ini juga mempunyai
tingkap-tingkap. Panjang lorong pintu
gerbang itu 25 meter, dan lebarnya 12.5
meter.
30 (40:29)
31Ruangan depannya menghadap ke
halaman luar, dan ukiran pokok palma
terdapat pada tembok-tembok yang
menghadap ke lorong. Lapan anak
tangga menuju ke pintu gerbang itu.

Pintu Gerbang Timur
di Halaman Dalam

32Kemudian lelaki itu membawa aku
masuk ke halaman dalam melalui pintu
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gerbang timur. Dia mengukur pintu
gerbang itu, dan ukurannya sama
dengan ukuran pintu-pintu gerbang lain.
33Bilik-bilik pengawal, ruangan depan
dan tembok-tembok dalam, sama
ukurannya dengan yang ada di pintu
gerbang lain. Di bilik-bilik pengawal
dan ruangan depan itu terdapat
tingkap-tingkap. Panjangnya lorong
pintu gerbang itu 25 meter, dan lebarnya
12.5 meter.
34Ruangan depannya menghadap
ke halaman luar. Ukiran pokok palma
terdapat pada tembok yang menghadap
ke lorong. Lapan anak tangga menuju ke
pintu gerbang itu.

Pintu Gerbang Utara
di Halaman Dalam

35Akhirnya lelaki itu membawa aku ke
pintu gerbang utara. Dia mengukur pintu
gerbang itu dan ukurannya sama dengan
pintu-pintu gerbang lain.
36Seperti yang lain-lain, pintu gerbang
ini juga mempunyai bilik-bilik pengawal,
tembok-tembok sebelah dalam, ruangan
depan, dan tingkap-tingkap. Panjang
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lorong pintu gerbang itu 25 meter, dan
lebarnya 12.5 meter.
37Ruangan depan di situ menghadap ke
halaman luar, dan ukiran pokok palma
terdapat pada tembok yang menghadap
ke lorong. Lapan anak tangga menuju ke
pintu gerbang itu.

Bangunan yang Berdekatan
dengan Pintu Gerbang Utara

38Di halaman luar terdapat sebuah
bilik tambahan di bahagian dalam pintu
gerbang utara. Bilik tambahan itu ada
sebuah pintu yang menuju ke ruangan
depan yang menghadap halaman luar.
Di situlah orang mencuci binatang yang
telah disembelih sebagai korban untuk
menyenangkan hati TUHAN.
39Di ruangan depan itu ada empat
buah meja, dua di sebelah kanan dan
dua di sebelah kiri. Di atas meja-meja
itu orang menyembelih binatang yang
akan dipersembahkan sebagai korban
untuk menyenangkan hati TUHAN, atau
korban untuk mengampunkan dosa,
atau korban untuk membayar ganti rugi.
40Di luar ruangan depan itu ada lagi
empat buah meja yang sama, dua di
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sebelah kanan dan dua di sebelah kiri
pintu gerbang utara.
41Semuanya ada lapan buah meja yang
digunakan untuk menyembelih binatang
yang dipersembahkan sebagai korban:
empat di dalam bilik dan empat lagi di
halaman luar.
42Empat buah meja di dalam bilik
itu, yang digunakan bagi menyediakan
korban untuk menyenangkan hati
TUHAN, dibuat daripada batu yang
dipahat. Tingginya 50 sentimeter, dan
bahagian atasnya 75 sentimeter persegi.
Semua alat yang digunakan untuk
menyembelih korban diletakkan di atas
meja-meja itu.
43Tepi meja-meja itu mempunyai
pinggiran selebar 75 milimeter. Semua
daging yang akan dipersembahkan
diletak di atas meja-meja itu.
44Kemudian lelaki itu membawa aku ke
halaman dalam. Di situ ada dua buah
bilik, sebuah di sisi pintu gerbang utara
dan menghadap ke selatan, dan sebuah
lagi di sisi pintu gerbang selatan dan
menghadap ke utara.
45Dia memberitahu aku bahawa bilik
yang menghadap ke selatan disediakan
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bagi para imam yang bertugas di Rumah
TUHAN,
46dan bilik yang menghadap ke
utara disediakan bagi para imam yang
bertugas di mazbah. Semua imam itu
keturunan Zadok. Mereka daripada suku
Lewi dan hanya mereka yang dibenarkan
menghadap TUHAN untuk melayani Dia.

Halaman Dalam dan Rumah TUHAN
47Lelaki itu mengukur halaman dalam
dan ukurannya 50 meter persegi. Rumah
TUHAN terletak di sebelah barat, dan di
depannya ada sebuah mazbah.
48Lalu dia membawa aku ke ruangan
depan Rumah TUHAN. Dia mengukur
pintu masuk; luasnya 2.5 meter dan
lebarnya 7 meter. Tembok di kiri dan
kanannya setebal 1.5 meter.
49Ruangan depan itu panjangnya 10
meter dan lebarnya 6 meter. Orang
dapat masuk ke situ dengan mendaki
beberapa anak tangga. Di pintu masuk
ada dua batang tiang, sebatang di
sebelah kanan dan sebatang di sebelah
kiri.

41
1Selanjutnya, lelaki itu membawa
aku ke bilik utama, iaitu Bilik
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Suci. Dia mengukur lorong yang menuju
ke situ: panjangnya 3 meter
2dan lebarnya 5 meter. Tembok di
kiri dan kanannya setebal 2.5 meter.
Kemudian dia mengukur Bilik Suci itu;
panjangnya 20 meter dan lebarnya 10
meter.
3Lalu dia masuk ke bilik yang paling
dalam. Dia mengukur lorong yang
menuju ke situ: panjangnya 1 meter
dan lebarnya 3 meter. Tembok di kiri dan
kanannya setebal 3.5 meter.
4Dia mengukur bilik itu juga; ukurannya
10 meter persegi. Selepas itu dia berkata
kepadaku, "Inilah Bilik Maha Suci."

Bilik-Bilik pada
Tembok Rumah TUHAN

5Lelaki itu mengukur tembok sebelah
dalam Rumah TUHAN; tebalnya 3 meter.
Pada tembok di sekeliling Rumah TUHAN
terdapat bilik-bilik kecil, yang lebarnya 2
meter.
6Bilik-bilik itu bertingkat tiga dan pada
setiap tingkat ada tiga puluh buah bilik.
Tembok luar setiap tingkat lebih tipis
daripada tembok tingkat di bawahnya,
sehingga bilik itu dapat dibina tanpa
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menggabungkannya pada tembok
Rumah TUHAN.
7Dari luar, tembok Rumah TUHAN
nampaknya sama tebal dari bawah ke
atas. Pada tembok luar Rumah TUHAN
itu, di sebelah luar bilik-bilik itu, terdapat
dua buah tangga yang besar untuk orang
naik dari tingkat bawah ke tingkat dua
dan tiga.
8Tembok luar bilik-bilik itu tebalnya
2.5 meter. Bilik-bilik di sebelah utara
mempunyai satu pintu masuk, dan bilik-
bilik di sebelah selatan juga mempunyai
satu pintu masuk. Aku nampak juga
teres di sekeliling Rumah TUHAN:
lebarnya 2.5 meter; 3 meter lebih tinggi
dari tanah, dan sama tinggi dengan asas
bilik-bilik pada tembok Rumah TUHAN.
Di antara teres itu dengan bilik para
imam terdapat ruangan terbuka yang
lebarnya 10 meter, di bahagian kiri dan
kanan Rumah TUHAN.
9 (41:8)
10 (41:8)
11 (41:8)
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Bangunan di Sebelah Barat
12Di hujung halaman sebelah barat
Rumah TUHAN, ada sebuah bangunan
yang panjangnya 45 meter dan lebarnya
35 meter. Tebal dinding bangunan itu 2.5
meter.

Jumlah Ukuran Rumah TUHAN
13Lelaki itu mengukur Rumah TUHAN,
dan panjangnya 50 meter. Dari belakang
Rumah TUHAN sampai ke belakang
bangunan besar di sebelah barat itu,
jaraknya 50 meter.
14Bahagian depan Rumah TUHAN
termasuk halaman di sebelah kiri dan
kanan, lebarnya 50 meter.
15Dia juga mengukur bangunan di
sebelah barat, termasuk dinding di
sebelah kiri dan kanan; panjangnya 50
meter.

Butir-Butir tentang Rumah TUHAN
Ruangan depan Rumah TUHAN, Bilik
Suci, dan Bilik Maha Suci
16dihias dengan jalur-jalur kayu
pada dindingnya, dari lantai sampai
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ke tingkap. Tingkap-tingkap itu dapat
ditutup.
17Seluruh dinding sebelah dalam
Rumah TUHAN, dihiasi ukiran
18pokok palma dan kerub, sebatang
pokok palma di antara dua kerub. Kerub
itu mempunyai dua muka:
19muka manusia yang menghadap ke
pokok palma di sebelah kiri, dan muka
singa yang menghadap ke pokok palma
di sebelah kanan. Ukiran itu terdapat
pada seluruh dinding,
20dari lantai sampai ke bahagian atas
pintu.
21Tiang-tiang pintu di Bilik Suci
berbentuk empat persegi.

Mazbah Kayu
Di depan pintu Bilik Maha Suci, ada
sesuatu yang kelihatan seperti
22mazbah kayu: tingginya 1.5 meter,
dan lebarnya 1 meter. Sudut, alas, dan
sisi mazbah, semua dibuat daripada
kayu. Lelaki itu berkata kepadaku,
"Inilah meja yang terletak di hadirat
TUHAN."
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Pintu-Pintu
23Di hujung lorong yang menuju ke
Bilik Suci ada sebuah pintu, demikian
juga di hujung lorong yang menuju ke
Bilik Maha Suci.
24Pintu-pintu itu mempunyai dua daun
pintu yang membuka di tengah.
25Pada pintu Bilik Suci terdapat ukiran
pokok palma dan kerub, seperti yang
terdapat pada dinding. Di pintu ruangan
depan, di sebelah luarnya ada penutup
daripada kayu.
26Ruangan itu juga mempunyai
tingkap-tingkap, dan dindingnya dihiasi
ukiran pokok palma.

Dua Buah Bangunan
Dekat Rumah TUHAN

42
1Kemudian lelaki itu membawa
aku ke halaman luar, lalu

menuntun aku ke sebuah bangunan di
sebelah utara Rumah TUHAN, tidak jauh
dari bangunan yang terletak di sebelah
barat Rumah TUHAN.
2Panjang bangunan itu 50 meter dan
lebarnya 25 meter.
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3Satu sisi bangunan itu menghadap ke
ruang yang terbuka, yang lebarnya 10
meter, di sisi Rumah TUHAN. Sisi lain
bangunan itu menghadap ke kawasan
berturap batu di halaman luar. Bangunan
itu bertingkat tiga; setiap tingkat dibina
lebih ke dalam daripada tingkat yang di
bawahnya.
4Di sebelah utara bangunan itu ada
sebuah lorong; lebarnya 5 meter dan
panjangnya 50 meter. Pintu-pintu
bangunan itu menghadap ke sebelah
utara.
5Bilik-bilik di tingkat atas lebih kecil
daripada yang di tingkat tengah dan
tingkat bawah, kerana lorong-lorongnya
lebih lebar daripada yang ada di
bawahnya.
6Bilik-bilik itu bertingkat tiga dan tidak
ditunjang oleh tiang seperti bangunan
lain di halaman itu.
7Separuh daripada tingkat bawah,
sepanjang 25 meter merupakan tembok
sahaja, sedangkan pada bahagian
separuh lagi, juga sepanjang 25 meter,
dibina bilik-bilik. Pada tingkat yang
paling atas ada bilik-bilik di sepanjang
bangunan itu.
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8 (42:7)
9Di bawah bilik-bilik di hujung sebelah
timur bangunan itu, iaitu pada pangkal
tembok, ada pintu yang menuju ke
halaman luar. Di bahagian selatan
Rumah TUHAN ada sebuah bangunan
yang serupa itu juga dan letaknya tidak
jauh dari bangunan di sebelah barat.
10 (42:9)
11Di depan bilik-biliknya terdapat juga
lorong seperti yang di sebelah utara.
Ukurannya sama, rekabentuknya sama,
dan pintu-pintu masuknya pun sama.
12Di bawah bilik-bilik di sebelah selatan
bangunan itu, iaitu di hujung sebelah
timur pada pangkal tembok, ada juga
sebuah pintu.
13Lelaki itu berkata kepadaku, "Kedua-
dua buah bangunan ini suci. Di sinilah
para imam yang menghadap TUHAN
makan persembahan yang paling suci.
Oleh sebab bilik-bilik itu suci, para
imam akan meletakkan persembahan
yang paling suci di situ: korban untuk
mengucap syukur kepada TUHAN,
korban untuk mengampunkan dosa, dan
korban untuk membayar ganti rugi.
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14Apabila para imam yang di
dalam Rumah TUHAN hendak keluar
ke halaman luar, mereka harus
meninggalkan pakaian yang suci di
dalam bilik-bilik itu. Pakaian itu dipakai
ketika mereka melayani TUHAN.
Mereka mesti memakai pakaian lain
sebelum keluar ke tempat orang ramai
berkumpul."

Ukuran Kawasan Rumah TUHAN
15Apabila selesai mengukur kawasan
dalam Rumah TUHAN, lelaki itu
membawa aku keluar melalui pintu
gerbang timur, dan mengukur kawasan
luar.
16Dengan kayu pengukur, dia mengukur
sisi sebelah timur; panjangnya 250
meter.
17Lalu dia mengukur sisi sebelah utara,
selatan, dan barat; setiap sisi berukuran
sama, iaitu 250 meter.
18 (42:17)
19 (42:17)
20Kawasan Rumah TUHAN itu empat
persegi; panjangnya tembok pada
tiap-tiap sisi ialah 250 meter. Tembok itu
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memisahkan apa yang suci daripada apa
yang tidak suci.

TUHAN Kembali ke Rumah TUHAN

43
1Lelaki itu membawa aku ke pintu
gerbang yang menghadap ke

sebelah timur.
2Di situ aku nampak cahaya berkilauan
datang dari timur, yang menandakan
hadirat Allah Israel. Suara Allah nyaring
seperti deru ombak laut, dan bumi
bergemerlapan kerana cahaya hadirat
Allah.
3Penglihatan ini sama seperti yang
aku nampak ketika Allah memusnahkan
Yerusalem, dan seperti yang aku nampak
di tebing Sungai Kebar. Lalu aku bersujud
sampai ke tanah.
4Cahaya yang berkilauan itu bergerak
melalui pintu gerbang timur dan masuk
ke dalam Rumah TUHAN.
5Roh TUHAN mengangkat aku dan
membawa aku ke halaman dalam. Di
situ aku nampak Rumah TUHAN dipenuhi
cahaya kemuliaan TUHAN.
6Lelaki itu berdiri di sisiku, lalu aku
mendengar TUHAN berfirman kepadaku
dari dalam Rumah TUHAN,
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7 "Hai manusia fana, inilah takhta-Ku.
Aku akan tinggal di sini, di tengah-
tengah umat Israel, dan Aku akan
memerintah mereka selama-lamanya.
Umat Israel dan raja-raja mereka tidak
akan lagi mencemarkan nama-Ku yang
suci dengan menyembah berhala, atau
dengan menguburkan jenazah raja
mereka di tempat ini.
8Raja-raja mereka itu telah membina
ambang dan tiang pintu istana mereka
di samping ambang dan tiang pintu
Rumah-Ku, sehingga hanya satu
tembok memisahkan mereka daripada
Aku. Mereka mencemarkan nama-Ku
yang suci dengan segala perbuatan
mereka yang menjijikkan. Oleh itu Aku
membinasakan mereka kerana Aku
sangat murka.
9Sekarang mereka mesti berhenti
menyembah berhala dan memindahkan
jenazah raja-raja mereka. Jika mereka
berbuat demikian Aku akan tinggal
di tengah-tengah mereka selama-
lamanya."
10Lalu TUHAN berfirman lagi, "Hai
manusia fana, beritahulah umat Israel
tentang Rumah-Ku dan suruhlah mereka
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meneliti rekabentuknya. Permalukan
mereka kerana dosa mereka.
11Lalu jika mereka malu akan
perbuatan mereka, jelaskanlah pelan
Rumah-Ku kepada mereka: rekabentuk,
pintu-pintu, bentuk, susunan bangunan,
dan segala peraturan serta hukumnya.
Tuliskanlah semuanya supaya mereka
dapat melihat dan memperhatikan cara
mengatur segala sesuatu, dan mentaati
semua peraturannya.
12 Inilah hukum utama tentang
Rumah TUHAN: Seluruh kawasan di
sekelilingnya di puncak gunung itu
sangat suci."

Mazbah
13 Inilah ukuran mazbah menurut
ukuran yang digunakan untuk mengukur
Rumah TUHAN. Di sekeliling bahagian
bawah mazbah itu ada sebuah parit yang
dalamnya 50 sentimeter dan lebarnya
50 sentimeter juga, dengan pinggiran di
tepi luarnya setinggi 25 sentimeter.
14Dari parit ke jalur mazbah yang
paling bawah, tingginya 1 meter.
Bahagian tengah mazbah itu tingginya
2 meter, dan 50 sentimeter lebih
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sempit daripada lingkar bahagian bawah
mazbah. Bahagian ketiga, iaitu puncak
mazbah, juga 50 sentimeter lebih sempit
daripada lingkar bahagian tengahnya.
15Bahagian ketiga ini tempat untuk
membakar korban, dan tingginya 2
meter. Pada keempat-empat sudut
mazbah ada bahagian yang menonjol
seperti tanduk.
16Puncak mazbah itu berbentuk empat
persegi, tiap-tiap sisinya berukuran 6
meter.
17Bahagian tengahnya juga berbentuk
empat persegi, tiap-tiap sisinya
berukuran 7 meter, dengan tepi yang
setinggi 25 sentimeter di pinggiran
luarnya. (Lebar parit itu 50 sentimeter.)
Tangga mazbah itu di sisi sebelah timur.

Pentahbisan Mazbah
18TUHAN Raja berfirman kepadaku,
"Hai manusia fana, dengarlah apa
yang Kufirmankan kepadamu. Sesudah
mazbah itu dibina, engkau harus
mentahbiskannya dengan membakar
korban di atasnya dan dengan
memercikkan darah binatang yang
dikorbankan.
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19Hanya imam-imam keturunan Zadok
daripada suku Lewi boleh datang ke
hadirat-Ku untuk melayani Aku. Aku,
TUHAN Raja, memerintahkan hal itu.
Hendaklah engkau memberi mereka
seekor anak lembu jantan supaya
dipersembahkan sebagai korban untuk
mengampunkan dosa.
20Hendaklah engkau mengambil sedikit
darah korban itu dan membubuhkannya
pada unjuran di keempat-empat
sudut puncak mazbah, dan juga pada
sudut-sudut bahagian tengahnya,
serta di sekeliling tepi mazbah itu.
Dengan cara itu engkau menyucikan dan
mentahbiskan mazbah itu.
21Ambillah anak lembu jantan yang
dipersembahkan sebagai korban untuk
mengampunkan dosa, dan bakarlah
korban itu di tempat yang ditentukan,
iaitu di luar kawasan suci Rumah TUHAN.
22Esoknya, hendaklah engkau
mengambil seekor kambing
jantan yang tidak bercacat, lalu
mempersembahkannya sebagai korban
untuk mengampunkan dosa. Sucikanlah
mazbah itu dengan darah kambing
jantan itu sebagaimana yang telah
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engkau lakukan dengan darah anak
lembu jantan itu.
23Kemudian ambillah seekor anak
lembu jantan dan seekor domba jantan
yang tidak ada cacat,
24 lalu bawalah kedua-duanya kepada-
Ku. Imam-imam harus menaburkan
garam ke atas kedua-dua binatang itu
lalu mempersembahkannya sebagai
korban untuk menyenangkan hati-Ku.
25Tiap-tiap hari selama tujuh hari,
hendaklah engkau mempersembahkan
seekor kambing, seekor lembu jantan,
dan seekor domba jantan sebagai korban
untuk mengampunkan dosa. Semua
binatang itu tidak boleh ada cacat.
26Hendaklah para imam menyucikan
dan menyiapkan mazbah itu selama
tujuh hari.
27Selepas satu minggu, hendaklah
imam-imam mula mempersembahkan
korban untuk menyenangkan hati-Ku
dan korban untuk memohon berkat-Ku,
di atas mazbah bagi umat. Barulah Aku
berkenan kepada kamu semua. Aku,
TUHAN Raja, telah berfirman."
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Kegunaan Pintu Gerbang Timur

44
1Lelaki itu membawa aku ke pintu
gerbang luar di sebelah timur

kawasan Rumah TUHAN. Pintu gerbang
itu tertutup.
2Lalu TUHAN berfirman kepadaku,
"Pintu gerbang ini akan tetap tertutup
dan tidak boleh dibuka. Tidak seorang
pun boleh memasukinya kerana Aku,
TUHAN, Allah Israel, telah melaluinya.
Pintu gerbang itu hendaklah tetap
tertutup.
3Hanya raja yang memerintah boleh
masuk ke situ untuk makan makanan
suci di hadirat-Ku. Dia harus masuk dan
keluar melalui ruang besar di sebelah
dalam."

Peraturan untuk
Memasuki Rumah TUHAN

4Kemudian lelaki itu membawa aku
ke depan Rumah TUHAN melalui pintu
gerbang utara. Aku nampak Rumah
TUHAN diliputi cahaya berkilauan yang
menandakan hadirat TUHAN. Aku
bersujud sampai ke tanah,
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5 lalu TUHAN berfirman kepadaku,
"Hai manusia fana, perhatikanlah
semua yang engkau lihat dan dengar.
Aku akan memberitahu engkau
peraturan-peraturan bagi Rumah-Ku ini.
Perhatikanlah baik-baik sesiapa yang
diizinkan masuk Rumah-Ku dan sesiapa
yang dilarang.
6Beritahulah Israel, bangsa
pemberontak itu, bahawa Aku, TUHAN
Raja, tidak mahu lagi membiarkan
mereka melakukan perbuatan jijik.
7Mereka telah mencemarkan Rumah-Ku
dengan mengizinkan orang asing yang
tidak bersunat dan tidak taat kepada-Ku,
masuk ke dalam Rumah-Ku, ketika
orang mempersembahkan lemak dan
darah korban kepada-Ku. Dengan segala
perbuatan yang menjijikkan itu, mereka
telah melanggar perjanjian-Ku dengan
mereka.
8Bukan mereka sendiri yang melakukan
upacara suci dalam Rumah-Ku,
melainkan orang asing yang ditugaskan
mereka untuk melakukannya.
9Aku, TUHAN Raja mengumumkan
bahawa orang asing yang tidak bersunat
dan orang yang tidak taat kepada-Ku,
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tidak boleh masuk ke dalam Rumah-Ku.
Orang asing yang tinggal antara umat
Israel pun tidak boleh masuk."

Orang Lewi Dikecualikan
daripada Jawatan Imam

10TUHAN berfirman kepadaku, "Aku
hendak menghukum orang Lewi yang
bersama-sama umat Israel yang lain
telah meninggalkan Aku dan menyembah
berhala.
11Mereka boleh bekerja di Rumah-Ku
dengan menjaga pintu gerbang dan
melakukan tugas di dalam Rumah-Ku.
Mereka boleh menyembelih binatang
yang dipersembahkan sebagai korban
untuk menyenangkan hati-Ku, dan
sebagai persembahan daripada umat,
dan mereka wajib untuk sentiasa
melayani umat.
12Tetapi, kerana mereka melakukan
upacara penyembahan berhala untuk
bangsa Israel, dan dengan perbuatan itu
menyebabkan umat berdosa, maka Aku,
TUHAN Raja bersumpah bahawa mereka
mesti dihukum.
13Mereka tidak boleh melayani Aku
sebagai imam, atau menghampiri apa-
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apa yang suci bagi-Ku, ataupun masuk
ke Bilik Maha Suci. Inilah hukuman bagi
perbuatan jijik yang dilakukan mereka.
14Sekarang Aku menugaskan mereka
melakukan pekerjaan kasar yang perlu
dilaksanakan di Rumah-Ku."

Para Imam
15TUHAN Raja berfirman, "Para imam
Lewi daripada keturunan Zadok, tetap
setia bekerja untuk Aku apabila umat
Israel meninggalkan Aku. Oleh itu,
sekarang merekalah yang akan bekerja
untuk Aku dan datang ke hadirat-Ku
untuk mempersembahkan lemak serta
darah korban.
16Hanya mereka yang boleh masuk
ke dalam Rumah-Ku, bertugas di
mazbah-Ku, dan memimpin ibadat di
situ.
17Apabila mereka masuk ke halaman
dalam melalui pintu gerbang, mereka
harus memakai pakaian linen. Mereka
tidak boleh memakai pakaian daripada
bulu domba apabila sedang bertugas di
halaman dalam atau di dalam Rumah-Ku.
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18Agar tidak berpeluh, mereka harus
memakai serban linen dan seluar linen
tanpa tali pinggang.
19Sebelum mereka keluar ke halaman
luar, ke tempat umat berkumpul,
imam-imam hendaklah menanggalkan
pakaian imam dan meninggalkannya
di dalam bilik-bilik suci. Mereka mesti
mengenakan pakaian lain supaya
pakaian suci itu tidak mencelakakan
umat.
20Para imam tidak boleh mencukur
kepala sampai botak ataupun
membiarkan rambut menjadi panjang.
Rambut mereka harus dipotong menurut
peraturan yang ditetapkan.
21Mereka tidak boleh minum wain
apabila hendak masuk ke halaman
dalam.
22Seseorang imam tidak boleh
berkahwin dengan wanita yang sudah
bercerai. Seseorang imam hanya boleh
berkahwin dengan anak dara Israel, atau
balu imam.
23Para imam akan mengajar umat-Ku
membezakan apa yang suci dan apa
yang tidak suci; apa yang bersih menurut
agama dan apa yang najis.
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24Apabila timbul perselisihan tentang
perkara hukum, para imam harus
mengadili perkara itu menurut hukum-
Ku. Mereka harus menyelenggarakan
perayaan-perayaan agama menurut
hukum dan peraturan-Ku serta
merayakan hari Sabat sebagai hari yang
suci.
25Seorang imam tidak boleh
menajiskan diri dengan menyentuh
mayat, kecuali jenazah ibu bapanya atau
anak-anaknya atau saudara lelakinya
ataupun saudara perempuannya yang
belum berkahwin.
26Sesudah imam itu bersih semula, dia
mesti menunggu selama tujuh hari lagi,
27 lalu masuk ke halaman dalam di
Rumah-Ku, dan mempersembahkan
korban untuk menyucikan diri supaya
dia boleh bertugas lagi di Rumah-Ku.
Aku, TUHAN Raja, telah berfirman.
28Para imam harus menerima jawatan
itu sebagai bahagian mereka daripada
apa yang Kuberikan kepada Israel
turun-temurun. Mereka tidak boleh
memiliki apa-apa warisan di Israel;
Akulah warisan mereka.
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29Korban untuk mengucap syukur
kepada TUHAN, korban untuk
mengampunkan dosa, dan korban untuk
membayar ganti rugi, akan menjadi
makanan imam. Mereka harus menerima
apa-apa sahaja di Israel, yang telah
dipersembahkan kepada-Ku, sebagai
bahagian mereka.
30Para imam harus diberikan bahagian
terbaik daripada semua tuaian pertama,
dan apa sahaja yang dipersembahkan
kepada-Ku. Setiap kali orang membakar
roti, mereka harus memberikan roti
pertama kepada para imam; dengan
demikian Aku akan memberkati keluarga
mereka.
31Para imam tidak boleh makan burung
atau binatang yang mati biasa atau yang
diterkam oleh binatang lain."

Bahagian Tanah yang
Menjadi Milik TUHAN

45
1Apabila tanah itu dibahagikan
kepada setiap suku, sebahagian

daripadanya harus diasingkan untuk
TUHAN. Panjangnya tanah itu hendaklah
12.5 kilometer, dan lebarnya 10
kilometer. Seluruh kawasan itu suci.
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2Di kawasan itu, sebidang tanah yang
empat persegi harus dikhaskan untuk
Rumah TUHAN. Ukuran setiap sisi tanah
itu harus 250 meter dan dikelilingi
lapangan selebar 25 meter.
3Separuh daripada kawasan itu, yang
panjangnya 12.5 kilometer dan lebarnya
5 kilometer, harus dikhaskan untuk
bangunan Rumah TUHAN, tempat yang
paling suci.
4Tanah itu suci dan diberikan kepada
para imam yang menyelenggarakan
ibadat di Rumah TUHAN. Rumah-rumah
mereka dan Rumah TUHAN hendaklah
dibina di situ.
5Separuh lagi kawasan itu hendaklah
diberikan sebagai pusaka kepada orang
Lewi yang bekerja di Rumah TUHAN.
Bahagian itu akan menjadi kota-kota
tempat tinggal mereka.
6Di samping tanah yang suci itu harus
lagi diasingkan sebidang tanah untuk
sebuah kota yang boleh didiami sesiapa
sahaja umat Israel. Panjangnya tanah itu
hendaklah 12.5 kilometer, dan lebarnya
2.5 kilometer.
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Tanah untuk Penguasa
yang Memerintah

7Tanah juga harus disediakan bagi
penguasa yang memerintah. Kawasan itu
bermula dari sempadan barat kawasan
yang suci itu sampai ke Laut Tengah dan
dari sempadan timur kawasan yang suci
itu sampai ke sempadan timur negeri
itu. Panjangnya tanah itu sama dengan
panjangnya salah satu kawasan yang
ditentukan bagi suku Israel.
8Tanah itu akan menjadi milik
penguasa yang memerintah di Israel,
supaya dia tidak menindas rakyat, tetapi
membiarkan tanah yang selebihnya
menjadi milik suku-suku Israel.

Peraturan bagi Penguasa
yang Memerintah

9TUHAN Raja berfirman, "Hai kamu
yang memerintah Israel, kamu
telah berdosa terlalu lama. Hentikan
penindasan dan perbuatan yang
kejam. Lakukan yang benar dan adil.
Jangan sekali-kali usir umat-Ku dari
tanah mereka lagi. Aku, TUHAN Raja,
berfirman kepada kamu.
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10Setiap orang harus menggunakan
timbangan dan sukatan yang tepat:
11Satu efa untuk menakar bahan kering
mesti sama dengan satu bat untuk
menakar bahan cair. Ukuran piawai ialah
homer. Oleh itu sukatan kamu hendaklah
demikian: 1 homer = 10 efa = 10 bat
12Timbangan kamu hendaklah
demikian: 20 gera = 1 syikal 60 syikal =
1 mina
13Persembahan kamu hendaklah
berdasarkan ukuran yang berikut:
Gandum: 1/60 daripada tuaian kamu
Barli: 1/60 daripada tuaian kamu
Minyak zaitun: 1/100 daripada hasil
pokok kamu (Sukatlah menurut bat:
10 bat = 1 homer = 1 kor.) Domba:
1 daripada setiap 200 ekor yang di
padang rumput Israel. Hendaklah
kamu mempersembahkan korban untuk
mengucap syukur kepada-Ku, korban
untuk menyenangkan hati-Ku, dan
korban untuk memohon berkat-Ku,
supaya dosa kamu diampunkan. Aku,
TUHAN Raja yang memberikan perintah
ini.
14 (45:13)
15 (45:13)
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16Semua penduduk negeri harus
membawa persembahan itu kepada
penguasa Israel.
17Tetapi pada perayaan-perayaan bulan
baru, hari Sabat, dan hari perayaan yang
lain, penguasa bertanggungjawab
menyediakan binatang untuk
dipersembahkan sebagai korban,
dan juga korban untuk mengucap
syukur kepada-Ku, serta korban wain
bagi seluruh bangsa Israel. Dialah yang
bertanggungjawab menyediakan korban
untuk mengampunkan dosa, korban
untuk mengucap syukur kepada-Ku,
korban untuk menyenangkan hati-Ku,
dan korban untuk memohon berkat-Ku.
Maka Aku akan mengampunkan dosa
umat Israel."

Perayaan-Perayaan
18TUHAN Raja berfirman, "Pada
hari pertama, bulan pertama, kamu
harus menyucikan Rumah-Ku dengan
mempersembahkan seekor lembu jantan
muda yang tidak ada cacat.
19Lalu imam harus mengambil darah
daripada korban untuk mengampunkan
dosa itu, lalu menyapukannya pada
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tiang-tiang pintu Rumah TUHAN,
keempat-empat sudut mazbah, dan
tiang-tiang pintu gerbang yang menuju
ke halaman dalam.
20Pada hari ketujuh, bulan itu, kamu
harus berbuat demikian juga untuk
sesiapa sahaja yang berdosa dengan
tidak sengaja atau tanpa diketahuinya.
Dengan demikian, kamu akan menjaga
kesucian Rumah-Ku.
21Pada hari keempat belas, bulan
pertama, kamu harus merayakan
Perayaan Paska. Selama tujuh hari
perayaan itu, semua orang harus makan
roti yang tidak beragi.
22Pada hari pertama perayaan itu,
penguasa yang memerintah harus
mempersembahkan seekor lembu jantan
sebagai korban untuk mengampunkan
dosa bagi dirinya dan bagi semua rakyat.
23Setiap hari selama perayaan yang
berlangsung tujuh hari itu, penguasa
harus mempersembahkan tujuh
ekor lembu jantan dan tujuh ekor
domba jantan yang tidak ada cacat
kepada TUHAN, sebagai korban untuk
menyenangkan hati TUHAN. Setiap
hari dia juga harus mempersembahkan
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seekor kambing jantan sebagai korban
untuk mengampunkan dosa.
24Bagi setiap ekor lembu jantan dan
domba jantan yang dipersembahkan,
hendaklah disertai 17.5 liter bijirin dan 3
liter minyak zaitun.
25Bagi Perayaan Pondok Daun, yang
bermula pada hari kelima belas,
bulan ketujuh, pada tiap-tiap hari
selama tujuh hari itu, penguasa harus
mempersembahkan korban yang sama,
iaitu korban untuk mengampunkan
dosa, korban untuk menyenangkan hati
TUHAN, dan korban untuk mengucap
syukur kepada TUHAN, serta minyak
zaitun."

Penguasa dan Peraturan Perayaan

46
1TUHAN Raja berfirman, "Pintu
gerbang timur yang menghadap

ke halaman dalam harus ditutup selama
enam hari kerja. Tetapi pada hari Sabat
dan Perayaan Bulan Baru, pintu gerbang
itu harus dibuka.
2Penguasa akan masuk dari halaman
luar ke ruang besar dan berdiri di sebelah
tiang pintu gerbang itu. Sementara itu
imam-imam akan mempersembahkan
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korban untuk menyenangkan hati
TUHAN dan korban untuk memohon
berkat TUHAN, iaitu korban-korban yang
diberikan oleh penguasa. Penguasa
harus sujud dan menyembah TUHAN di
ambang pintu gerbang itu, lalu keluar
semula. Pintu gerbang itu tidak boleh
ditutup hingga malam.
3Pada tiap-tiap hari Sabat dan Perayaan
Bulan Baru, semua rakyat juga mesti
sujud dan menyembah TUHAN di
hadapan ambang pintu gerbang itu.
4Pada hari Sabat, penguasa
harus mempersembahkan korban
kepada TUHAN, iaitu korban untuk
menyenangkan hati TUHAN yang terdiri
daripada enam ekor anak domba dan
seekor domba jantan. Semuanya tidak
boleh ada cacat.
5Bagi setiap ekor domba jantan,
penguasa harus mempersembahkan
17.5 liter bijirin; dan bagi setiap ekor
domba, dia harus mempersembahkan
bijirin sebanyak yang diingininya. Setiap
17.5 liter bijirin harus disertai 3 liter
minyak zaitun.
6Pada Perayaan Bulan Baru, dia harus
mempersembahkan seekor anak lembu
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jantan, enam ekor anak domba, dan
seekor domba jantan. Semuanya tidak
boleh ada cacat.
7Bagi setiap ekor lembu jantan dan
setiap ekor domba jantan, dia harus
mempersembahkan 17.5 liter bijirin; dan
bagi setiap ekor anak domba, dia harus
mempersembahkan bijirin sebanyak
yang diingininya. Setiap 17.5 liter bijirin
harus disertai 3 liter minyak zaitun.
8Penguasa mesti masuk melalui ruang
besar itu dan keluar melalui jalan yang
sama.
9Apabila penduduk kota datang untuk
beribadat kepada TUHAN pada hari
perayaan, mereka yang masuk melalui
pintu gerbang utara, harus keluar
melalui pintu gerbang selatan. Mereka
yang masuk melalui pintu gerbang
selatan, harus keluar melalui pintu
gerbang utara. Tidak sesiapa pun boleh
keluar melalui pintu yang dimasukinya,
tetapi dia mesti keluar melalui pintu
yang di seberangnya.
10Penguasa harus masuk ke Rumah
TUHAN bersama-sama rakyat, dan
keluar bersama-sama rakyat.
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11Pada hari-hari pesta dan perayaan,
bijirin sebanyak 17.5 liter harus
dipersembahkan bersama dengan
setiap lembu jantan atau domba
jantan. Orang yang beribadat boleh
mempersembahkan bijirin sebanyak
yang diingininya bersama dengan setiap
ekor anak domba. Setiap 17.5 liter bijirin
harus disertai 3 liter minyak zaitun.
12 Jika penguasa ingin memberikan
persembahan sukarela kepada TUHAN,
baik korban untuk menyenangkan hati
TUHAN, ataupun korban untuk memohon
berkat TUHAN, pintu gerbang timur yang
menuju ke halaman dalam harus dibuka
baginya. Dia harus mempersembahkan
korban itu dengan cara yang sama
seperti yang dilakukannya pada hari
Sabat, dan pintu gerbang harus ditutup
semula selepas dia keluar."

Persembahan Harian
13TUHAN berfirman, "Setiap hari pada
waktu pagi, seekor anak domba yang
berusia satu tahun dan tidak ada cacat
harus dipersembahkan sebagai korban
untuk menyenangkan hati TUHAN.
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14Pada setiap pagi harus
dipersembahkan juga 2 kilogram
bijirin dan 1 liter minyak zaitun untuk
dicampur dengan bijirin itu. Peraturan ini
harus ditaati selama-lamanya.
15Anak domba, bijirin, dan minyak
zaitun itu harus dipersembahkan
kepada TUHAN pada setiap pagi untuk
selama-lamanya."

Tanah Milik Penguasa
16TUHAN Raja memberikan perintah,
"Jika penguasa memberikan sebahagian
tanah pusakanya kepada salah seorang
anak lelakinya sebagai hadiah, tanah itu
menjadi milik anak itu dan merupakan
harta keluarganya.
17Tetapi jika penguasa memberikan
sebahagian tanah pusakanya kepada
seorang pegawainya, tanah itu menjadi
milik penguasa lagi pada Tahun
Pengembalian. Tanah itu milik penguasa,
dan hanya dia dan anak-anak lelakinya
tetap memiliki tanah itu.
18Penguasa itu tidak boleh merampas
tanah pusaka rakyatnya. Tanah yang
diberikannya kepada anak-anak
lelakinya mesti tanahnya sendiri yang
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telah ditentukan baginya, supaya dia
tidak menindas sesiapa pun umat-Ku
dengan merampas tanah mereka."

Dapur-Dapur di Rumah TUHAN
19Kemudian lelaki itu membawa aku
ke pintu yang berhampiran dengan
pintu gerbang, di bahagian selatan
halaman dalam, ke bilik-bilik suci yang
menghadap ke utara. Bilik-bilik itu untuk
para imam. Lelaki itu menunjuk ke satu
ruangan di sebelah barat bilik-bilik itu
20 lalu berkata kepadaku, "Inilah
tempat bagi para imam merebus daging
daripada korban untuk menghapuskan
dosa dan korban untuk membayar ganti
rugi. Imam juga akan memanggang
korban berupa bijirin di dapur-dapur ini.
Dengan demikian korban-korban yang
suci itu tidak dibawa ke halaman luar
sehingga mencelakakan rakyat."
21Selepas itu dia membawa aku ke
halaman luar, dan diperlihatkannya
kepada aku bahawa di setiap sudut ada
lagi halaman yang kecil: panjangnya 20
meter dan lebarnya 15 meter.
22 (46:21)
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23Setiap halaman itu mempunyai
tembok batu di sekelilingnya, dan pada
tembok itu ada perapian.
24Lelaki itu berkata kepadaku, "Inilah
dapur-dapur tempat pekerja-pekerja
Rumah TUHAN merebus korban yang
dipersembahkan oleh rakyat."

Air yang Mengalir dari Rumah TUHAN

47
1Lelaki itu membawa aku balik ke
pintu masuk Rumah TUHAN. Aku

nampak air mengalir dari bawah pintu ke
arah timur, sebagaimana Rumah TUHAN
juga menghadap ke arah timur. Air
itu mengalir dari bawah ambang pintu
Rumah TUHAN di bahagian selatan,
melalui sisi selatan mazbah.
2Kemudian lelaki itu membawa aku
keluar dari kawasan Rumah TUHAN
melalui pintu gerbang utara, lalu
memimpin aku ke pintu gerbang timur.
Sungai kecil itu mengalir dari sisi selatan
pintu gerbang itu.
3Dengan kayu pengukurnya lelaki itu
mengukur 500 meter ke arah timur,
mengikut arus sungai itu, dan menyuruh
aku mengharunginya. Airnya sampai ke
mata kakiku.
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4Dia mengukur 500 meter lagi, dan
airnya sampai ke lututku. Dia mengukur
500 meter lagi, dan airnya sampai ke
pinggangku.
5Dia mengukur 500 meter lagi, dan
di situ airnya sudah menjadi sungai
dalam sehingga aku tidak dapat
menyeberanginya kecuali dengan
berenang.
6Lelaki itu berkata kepadaku, "Hai
manusia fana, perhatikanlah semua
ini dengan baik-baik." Kemudian dia
membawa aku ke tebing sungai.
7Apabila aku sampai di sana, aku
nampak banyak sekali pokok di
kedua-dua tebing sungai itu.
8Dia berkata kepadaku, "Air ini
mengalir ke arah timur melalui negeri
ini, lalu turun ke Lembah Sungai Yordan
dan menuju ke Laut Mati. Apabila airnya
sampai ke dalam Laut Mati, maka air
laut yang masin itu digantikan dengan
air tawar.
9Ke mana sahaja air itu mengalir, di situ
juga akan terdapat segala jenis binatang
dan ikan. Air itu akan menjadikan air di
Laut Mati tawar, dan ke mana sahaja
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air itu mengalir, di situ akan terdapat
kehidupan.
10Dari Mata Air En-Gedi sampai ke
Mata Air En-Eglaim, akan ada banyak
nelayan menjemur jala di pantainya. Di
dalam air itu akan terdapat segala jenis
ikan seperti yang ada di Laut Tengah.
11Tetapi air di rawa dan di paya di
sepanjang pantai itu tidak akan menjadi
tawar, melainkan tetap menjadi sumber
garam.
12Di kedua-dua tebing sungai itu akan
tumbuh berjenis-jenis pokok buah. Daun
pokok-pokok itu tidak akan layu, dan
pokok-pokok itu tidak akan berhenti
berbuah. Setiap bulan pokok-pokok itu
akan menghasilkan buah-buah yang
baru, kerana pokok-pokok itu diairi oleh
air yang mengalir dari Rumah TUHAN.
Buah-buah itu menjadi makanan dan
daun-daunnya digunakan sebagai ubat."

Sempadan Negeri Israel
13TUHAN Raja berfirman, "Yang berikut
ialah sempadan tanah yang akan
dibahagikan kepada dua belas suku
Israel. Suku Yusuf harus mendapat dua
bahagian.
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14Aku telah bersumpah kepada nenek
moyang kamu bahawa Aku akan
memberi mereka tanah ini. Oleh itu,
bahagikanlah tanah ini dengan sama
rata antara kamu sendiri.
15Sempadan di utara bermula dari
Laut Tengah, dan menuju ke arah timur
sampai ke kota Hetlon, ke Genting
Hamat, ke kota Zedad,
16ke Berota dan Sibraim (kota-kota
itu terletak di antara kawasan kerajaan
Damsyik dan kerajaan Hamat), dan
Tikon (kota yang terletak di sempadan
kerajaan Hauran).
17Dengan kata lain, sempadan di
utara bermula dari Laut Tengah menuju
ke arah timur sampai ke kota Enon;
Damsyik dan Hamat terletak di sebelah
utara sempadan itu.
18Sempadan di timur menuju ke
selatan, dari suatu tempat di antara
kerajaan Damsyik dan kerajaan Hauran.
Sungai Yordan merupakan sempadan di
antara tanah Israel di sebelah barat, dan
Gilead di sebelah timur, sampai ke kota
Tamar di pantai Laut Mati.
19Sempadan selatan menuju ke
arah barat daya, dari Tamar ke mata
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air Kades-Meriba, lalu ke barat laut
sepanjang sempadan negeri Mesir,
sampai ke Laut Tengah.
20Sempadan barat dibentuk oleh Laut
Tengah, lalu menuju ke utara sampai ke
suatu tempat di sebelah barat Genting
Hamat.
21Bahagikanlah tanah itu antara
suku-suku kamu.
22Tanah itu milik kamu untuk selama-
lamanya. Orang asing yang tinggal di
kalangan kamu, yang telah melahirkan
anak-anak di negeri ini juga harus
menerima bahagian apabila kamu
membahagikan tanah itu. Mereka mesti
diperlakukan seperti warga negara
Israel, dan harus membuang undi untuk
mendapatkan bahagian tanah mereka
bersama-sama suku Israel yang lain.
23Setiap orang asing yang menjadi
penduduk negeri ini mesti diberikan
bahagian tanah bersama-sama suku di
tempat mereka tinggal. Aku, TUHAN
Raja, telah berfirman."
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Pembahagian Tanah
antara Suku-Suku

48
1Sempadan di utara tanah itu
menuju ke timur, bermula dari

Laut Tengah ke kota Hetlon, ke Genting
Hamat, kota Enon, sampai ke sempadan
di antara kerajaan Damsyik dan kerajaan
Hamat. Setiap suku ini harus menerima
sebahagian tanah yang terbentang dari
sempadan timur menuju ke barat sampai
ke Laut Tengah, dalam urutan berikut
dari utara ke selatan: Dan Asyer Naftali
Manasye Efraim Ruben Yehuda
2 (48:1)
3 (48:1)
4 (48:1)
5 (48:1)
6 (48:1)
7 (48:1)

Kawasan Khas di Pusat Negeri itu
8Bahagian tanah yang selanjutnya
harus diasingkan untuk kegunaan
yang tertentu. Panjangnya harus
12.5 kilometer dari sempadan utara
ke selatan. Sempadan timur dan
barat harus sama panjangnya dengan



Yehezkiel 48.9–13 237

bahagian-bahagian yang diberikan
kepada suku-suku lain. Rumah TUHAN
akan dibina di bahagian ini.
9Di pusat bahagian ini, sebuah kawasan
seluas 12.5 kilometer panjang dan 10
kilometer lebar, dikhaskan untuk TUHAN.
10Para imam akan mendapat
sebahagian daripada kawasan yang
suci ini. Bahagian mereka seluas 12.5
kilometer dari timur ke barat, dan 5
kilometer dari utara ke selatan. Rumah
TUHAN harus dibina di tengah-tengah
bahagian ini.
11Bahagian suci ini untuk para
imam keturunan Zadok. Mereka telah
mengabdi kepada-Ku dengan setia dan
tidak seperti orang Lewi sesuku mereka,
yang turut berbuat dosa bersama-sama
umat Israel yang lain.
12Oleh itu keturunan Zadok harus
diberikan bahagian istimewa, di samping
kawasan orang Lewi. Bahagian itulah
yang paling suci.
13Orang Lewi juga akan memiliki
bahagian khas di sebelah selatan tanah
para imam. Luasnya juga harus 12.5
kilometer dari timur ke barat, dan 5
kilometer dari utara ke selatan.
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14Tanah yang dikhaskan untuk TUHAN
ialah tanah yang terbaik di seluruh
negeri. Sejengkal pun daripada tanah
itu tidak boleh dijual, ditukar ataupun
dipindah ke tangan orang lain, kerana
tanah itu suci dan milik TUHAN.
15Di bahagian selatan tanah yang
dikhaskan itu, masih ada bahagian
selebihnya yang panjangnya 12.5
kilometer dan lebarnya 2.5 kilometer.
Bahagian ini tidak suci dan boleh
digunakan oleh rakyat. Mereka boleh
tinggal di situ dan menggunakan tanah
itu sebagai padang rumput. Sebuah kota
harus dibina di tengah-tengahnya,
16dan bentuknya empat persegi; setiap
sisinya berukuran 2.25 kilometer.
17Di sekeliling kota itu harus ada
tempat terbuka yang lebarnya 125
meter.
18Di sebelah timur dan barat kota
itu, ada tanah terbuka yang luasnya 5
kilometer kali 2.5 kilometer. Kedua-dua
bidang tanah itu harus digunakan oleh
rakyat di kota itu untuk bercucuk tanam.
19Sesiapa sahaja yang tinggal di kota
itu, daripada semua suku Israel, boleh
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menggunakan tanah itu untuk bercucuk
tanam.
20Seluruh kawasan itu, termasuk
tanah yang khusus dan tanah untuk
kota, berbentuk persegi empat yang
berukuran 12.5 kilometer pada setiap
sisi.
21Tanah di sebelah barat dan timur
dari tanah yang dikhaskan untuk
Rumah TUHAN, tanah para imam, tanah
orang Lewi dan kota itu, ialah milik
penguasa yang memerintah. Di sebelah
timur, tanah itu terbentang sampai ke
sempadan timur, dan di sebelah barat
sampai ke Laut Tengah, dan terletak di
antara tanah Yehuda di utara, dan tanah
Benyamin di selatan.
22 (48:21)

Tanah untuk Suku-Suku Lain
23Tanah di sebelah selatan kawasan
yang dikhaskan itu, iaitu dari sempadan
timur sampai ke Laut Tengah di sebelah
barat, hendaklah dibahagikan kepada
suku yang selebihnya menurut susunan
ini dari utara ke selatan: Benyamin
Simeon Isakhar Zebulon Gad
24 (48:23)
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25 (48:23)
26 (48:23)
27 (48:23)
28Di sebelah selatan tanah Gad
terdapat sempadan yang bermula dari
kota Tamar ke mata air Kades-Meriba,
lalu ke barat laut sepanjang sempadan
negeri Mesir sampai ke Laut Tengah.
29TUHAN Raja berfirman, "Demikianlah
tanah itu harus dibahagikan kepada
suku-suku Israel untuk menjadi milik
mereka."

Pintu-Pintu Gerbang Yerusalem
30Kota Yerusalem mempunyai dua belas
pintu gerbang. Setiap empat tembok
kota itu berukuran 2.25 kilometer dan
mempunyai tiga pintu gerbang, yang
dinamakan menurut nama suku-suku
Israel. Pintu gerbang di tembok utara
diberikan nama Ruben, Yehuda, dan
Lewi; yang di tembok timur diberikan
nama Yusuf, Benyamin, dan Dan; yang
di tembok selatan diberikan nama
Simeon, Isakhar dan Zebulon; dan yang
di tembok barat diberikan nama Gad,
Asyer, dan Naftali.
31 (48:30)
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32 (48:30)
33 (48:30)
34 (48:30)
35Seluruh tembok itu panjangnya
9 kilometer. Mulai sekarang kota itu
dinamakan, "TUHAN Ada Di Sini!"



Daniel

KISAH DANIEL DAN
KAWAN-KAWANNYA

Pemuda-Pemuda Yahudi di
Istana Raja Nebukadnezar

1
1Pada tahun ketiga pemerintahan
Yoyakim sebagai raja Yehuda, Raja

Nebukadnezar, raja Babilonia menyerang
Yerusalem dan mengepung kota itu.
2Tuhan membenarkan Raja
Nebukadnezar menawan Raja Yoyakim
dan merampas sebahagian daripada
barang-barang berharga di Rumah
TUHAN. Raja Nebukadnezar membawa
bersama-samanya beberapa orang
tawanan dan menempatkan mereka di
kuil dewa-dewanya di Babel. Baginda
menyimpan barang-barang berharga itu
di dalam gudang-gudang kuil.
3Raja Nebukadnezar memerintah
Aspenas, ketua pegawai istananya,
untuk memilih beberapa orang pemuda
dari kalangan orang Israel yang dalam
pembuangan. Para pemuda itu harus
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daripada keturunan raja atau berdarah
bangsawan.
4Mereka harus kacak, berpendidikan
tinggi, cerdas, dan berpengetahuan
luas serta tidak cacat, supaya mereka
dapat berkhidmat di istana raja. Aspenas
diperintah supaya mengajar mereka
membaca dan menulis bahasa Babilonia.
5Raja juga memberikan perintah agar
setiap hari mereka diberikan makanan
dan wain sama seperti yang diberikan
kepada anggota keluarga diraja. Selepas
latihan selama tiga tahun, mereka akan
dihadapkan kepada raja.
6Antara mereka yang terpilih ialah
Daniel, Hananya, Misael, dan Azarya,
semuanya daripada suku Yehuda.
7Ketua pegawai istana itu memberi
mereka nama-nama baru, iaitu Beltsazar,
Sadrakh, Mesakh, dan Abednego.
8Daniel bertekad untuk tidak
menajiskan dirinya dengan makanan
dan wain yang ditetapkan oleh raja. Oleh
itu dia meminta pertolongan Aspenas,
9dan Allah menyebabkan Aspenas
mengasihani dan menyayangi Daniel.
10Tetapi Aspenas berkata kepada
Daniel, "Aku takut kepada tuanku raja.
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Baginda telah menetapkan makanan
dan minuman kamu. Jika kamu tidak
kelihatan sihat seperti pemuda lain, raja
akan membunuh aku."
11Kemudian Daniel berkata kepada
pengawas yang ditugaskan oleh Aspenas
untuk menjaga dia dan tiga orang
kawannya,
12 "Ujilah kami selama sepuluh hari.
Berilah kami sayur dan air sahaja untuk
makanan dan minuman.
13Selepas sepuluh hari, bandingkanlah
rupa kami dengan rupa pemuda lain,
yang makan makanan yang ditetapkan
oleh raja. Kemudian buatlah keputusan
berdasarkan pengamatanmu."
14Pengawas itu bersetuju dan
membenarkan mereka mengadakan
percubaan selama sepuluh hari.
15Selepas sepuluh hari, mereka
kelihatan lebih sihat dan kuat daripada
semua pemuda yang makan makanan
yang ditetapkan oleh raja.
16Sejak hari itu pengawas itu
membenarkan mereka terus makan
sayur-sayuran, dan tidak makan
makanan atau minum wain yang
ditetapkan oleh raja.
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17Allah memberi empat orang pemuda
itu pengetahuan dan kepakaran dalam
kesusasteraan dan falsafah. Tambahan
pula, Dia memberi Daniel kebolehan
untuk mentafsirkan penglihatan dan
mimpi.
18Pada akhir tiga tahun masa latihan
yang ditentukan oleh raja itu, Aspenas
menghadapkan semua pemuda itu
kepada Raja Nebukadnezar.
19Raja menemuramah mereka dan
mendapati Daniel, Hananya, Misael, dan
Azarya melebihi pemuda-pemuda lain
dalam segala bidang. Oleh itu mereka
dilantik untuk berkhidmat di istana raja.
20Setiap kali raja mengemukakan
persoalan yang memerlukan penerangan
dan pertimbangan, raja mendapati
jawapan dan tanggapan keempat-empat
orang pemuda itu sepuluh kali lebih baik
daripada jawapan dan tanggapan semua
penilik dan ahli sihir di seluruh kerajaan
baginda.
21Daniel terus berkhidmat di istana itu
sehingga Raja Kores dari Persia, mula
memerintah.



Daniel 2.1–6 5

Mimpi Raja Nebukadnezar

2
1Pada tahun kedua
pemerintahannya, Raja

Nebukadnezar bermimpi. Raja
sangat khuatir tentang mimpinya itu
sehingga tidak dapat beradu.
2Oleh itu raja memanggil semua
penilik, ahli sihir, bomoh, dan orang
berilmu untuk mentafsirkan mimpinya
itu. Ketika semua orang itu menghadap,
3 raja bertitah kepada mereka, "Beta
bermimpi, dan beta gelisah kerana beta
hendak tahu erti mimpi itu."
4Mereka menjawab dalam bahasa
Aram: "Daulat tuanku! Ceritakanlah
mimpi tuanku, dan kami akan
mentafsirkannya bagi tuanku."
5Raja bertitah, "Beta telah mengambil
keputusan ini. Kamu harus menyatakan
mimpi itu dengan tafsirannya kepada
beta. Jika kamu gagal, kamu akan
dipotong-potong dan rumah kamu
dirobohkan dan dijadikan timbunan
puing.
6Tetapi jika kamu berjaya memberitahu
beta mimpi itu serta tafsirannya,
beta akan mengurniakan hadiah yang
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istimewa dan kehormatan yang besar
kepada kamu. Sekarang beritahukan
mimpi beta itu dan tafsirannya."
7Mereka menjawab lagi, "Jika tuanku
menceritakan mimpi itu kepada kami,
barulah kami dapat mentafsirkannya."
8Raja bertitah, "Tepat sekali sangkaan
beta! Kamu hanya mahu melengah-
lengahkan masa, kerana kamu tahu
bahawa beta telah bertekad
9hendak menjatuhkan hukuman yang
sama kepada kamu semua jika kamu
tidak dapat menceritakan mimpi itu
kepada beta. Kamu berpakat untuk
berdusta kerana kamu berharap bahawa
beta akan mengubah keputusan beta.
Ceritakanlah dahulu mimpi beta itu,
barulah beta yakin bahawa kamu juga
dapat mentafsirkannya."
10Para penasihat raja berkata, "Tiada
seorang pun di seluruh bumi ini
dapat memberitahu tuanku apa yang
dikehendaki tuanku. Bahkan raja yang
agung dan kuat tidak pernah menuntut
penilik, ahli sihir, dan orang berilmu
berbuat demikian.
11Permintaan tuanku amat susah
sehingga tiada sesiapa dapat
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mengabulkannya, kecuali para
dewa; dan para dewa pula tidak tinggal
di kalangan manusia."
12Mendengar hal itu, raja naik murka
dan menitahkan supaya semua penasihat
raja di Babel dibunuh.
13Maka perintah raja pun diumumkan
dan semua orang cerdik pandai,
termasuk Daniel dan kawan-kawannya
dicari untuk dibunuh.

Allah Menyatakan Mimpi itu dan
Tafsirannya kepada Daniel

14Maka Daniel menemui Ariokh,
ketua pengawal raja. Dialah yang
telah diperintahkan untuk menjalankan
hukuman bunuh itu. Dengan berhati-
hati,
15Daniel bertanya kepada Ariokh,
sebabnya raja memberikan titah yang
kejam itu. Ariokh pun menceritakan apa
yang telah berlaku.
16Daniel segera memohon lebih
masa daripada raja agar dia dapat
mentafsirkan mimpi itu bagi raja.
17Kemudian Daniel pulang dan
memberitahu kawan-kawannya
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Hananya, Misael, dan Azarya, perkara
yang telah berlaku.
18Dia menyuruh mereka berdoa kepada
Allah penguasa di syurga agar Dia
mengasihani mereka dan menjelaskan
rahsia mimpi itu kepada mereka, supaya
mereka tidak dibunuh bersama-sama
penasihat lain di Babel.
19Pada malam itu juga Allah
menjelaskan rahsia mimpi itu kepada
Daniel dalam satu penglihatan. Daniel
memuji Allah penguasa di syurga dengan
berkata,
20 "Allah sungguh bijak dan berkuasa!
Pujilah Dia selama-lamanya.
21Dialah yang menguasai musim dan
masa; Dia melantik dan memecat raja;
Dialah yang memberikan kebijaksanaan
dan pengertian.
22Dia menyatakan rahsia yang
amat dalam; Dia tahu akan hal yang
tersembunyi dalam kegelapan, Dia
diliputi oleh cahaya.
23Aku memuji dan menghormati
Engkau, ya Allah nenek moyangku.
Engkau telah memberi aku
kebijaksanaan dan kekuatan; Engkau
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telah mengabulkan doaku, dan memberi
kami jawapan bagi raja."

Daniel Menceritakan Mimpi
Raja dan Mentafsirkannya

24Kemudian Daniel pergi kepada
Ariokh, orang yang ditugaskan untuk
membunuh para penasihat raja.
Daniel berkata kepadanya, "Janganlah
bunuh para penasihat itu. Bawalah
saya menghadap raja dan saya akan
mentafsirkan mimpi raja."
25Dengan segera, Ariokh membawa
Daniel menghadap Raja Nebukadnezar.
Dia berkata kepada raja, "Hamba telah
menjumpai seorang Yahudi dalam
buangan, yang dapat mentafsirkan
mimpi tuanku."
26Kemudian raja bertanya kepada
Daniel yang juga disebut Beltsazar,
"Dapatkah kamu memberitahu beta
mimpi beta dan mentafsirkannya?"
27Daniel menjawab, "Tiada orang
berilmu, ahli sihir, penilik atau ahli nujum
yang dapat melakukan hal itu.
28Tetapi Allah penguasa di syurga,
menyatakan segala rahsia; Dia
telah memberitahu tuanku hal masa
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depan. Oleh itu perkenanlah hamba
menceritakan mimpi tuanku, iaitu
penglihatan yang tuanku nampak ketika
tuanku beradu.
29Ketika tuanku beradu, tuanku
bermimpi tentang perkara masa depan,
dan Allah yang menyatakan segala
rahsia telah memperlihatkan perkara
yang akan berlaku itu kepada tuanku.
30Allah telah menjelaskan rahsia mimpi
itu kepada hamba, bukan kerana hamba
lebih bijak daripada sesiapa pun, tetapi
supaya tuanku boleh memahami tafsiran
mimpi itu dan mengerti akan isi hati
tuanku.
31Dalam penglihatan itu tuanku
nampak sebuah patung di hadapan
tuanku. Patung itu sangat besar,
berkilau-kilauan, dan sungguh
menakutkan.
32Kepalanya dibuat daripada emas
tulen; dada dan lengannya daripada
perak; pinggang dan pinggulnya
daripada gangsa;
33paha dan betisnya daripada besi,
sedangkan kakinya sebahagian daripada
besi dan sebahagian lagi daripada tanah
liat.
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34Ketika tuanku sedang
memandangnya, sebuah batu besar
jatuh dari tebing dengan sendirinya,
dan menimpa kaki patung yang dibuat
daripada besi dan tanah liat itu, lalu
menghancurkannya.
35Dengan serta-merta patung itu roboh
dan menjadi timbunan besi, tanah liat,
gangsa, perak, dan emas yang hancur
luluh seperti debu di tempat mengirik
gandum pada musim panas. Lalu angin
pula meniupnya tanpa meninggalkan
sebarang kesan. Tetapi batu itu menjadi
sebuah gunung yang memenuhi seluruh
bumi.
36 Itulah mimpi tuanku. Sekarang ini
pula tafsirannya.
37Tuanku raja yang agung. Allah
penguasa di syurga menjadikan tuanku
seorang maharaja. Dia memberi tuanku
kuasa, kekuatan, dan kehormatan.
38Dia menjadikan tuanku penguasa
atas seluruh bahagian bumi yang
berpenduduk, bahkan penguasa
atas binatang dan burung sekalipun.
Tuankulah kepala yang dibuat daripada
emas itu.
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39Selepas kerajaan tuanku berakhir,
akan bangkit sebuah kerajaan yang
tidak seagung kerajaan tuanku. Selepas
itu akan muncul kerajaan ketiga, yang
dilambangkan oleh gangsa, yang akan
memerintah seluruh bumi.
40Kemudian sebuah kerajaan keempat
yang sekuat besi akan meremukkan
dan menghancurkan segala sesuatu.
Sebagaimana besi menghancurkan
segala sesuatu, demikian juga
kerajaan itu akan meremukkan dan
menghancurkan semua kerajaan yang
lain itu.
41Tuanku nampak kaki dan jari kaki
patung itu dibuat daripada besi dan
tanah liat. Itu bermakna bahawa
kerajaan itu akan terbahagi. Kerajaan itu
juga mempunyai kekuatan seperti besi
kerana tanah liat itu bercampur besi.
42 Jari kakinya yang sebahagian
daripada besi dan sebahagian daripada
tanah liat bermakna bahawa sebahagian
daripada kerajaan itu kuat dan
sebahagian lagi lemah.
43Tuanku nampak juga besi yang
bercampur tanah liat. Hal itu bermakna
penguasa-penguasa kerajaan itu akan
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cuba menyatukan kerajaan mereka
dengan mengadakan kahwin campuran,
tetapi sebagaimana besi tidak dapat
sebati dengan tanah liat, demikian juga
mereka tidak akan berjaya.
44Pada masa pemerintahan penguasa-
penguasa itu, Allah penguasa di syurga
akan mendirikan sebuah kerajaan
yang kekal dan yang tidak dapat
dikalahkan. Sebaliknya kerajaan itu
akan memusnahkan sama sekali semua
kerajaan yang lain, lalu kerajaan itu
akan memerintah selama-lamanya.
45Tuanku nampak batu itu jatuh
dari tebing dengan sendirinya, serta
menimpa patung yang dibuat daripada
besi, gangsa, tanah liat, perak, dan
emas itu. Allah yang besar sedang
memberitahu tuanku hal masa depan.
Itulah mimpi tuanku yang sebenarnya,
dan tafsirannya dapat dipercayai."

Raja Menganugerahi Daniel
46Kemudian Raja Nebukadnezar
pun sujud di hadapan Daniel dan
memerintahkan agar korban bijirin dan
kemenyan dipersembahkan kepada
Daniel.
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47Raja bertitah, "Sesungguhnya
Allahmu agung antara semua dewa;
Dialah Tuhan semua raja, dan Dia
menyatakan segala rahsia. Beta tahu
akan hal itu kerana kamu dapat
menjelaskan rahsia itu."
48Selepas itu raja menganugerahi
Daniel kedudukan yang tinggi,
memberinya hadiah-hadiah yang
istimewa, melantik dia menjadi
penguasa wilayah Babel dan ketua
penasihat raja.
49Atas permintaan Daniel, raja
menyerahkan pentadbiran wilayah
Babel kepada Sadrakh, Mesakh, dan
Abednego. Tetapi Daniel tinggal di istana
raja dan berkhidmat di situ.

Raja Nebukadnezar Memberikan
Perintah supaya Rakyat
Menyembah Patung Emas

3
1Pada suatu masa Raja
Nebukadnezar mendirikan sebuah

patung daripada emas: tingginya 27
meter dan lebarnya hampir 3 meter.
Baginda mendirikan patung itu di
dataran Dura di wilayah Babel.
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2Kemudian raja memerintahkan
semua pegawainya berkumpul -- para
raja wilayah, gabenor, ketua daerah,
penasihat negara, bendahara, hakim,
majistret, dan semua pegawai daerah.
Mereka diwajibkan hadir pada upacara
perasmian patung yang telah didirikan
oleh Raja Nebukadnezar.
3Ketika mereka semua berkumpul
untuk upacara perasmian dan berdiri di
hadapan patung itu,
4 terdengarlah seorang bentara
mengumumkan dengan suara yang
lantang, "Hai orang daripada semua
bangsa, kaum, dan bahasa, dengarlah
titah raja ini:
5Kamu akan mendengar bunyi trompet,
diikuti oleh permainan seruling, rebab,
gambus, kecapi, dan alat-alat muzik
yang lain. Sebaik sahaja muzik bermula,
hendaklah kamu sujud dan menyembah
patung emas yang telah didirikan oleh
Raja Nebukadnezar.
6Sesiapa yang tidak sujud dan
menyembahnya akan segera
dilemparkan ke dalam relau yang
bernyala-nyala."
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7Oleh itu, sebaik sahaja mereka
mendengar bunyi alat-alat muzik itu,
orang daripada semua bangsa, kaum,
dan bahasa sujud serta menyembah
patung emas yang didirikan oleh Raja
Nebukadnezar.

Tiga Orang Yahudi Dituduh
Melanggar Perintah

8Ketika itulah beberapa orang Babilonia
mengambil kesempatan untuk mencari
kesalahan orang Yahudi.
9Mereka berkata kepada Raja
Nebukadnezar, "Daulat tuanku!
10Tuanku telah bertitah bahawa sebaik
sahaja muzik bermula, setiap orang
harus sujud dan menyembah patung
emas itu.
11Sesiapa yang tidak sujud untuk
menyembahnya akan dibuang ke dalam
relau yang bernyala-nyala.
12Beberapa orang Yahudi yang tuanku
lantik menjadi pentadbir wilayah Babel
tidak patuh akan perintah tuanku.
Mereka ialah Sadrakh, Mesakh, dan
Abednego. Mereka tidak sujud dan
menyembah dewa tuanku, mahupun
patung yang tuanku dirikan itu."
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13Mendengar hal itu raja naik murka
lalu memberikan perintah supaya ketiga-
tiga orang itu dibawa menghadapnya.
14Raja bertitah kepada mereka,
"Sadrakh, Mesakh, dan Abednego,
betulkah kamu tidak mahu menyembah
dewa beta dan tidak mahu sujud di
hadapan patung emas yang telah beta
dirikan itu?
15Sekarang apabila kamu mendengar
bunyi trompet, seruling, rebab, gambus,
kecapi, dan alat-alat muzik yang lain,
sujudlah serta sembahlah patung
itu. Jika tidak, kamu akan segera
dilemparkan ke dalam relau yang
bernyala-nyala. Dewa manakah yang
dapat menyelamatkan kamu?"
16Sadrakh, Mesakh, dan Abednego
menjawab, "Tuanku, kami tidak akan
cuba membela diri.
17 Jika Allah yang kami sembah itu
sanggup menyelamatkan kami dari relau
yang bernyala-nyala dan daripada kuasa
tuanku, Dia akan menyelamatkan kami.
18Tetapi seandainya Dia tidak
melakukannya juga, hendaklah tuanku
maklum bahawa kami tidak akan
menyembah dewa tuanku mahupun
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sujud menyembah patung emas yang
tuanku dirikan itu."

Tiga Orang Yahudi Dihukum Mati
19Ketika itu Raja Nebukadnezar sangat
murka terhadap Sadrakh, Mesakh,
dan Abednego sehingga mukanya
menjadi merah padam. Oleh itu
raja memerintahkan orang-orangnya
memanaskan relau tujuh kali lebih panas
daripada biasa.
20Baginda memerintah beberapa
orang askar yang paling kuat untuk
mengikat ketiga-tiga orang itu dan
melemparkan mereka ke dalam relau
yang bernyala-nyala itu.
21Askar raja pun mengikat tiga orang
itu yang masih berpakaian lengkap --
baju labuh, jubah, serban dan semua
pakaian lain -- lalu melemparkan mereka
ke dalam relau yang bernyala-nyala.
22Oleh sebab raja memberikan perintah
supaya relau itu dipanaskan lebih
daripada biasa, api itu membakar
sampai mati askar-askar yang
melemparkan tiga orang itu ke dalam
relau.
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23Sadrakh, Mesakh, dan Abednego
jatuh ke dalam relau yang bernyala-nyala
itu, dalam keadaan terikat.
24Tiba-tiba Raja Nebukadnezar berdiri
kerana terkejut dan bertanya kepada
pegawai-pegawainya, "Bukankah kita
mengikat tiga orang dan melemparkan
mereka ke dalam relau yang bernyala-
nyala itu?" Mereka menjawab, "Benar,
tuanku."
25 "Tetapi mengapakah beta nampak
empat orang berjalan-jalan di tengah-
tengah api itu?" tanya raja. "Mereka
tidak terikat, dan nampaknya mereka
tidak cedera. Orang keempat itu rupanya
seperti malaikat."

Tiga Orang Yahudi Dibebaskan dan
Dinaikkan Pangkat

26Lalu Raja Nebukadnezar menghampiri
pintu relau itu dan bertitah, "Sadrakh!
Mesakh! Abednego! Hamba-hamba Allah
Yang Maha Tinggi, keluarlah!" Mereka
pun keluar dengan segera.
27Semua raja, gabenor, ketua daerah,
dan pegawai-pegawai yang lain
berkumpul untuk melihat tiga orang
yang tidak terbakar oleh api itu. Rambut
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mereka tidak hangus, pakaian mereka
tidak terbakar, bahkan mereka tidak
berbau asap pun.
28Lalu raja bertitah, "Pujilah Allah
yang disembah Sadrakh, Mesakh, dan
Abednego! Dia telah mengutus malaikat
untuk menyelamatkan orang yang
berbakti serta percaya kepada-Nya.
Mereka melanggar perintah beta dan
berani mempertaruhkan nyawa daripada
sujud menyembah dewa lain kecuali
Allah mereka.
29Sekarang dengarlah titah beta:
Sesiapa daripada bangsa, kaum, atau
bahasa apa pun yang menghina Allah
Sadrakh, Mesakh, serta Abednego, akan
dipotong-potong, dan rumahnya akan
dirobohkan dan dijadikan timbunan
puing. Tiada dewa yang dapat melakukan
hal yang telah dilakukan Allah mereka."
30Selepas itu raja menaikkan pangkat
Sadrakh, Mesakh, dan Abednego di
wilayah Babel.

Raja Nebukadnezar Bermimpi Lagi

4
1Raja Nebukadnezar mengirim
pengumuman berikut kepada orang
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daripada semua bangsa, kaum, dan
bahasa di seluruh dunia: "Salam!
2Dengarlah cerita beta tentang
keajaiban dan mukjizat yang telah
dinyatakan kepada beta oleh Allah Yang
Maha Tinggi!
3Alangkah besarnya keajaiban yang
dinyatakan Allah! Alangkah hebatnya
mukjizat yang dilakukan-Nya! Allah
adalah raja selama-lamanya; Dia
memerintah sepanjang masa.
4Beta hidup selesa di istana beta, dan
menikmati kemewahan.
5Tetapi pada suatu hari ketika beta
beradu, beta bermimpi dan mendapat
penglihatan yang mengerikan.
6Beta memerintahkan semua penasihat
di Babel supaya datang menghadap dan
mentafsirkan mimpi beta itu.
7Semua penilik, ahli sihir, orang
berilmu, dan ahli nujum dibawa
menghadap. Beta menceritakan mimpi
beta, tetapi mereka tidak dapat
mentafsirkannya.
8Kemudian Daniel datang menghadap
beta. Dia juga dinamakan Beltsazar,
menurut nama dewa beta. Daniel
memperoleh kuasa daripada roh dewa-
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dewa yang suci, maka beta menceritakan
mimpi beta kepadanya. Beta bertitah:
9Hai Beltsazar, ketua orang berilmu,
beta tahu bahawa roh dewa-dewa yang
suci ada padamu, dan kamu faham
segala rahsia yang dalam. Inilah mimpi
beta. Berikanlah tafsirannya.
10Ketika beta beradu, beta nampak
sebatang pokok yang besar di tengah-
tengah bumi.
11Pokok itu bertambah besar dan kuat
sehingga puncaknya sampai ke langit
dan dapat dilihat oleh setiap orang di
dunia.
12Daun-daunnya segar dan buahnya
lebat sekali -- cukup untuk dimakan
orang di seluruh dunia. Binatang buas
berteduh di bawahnya; burung membuat
sarang di dahannya, dan semua makhluk
hidup makan buah-buahnya.
13Sedang beta memikirkan penglihatan
itu, beta nampak satu malaikat turun
dari syurga. Malaikat itu siap sedia dan
berwaspada.
14Dia berkata dengan suara yang
lantang, Tebanglah pokok itu,
dan potonglah dahan-dahannya.
Gugurkanlah daunnya dan taburkanlah
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buah-buahnya. Usirlah binatang di
bawahnya dan burung yang bersarang di
dahannya.
15Tetapi tinggalkanlah tunggulnya di
tanah, dan ikatlah dengan rantai besi
dan gangsa. Tinggalkanlah tunggul itu di
padang rumput. Biarlah lelaki itu kena
embun dan biarlah dia tinggal bersama-
sama binatang dan tumbuh-tumbuhan
lain.
16Selama tujuh tahun akal manusianya
akan berubah menjadi seperti akal
binatang.
17 Itulah keputusan malaikat-malaikat
yang bijak dan berwaspada. Oleh
itu, hendaklah orang di mana-mana
mengetahui bahawa Allah Yang Maha
Tinggi mempunyai kuasa atas kerajaan
manusia, dan Dia berkuasa memberikan
kerajaan itu kepada sesiapa yang
dikehendaki-Nya, malah kepada orang
yang tidak penting sekalipun.
18 Itulah mimpi beta. Hai Beltsazar,
berikanlah tafsirannya sekarang. Tiada
seorang penasihat beta pun dapat
mentafsirkannya, tetapi kamu dapat
kerana kamu memperoleh kuasa
daripada roh dewa-dewa yang suci."
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Daniel Mentafsirkan Mimpi Raja
19Daniel, yang juga dinamakan
Beltsazar, begitu terkejut untuk seketika
sehingga tidak dapat berkata-kata.
Tetapi raja bertitah, "Hai Beltsazar,
janganlah berasa cemas kerana
mimpi itu dan tafsirannya." Beltsazar
menjawab, "Tuanku, sesungguhnya
hamba berharap mimpi itu serta
tafsirannya tentang musuh tuanku, dan
bukan tentang tuanku.
20Pokok itu amat tinggi dan memuncak
ke langit, sehingga dapat dilihat oleh
setiap orang di bumi.
21Daunnya segar dan buahnya lebat
sehingga cukup bagi makanan orang di
seluruh dunia. Binatang buas berteduh di
bawahnya dan burung membuat sarang
di dahannya.
22Ya tuanku, tuankulah pokok yang
tinggi dan kuat itu. Kebesaran tuanku
bertambah sehingga memuncak ke
langit, dan kekuasaan tuanku meluas ke
seluruh bumi.
23Ketika tuanku sedang memandang,
satu malaikat turun dari syurga
dan berkata, Tebanglah pokok itu
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dan musnahkannya, tetapi biarkan
tunggulnya di tanah. Ikatlah tunggul
itu dengan rantai besi dan gangsa, lalu
tinggalkan tunggul itu bersama-sama
rumput di padang. Biarlah orang itu kena
embun, dan biarlah dia tinggal di situ
bersama-sama binatang selama tujuh
tahun.
24 Inilah tafsirannya, hai tuanku, dan
inilah yang dinyatakan Allah Yang Maha
Tinggi tentang hal yang akan berlaku
kepada tuanku.
25Tuanku akan diusir daripada
masyarakat, dan akan tinggal bersama-
sama binatang buas. Selama tujuh tahun
tuanku akan makan rumput seperti
lembu, beradu di lapangan terbuka
sehingga dibasahi embun. Barulah
tuanku tahu bahawa Allah Yang Maha
Tinggi mempunyai kuasa atas segala
kerajaan manusia, dan Dia berkuasa
memberikan kerajaan itu kepada sesiapa
yang dikehendaki-Nya.
26Perintah yang diberikan supaya
tunggul itu ditinggalkan di tanah
bermakna tuanku akan menjadi raja lagi
setelah tuanku mengakui bahawa Allah
menguasai seluruh dunia.
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27Oleh itu, hai tuanku, turutlah
nasihat hamba. Janganlah berdosa lagi.
Lakukanlah apa yang baik dan adil, dan
kasihanilah orang yang ditindas. Dengan
demikian tuanku akan tetap makmur."
28Semua perkara itu berlaku kepada
Raja Nebukadnezar.
29Dua belas bulan kemudian, semasa
raja berjalan di bumbung istananya di
Babel,
30 raja bertitah, "Lihatlah, betapa
megahnya kota Babel! Beta telah
membinanya sebagai ibu kota beta
untuk membuktikan kuasa dan
kebesaran beta, kemuliaan serta
keagungan beta."
31Tetapi sebelum raja habis bertitah,
terdengar suara berucap dari langit,
"Raja Nebukadnezar, dengarlah kata-
kata ini! Sekarang kekuasaanmu sebagai
raja diambil daripadamu.
32Kamu akan diusir daripada
masyarakat, lalu tinggal di tengah-
tengah binatang buas. Kamu akan
makan rumput seperti lembu selama
tujuh tahun. Barulah kamu akan
mengakui bahawa Allah Yang Maha
Tinggi mempunyai kuasa atas kerajaan
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manusia, dan Dia berkuasa memberikan
kerajaan itu kepada sesiapa yang
dikehendaki-Nya."
33Kata-kata itu menjadi kenyataan
dengan serta-merta. Raja Nebukadnezar
diusir daripada masyarakat dan makan
rumput seperti lembu. Badannya
dibasahi embun, rambutnya menjadi
panjang seperti bulu burung helang, dan
kukunya pula menjadi panjang seperti
cakar burung.

Raja Nebukadnezar Memuji Allah
34Raja bertitah, "Selepas tujuh
tahun itu beta memandang ke langit.
Tiba-tiba fikiran beta waras semula.
Beta memuji Allah Yang Maha Tinggi
sambil menghormati dan memuliakan
Dia yang hidup selama-lamanya. Allah
akan memerintah selama-lamanya,
kerajaan-Nya akan tetap sepanjang
masa.
35Manusia di dunia tidak bererti bagi-
Nya; malaikat di syurga dan manusia di
bumi, semua di bawah kuasa-Nya. Tiada
sesiapa dapat menentang kehendak-Nya,
ataupun menyoal perbuatan-Nya.



Daniel 4.36–5.2 28
36Apabila beta menjadi waras
semula, kebesaran dan keagungan
beta, serta kemasyhuran kerajaan
beta dikembalikan kepada beta. Para
pegawai dan pembesar beta menyambut
beta, dan kekuasaan beta sebagai
raja dikembalikan kepada beta, dan
keagungan beta menjadi lebih besar
daripada dahulu.
37Sekarang beta, Nebukadnezar,
memuji, menghormati, dan memuliakan
Raja penguasa di syurga. Segala
perbuatan-Nya benar dan adil. Dia
sanggup merendahkan sesiapa yang
berlaku sombong."

Raja Belsyazar, Putra Nebukadnezar
Mengadakan Jamuan Makan

5
1Pada suatu masa, Raja Belsyazar
mengundang seribu orang

pembesarnya ke jamuan makan
yang besar dan mereka minum wain
bersama-sama.
2Dalam keadaan mabuk, Raja Belsyazar
memberikan perintah untuk mengambil
mangkuk-mangkuk yang dibuat daripada
emas dan perak yang dirampas
ayahandanya, Raja Nebukadnezar dari
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Rumah TUHAN di Yerusalem. Raja
Belsyazar meminta mangkuk-mangkuk
itu agar baginda, para pembesarnya,
serta semua isteri dan gundik raja dapat
minum dari mangkuk-mangkuk itu.
3Dengan serta-merta mangkuk-
mangkuk itu dibawa masuk, dan
mereka semua minum wain daripada
mangkuk-mangkuk itu.
4Sambil minum, mereka memuji
dewa-dewa yang dibuat daripada emas,
perak, gangsa, besi, kayu, dan batu.
5Tiba-tiba terlihat tangan manusia, dan
tangan itu mula menulis pada tembok
istana, di bahagian yang paling terang
kena sinar pelita. Raja Belsyazar melihat
tangan yang sedang menulis itu.
6Raja begitu takut sehingga mukanya
pucat dan lututnya gementar.
7Raja berteriak memanggil para ahli
sihir, orang berilmu, dan ahli nujum.
Apabila mereka menghadap, raja
bertitah kepada mereka, "Sesiapa
yang dapat membaca tulisan itu serta
mentafsirkannya akan diberikan pakaian
diraja, iaitu jubah ungu dan kalung
emas tanda kebesaran. Orang itu akan
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dilantik menjadi penguasa ketiga dalam
kerajaan ini."
8Para penasihat raja melangkah
ke depan, tetapi tidak seorang pun
dapat membaca tulisan itu ataupun
menjelaskan maknanya.
9Oleh sebab ketakutan, muka Raja
Belsyazar bertambah pucat, dan para
pembesarnya tidak tahu apa yang harus
dilakukan.
10Bonda raja mendengar bunyi riuh
yang disebabkan oleh raja dan para
jemputannya. Baginda masuk ke dalam
dewan jamuan itu dan bertitah, "Daulat
tuanku! Janganlah khuatir sehingga
tuanku pucat.
11Ada seorang dalam kerajaan tuanku
yang memperoleh kuasa daripada
roh dewa-dewa yang suci. Pada masa
pemerintahan ayahanda tuanku, orang
itu telah membuktikan kecerdasan,
pengetahuan, dan kebijaksanaan yang
seperti kebijaksanaan para dewa.
Ayahanda tuanku, Raja Nebukadnezar,
melantik dia menjadi ketua semua
penilik, ahli sihir, orang berilmu, dan ahli
nujum.
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12Dia mempunyai kebolehan yang luar
biasa. Dia bijak dan pandai mentafsirkan
mimpi, menjawab teka-teki, serta
menyatakan rahsia. Nama orang itu
Daniel, tetapi raja menamakan dia
Beltsazar. Panggillah dia. Dia akan
mentafsirkan tulisan itu bagi tuanku."

Daniel Mentafsirkan Tulisan itu
13Dengan segera Daniel dibawa
menghadap raja. Raja bertanya
kepadanya, "Kamukah Daniel, orang
Yahudi buangan yang dibawa dari Yehuda
ke sini oleh raja, ayahanda beta?
14Beta mendengar bahawa kamu
memperoleh kuasa daripada roh
dewa-dewa yang suci, dan kamu
berpengetahuan, pandai, serta bijak.
15Para penasihat dan ahli sihir telah
disuruh membaca dan mentafsirkan
tulisan itu, tetapi mereka tidak dapat.
16Beta mendengar bahawa kamu dapat
mentafsirkan rahsia-rahsia yang dalam
dan tersembunyi. Jika kamu dapat
membaca dan mentafsirkan tulisan itu,
maka kamu akan diberikan pakaian
diraja, iaitu jubah ungu dan kalung
emas tanda kebesaran, dan kamu akan
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dilantik menjadi penguasa ketiga dalam
kerajaan ini."
17Daniel menjawab, "Hamba mohon
tuanku menyimpan hadiah tuanku
itu untuk tuanku sendiri, atau
memberikannya kepada orang lain.
Hamba akan membaca dan mentafsirkan
tulisan itu bagi tuanku.
18Allah Yang Maha Tinggi telah melantik
ayahanda tuanku, Raja Nebukadnezar
menjadi raja yang besar, serta memberi
baginda kehormatan dan keagungan.
19Baginda menjadi begitu besar
sehingga orang daripada semua bangsa,
kaum, dan bahasa takut dan gentar
kepadanya. Baginda membunuh atau
membiarkan seseorang hidup menurut
kesukaannya. Baginda meninggikan
atau merendahkan sesiapa saja menurut
kehendaknya.
20Tetapi kerana baginda menjadi
sombong, keras kepala, dan kejam,
baginda diturunkan daripada takhta lalu
kehilangan keagungannya.
21Baginda diusir jauh daripada
masyarakat, dan akalnya menjadi
seperti akal binatang. Baginda
tinggal bersama-sama keldai, makan
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rumput seperti lembu, dan tidur di
lapangan terbuka sehingga tubuhnya
dibasahi embun. Akhirnya baginda
mengakui bahawa Allah Yang Maha
Tinggi mempunyai kuasa atas semua
kerajaan manusia, dan Dia memberikan
kerajaan itu kepada sesiapa yang
dikehendaki-Nya.
22Tetapi tuanku sendiri, puteranya,
tidak merendahkan diri, walaupun
tuanku tahu akan segala hal itu.
23Tuanku telah menentang Tuhan
penguasa di syurga. Tuanku telah
menggunakan mangkuk-mangkuk
yang diambil dari Rumah TUHAN.
Tuanku, para pembesar tuanku, semua
isteri, dan gundik tuanku telah minum
wain daripada mangkuk-mangkuk itu,
serta memuji dewa-dewa yang dibuat
daripada emas, perak, gangsa, besi,
kayu, dan batu -- dewa-dewa yang
tidak dapat melihat, atau mendengar,
atau mengetahui apa-apa. Tuanku
tidak menghormati Allah yang berkuasa
menentukan sama ada tuanku hidup
atau mati, dan yang menguasai segala
perbuatan tuanku.
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24 Itulah sebabnya Allah menyuruh
tangan itu menulis tulisan ini.
25Tulisan itu ialah Dihitung, dihitung,
ditimbang, dan dibahagi.
26Dihitung bermakna Allah telah
menghitung masa pemerintahan tuanku,
dan mengakhirinya.
27Ditimbang bermakna tuanku telah
ditimbang dan ternyata terlalu ringan.
28Dibahagi bermakna kerajaan tuanku
akan terbahagi dan diberikan kepada
orang Media dan Persia."
29Pada saat itu juga Raja Belsyazar
memerintahkan hamba-hambanya
mengenakan pakaian diraja, iaitu jubah
ungu pada Daniel, dan kalung emas
tanda kebesaran pada lehernya. Raja
melantik dia menjadi penguasa ketiga
dalam kerajaan itu.
30Pada malam itu juga Raja Belsyazar,
raja Babilonia dibunuh.

Daniel Dimasukkan
ke dalam Gua Singa

31 (6-1) Selepas Raja Belsyazar
dibunuh, Raja Darius orang Media, yang
ketika itu berusia enam puluh dua tahun,
merebut takhta kerajaan Babilonia.
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6
1 (6-2) Raja Darius membahagi
kerajaannya kepada seratus dua

puluh wilayah, yang setiapnya diperintah
oleh seorang gabenor.
2 (6-3) Selain itu, baginda memilih
Daniel dan dua orang lain untuk
mengawasi para gabenor itu serta
menjaga kepentingan raja.
3 (6-4) Lalu ternyatalah pekerjaan
Daniel lebih baik daripada pengawas
ataupun gabenor yang lain-lain itu.
Kerana Daniel begitu cekap, raja ingin
melantik dia menjadi penguasa seluruh
kerajaan.
4 (6-5) Hal itu menyebabkan para
pengawas dan gabenor yang lain
berusaha untuk mencari kesalahan
Daniel dalam tugas pemerintahan
kerajaan itu, tetapi mereka tidak berjaya
kerana Daniel setia, jujur, dan tidak lalai.
5 (6-6) Kemudian mereka berkata,
"Kita tidak mungkin mencari kesalahan
Daniel, kecuali dalam hal yang berkaitan
dengan agamanya."
6 (6-7) Oleh itu mereka menghadap
raja dan berkata, "Daulat tuanku, Raja
Darius!
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7 (6-8) Kami semua yang mentadbir
kerajaan tuanku -- para pengawas,
gabenor, pegawai tinggi, pegawai
daerah, dan pegawai yang lain -- telah
bersetuju agar tuanku mengeluarkan
satu perintah yang harus ditaati dengan
sungguh-sungguh. Hendaknya tuanku
perintahkan agar selama tiga puluh
hari tidak seorang pun boleh meminta
apa-apa daripada dewa atau manusia,
kecuali daripada tuanku sendiri. Sesiapa
yang melanggar perintah itu harus
dibuang ke dalam gua singa.
8 (6-9) Oleh itu biarlah tuanku
mengeluarkan perintah itu serta
menandatanganinya. Biarlah perintah
itu menjadi undang-undang Media dan
Persia yang tidak boleh diubah lagi."
9 (6-10) Demikianlah Raja Darius
menandatangani perintah itu.
10 (6-11) Apabila Daniel mengetahui
bahawa perintah itu sudah
ditandatangani, dia pulang ke rumah.
Di bilik pada tingkat atas rumahnya ada
beberapa buah tingkap yang menghadap
Yerusalem. Seperti biasanya, Daniel
berlutut di hadapan tingkap-tingkap
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yang terbuka itu, lalu berdoa kepada
Allah tiga kali sehari.
11 (6-12) Apabila musuh-musuh Daniel
nampak dia berdoa kepada Allah,
12 (6-13) mereka semua menghadap
raja untuk mengadu tentang Daniel.
Mereka berkata, "Tuanku telah
menandatangani satu perintah yang
melarang sesiapa pun selama tiga puluh
hari ini untuk meminta apa-apa daripada
dewa atau manusia, kecuali daripada
tuanku sendiri. Sesiapa yang melanggar
perintah itu akan dibuang ke dalam gua
singa." Raja bertitah, "Memang benar.
Perintah itu menjadi undang-undang
Media dan Persia yang tidak boleh
diubah."
13 (6-14) Lalu mereka berkata kepada
raja, "Daniel, salah satu orang buangan
dari Yehuda, tidak menghormati tuanku
dan tidak mematuhi perintah tuanku.
Dia tetap berdoa tiga kali sehari."
14 (6-15) Apabila mendengar hal itu,
raja dukacita dan berusaha sedaya
upaya untuk menyelamatkan Daniel.
Raja terus berusaha sehingga petang.
15 (6-16) Kemudian orang yang
berkomplot itu kembali dan berkata
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kepada raja, "Tuanku tahu bahawa
menurut undang-undang Media dan
Persia, perintah yang dikeluarkan oleh
raja tidak boleh diubah."
16 (6-17) Lalu raja pun memberikan
perintah agar Daniel ditangkap dan
dibuang ke dalam gua singa. Raja
bertitah kepada Daniel, "Semoga Allah
yang kamu sembah dengan setia itu
menyelamatkan kamu."
17 (6-18) Kemudian mulut gua ditutup
dengan sebuah batu besar, dan
raja memeteraikan batu itu dengan
meterainya sendiri serta meterai para
pembesarnya, supaya tidak seorang pun
dapat menyelamatkan Daniel.
18 (6-19) Selepas itu raja kembali ke
istana, tetapi malam itu baginda tidak
dapat beradu. Baginda tidak bersantap
dan tidak mahu dihibur.
19 (6-20) Pada waktu subuh, raja
bangun dan tergesa-gesa pergi ke gua
singa itu.
20 (6-21) Setibanya di situ, baginda
memanggil dengan cemas, "Daniel,
hamba Allah yang hidup! Adakah Allah
yang kamu layani dengan begitu setia itu
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dapat menyelamatkan kamu daripada
singa-singa itu?"
21 (6-22) Daniel menjawab, "Daulat
tuanku!
22 (6-23) Allah telah mengirim malaikat-
Nya untuk menutup mulut singa-singa
itu sehingga hamba tidak diapa-apakan.
Dia berbuat demikian kerana Dia tahu
hamba tidak bersalah, baik terhadap Dia
mahupun terhadap tuanku."
23 (6-24) Alangkah gembiranya raja!
Baginda memberikan perintah agar
Daniel dikeluarkan dari gua itu. Maka
Daniel pun ditarik keluar, dan dia
didapati tidak cedera sedikit pun, kerana
dia percaya kepada Allah.
24 (6-25) Selepas itu raja memberikan
perintah agar semua orang yang telah
menuduh Daniel, dibuang ke dalam gua
singa itu berserta anak isteri mereka.
Sebelum mereka jatuh ke dasar gua itu,
singa-singa itu sudah pun menerkam
mereka dan mematah-matahkan tulang
mereka.
25 (6-26) Kemudian Raja Darius menulis
surat kepada orang daripada semua
bangsa, kaum, dan bahasa di dunia:
"Salam sejahtera!
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26 (6-27) Dengan ini beta memberikan
perintah agar semua orang di seluruh
kerajaan beta menghormati serta takut
kepada Allah yang disembah Daniel.
Dialah Allah yang hidup, Dia memerintah
selama-lamanya. Kerajaan-Nya tidak
sekali-kali akan binasa, dan kuasa-Nya
tidak akan ada akhirnya.
27 (6-28) Dia menolong dan
menyelamatkan; melakukan mukjizat
dan keajaiban, baik di bumi mahupun
di syurga. Dia menyelamatkan Daniel
daripada terkaman singa."
28 (6-29) Demikianlah Daniel tetap
berkedudukan tinggi pada masa
pemerintahan Raja Darius dan Raja
Kores, orang Persia itu.

DANIEL MENCERITAKAN
PENGLIHATAN-PENGLIHATANNYA

Penglihatan Daniel tentang
Empat Ekor Binatang

7
1Pada suatu malam, pada tahun
pertama masa pemerintahan Raja

Belsyazar sebagai raja Babilonia,
aku bermimpi dan mendapat satu
penglihatan. Aku mencatat mimpi itu
dan inilah
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2yang aku lihat pada malam itu: Angin
kencang bertiup dari semua penjuru dan
memukul permukaan laut.
3Tiba-tiba muncullah empat binatang
raksasa dari laut. Tiap-tiap satu binatang
itu berlainan rupanya.
4Yang pertama rupanya seperti
singa, tetapi mempunyai sayap seperti
sayap burung helang. Sedang aku
memandang, sayapnya tercabut
daripadanya. Binatang itu terangkat dari
tanah, dan ditegakkan pada kakinya
seperti manusia, dan diberikan akal
manusia.
5Binatang kedua rupanya seperti
beruang dan berdiri di atas kaki
belakangnya. Binatang itu sedang
menggigit tiga tulang rusuk. Lalu
terdengar suara yang berkata,
"Makanlah daging sebanyak yang
kausuka!"
6Sedang aku memandang, seekor
lagi binatang muncul. Rupanya seperti
harimau bintang, tetapi belakangnya
mempunyai empat sayap seperti sayap
burung. Binatang itu mempunyai empat
kepala, dan kelihatan berwibawa.
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7Sedang aku memandang, binatang
keempat pula muncul. Binatang itu
sangat kuat, dahsyat, dan mengerikan.
Dengan gigi besinya yang besar,
binatang itu meremukkan mangsanya,
lalu menginjak-injaknya. Berbeza dengan
binatang-binatang yang sebelumnya,
binatang itu mempunyai sepuluh buah
tanduk.
8Semasa aku merenung tanduk-tanduk
itu, aku nampak sebuah lagi tanduk
yang kecil muncul di antaranya. Tanduk
itu menyingkirkan tiga buah tanduk yang
ada di situ. Tanduk kecil itu mempunyai
mata seperti mata manusia, dan mulut
yang bercakap dengan sombong.

Penglihatan tentang Dia
Yang Hidup Selama-lamanya

9Sementara aku memandang, beberapa
buah takhta disusun. Dia yang hidup
selama-lamanya bersemayam di atas
salah sebuah takhta itu. Pakaian-Nya
putih seperti salji, dan rambutnya
putih seperti bulu domba. Takhta-Nya
mempunyai roda yang bernyala-nyala
dengan api,
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10dan api mengalir dari takhta-Nya.
Beribu-ribu orang berada di situ untuk
melayani Dia, dan berjuta-juta orang
berdiri di hadapan-Nya. Kemudian
mahkamah pengadilan memulakan
pembicaraan, dan kitab-kitab dibuka.
11Sementara aku memandang, aku
masih mendengar suara tanduk kecil
itu bercakap dengan sombong. Sedang
aku memandang, binatang keempat itu
dibunuh, dan bangkainya dibuang ke
dalam api hingga musnah.
12Binatang-binatang yang lain, dicabut
kuasanya tetapi dibenarkan hidup
sehingga waktu yang ditentukan.
13Dalam penglihatanku pada malam
itu, aku nampak sesuatu yang seperti
manusia. Dia datang diliputi awan,
lalu menghampiri Dia yang hidup
selama-lamanya, dan dihadapkan
kepada-Nya.
14Dia diberikan kuasa, kehormatan,
dan kedaulatan, agar orang daripada
semua bangsa, kaum, dan bahasa
mengabdikan diri kepadanya. Kuasanya
akan kekal, dan pemerintahannya tidak
akan berakhir.
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Tafsiran Penglihatan itu
15Penglihatan itu menakutkan aku dan
aku amat gelisah.
16Aku menghampiri salah seorang
yang berdiri di situ dan meminta dia
mentafsirkan penglihatan itu. Dia pun
mentafsirkanya.
17Orang itu berkata, "Empat binatang
yang besar itu ialah empat buah kerajaan
yang akan muncul di bumi.
18Tetapi umat Allah Yang Maha Tinggi
akan menerima kuasa untuk memerintah
selama-lamanya."
19Kemudian aku hendak tahu tentang
binatang yang keempat itu, yang tidak
sama dengan yang lain-lain itu; binatang
yang menakutkan dan meremukkan
mangsanya dengan kuku gangsa dan
gigi besinya, lalu menginjak-injak
mangsanya.
20Aku hendak tahu tentang sepuluh
buah tanduk di kepalanya, dan tentang
tanduk kecil yang muncul kemudian,
yang menyebabkan tercabutnya tiga
buah tanduk yang lain. Tanduk kecil
itu mempunyai mata dan mulut yang
bercakap dengan sombong. Tanduk
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kecil itu lebih menakutkan daripada
tanduk-tanduk yang lain.
21Semasa aku memandang, tanduk
kecil itu berperang dengan umat Allah
dan menaklukkan mereka.
22Lalu Dia yang hidup selama-lamanya
datang dan memberikan keputusan yang
memihak umat Allah Yang Maha Tinggi.
Masanya telah tiba bagi umat Allah
menerima kuasa untuk memerintah.
23 Inilah tafsiran yang diberikan
kepadaku: "Binatang keempat itu ialah
kerajaan keempat yang akan muncul di
bumi dan berbeza dengan kerajaan yang
lain. Kerajaan itu akan menghancurkan
seluruh bumi serta menginjak-injaknya.
24Sepuluh tanduk itu ialah sepuluh
orang raja yang akan memerintah
kerajaan itu. Kemudian seorang raja
lain akan muncul. Dia berbeza sekali
dengan raja-raja yang terdahulu, dan
akan mengalahkan tiga orang raja.
25Dia akan menentang Allah Yang
Maha Tinggi dan menindas umat Allah.
Dia akan cuba mengubah hukum dan
perayaan agama mereka dan umat Allah
akan ditakluknya selama tiga tahun
setengah.
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26Kemudian mahkamah pengadilan
syurga akan bersidang dan merampas
kuasanya, serta membinasakannya
sehingga musnah.
27Kuasa serta kebesaran segala
kerajaan di bumi akan diberikan kepada
umat Allah Yang Maha Tinggi. Kuasa
mereka untuk memerintah tidak akan
berakhir, dan semua penguasa di bumi
akan mengabdi kepada mereka serta
mentaati mereka."
28Demikianlah kisah mimpi itu. Aku
begitu takut sehingga mukaku pucat
dan aku menyimpan segala perkara itu
dalam hatiku.

Penglihatan Daniel tentang Domba
Jantan dan Kambing Jantan

8
1Pada tahun ketiga pemerintahan
Raja Belsyazar, aku nampak

penglihatan kedua.
2Dalam penglihatan itu, tiba-tiba aku
dapati diriku di wilayah Elam, di Susan,
ibu kota Persia. Aku berdiri dekat Sungai
Ulai.
3Di tepi sungai itu aku nampak seekor
domba jantan yang mempunyai dua
buah tanduk yang panjang: yang satu
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lebih panjang dan lebih baru daripada
yang lain.
4Aku nampak domba jantan itu
menanduk ke arah barat, utara, dan
selatan. Tiada binatang sanggup
menghalanginya, ataupun melarikan
diri daripada kuasanya. Domba jantan
itu berbuat sesuka hati dan bertambah
sombong.
5Sementara aku memandang, seekor
kambing jantan meluru dari barat
dan melintasi bumi dengan amat laju
sehingga kakinya tidak lagi menyentuh
tanah. Kambing jantan itu mempunyai
sebuah tanduk yang menonjol di antara
dua matanya.
6Kambing jantan itu datang kepada
domba jantan yang aku nampak berdiri
di tepi sungai itu, lalu menyerang domba
jantan itu dengan segala kekuatannya.
7Aku melihat kambing jantan
menyerang domba jantan dengan
begitu ganas sehingga menyondol
kedua-dua tanduk domba jantan itu dan
mematahkannya. Domba jantan itu tidak
berdaya mempertahankan diri, lalu jatuh
ke tanah dan dipijak-pijak. Tiada sesiapa
pun dapat menyelamatkannya.
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8Kambing jantan itu semakin sombong,
tetapi apabila kambing jantan itu
sampai pada kemuncak kekuasaannya,
tanduknya patah. Sebagai gantinya,
muncul pula empat buah tanduk yang
menonjol dan menunjuk ke arah yang
berlainan.
9Satu daripada empat buah tanduk itu
tiba-tiba menumbuhkan sebuah tanduk
yang kecil, dan kuasa tanduk kecil itu
meluas ke arah selatan, timur, dan ke
arah tanah yang permai.
10Tanduk itu menjadi begitu kuat
sehingga dapat menyerang bala
tentera syurga. Beberapa di kalangan
bala tentera syurga dan bintang-
bintang dijatuhkannya ke bumi, lalu
dipijak-pijaknya.
11Tanduk kecil itu juga berani
mencabar Panglima bala tentera syurga,
menghentikan korban harian yang
dipersembahkan kepada Panglima itu,
dan menajiskan Rumah TUHAN.
12Di situ orang melakukan dosa
dan tidak lagi mempersembahkan
korban-korban harian yang diwajibkan.
Hal yang benar tentang Allah dipandang
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hina. Tanduk kecil itu berjaya dalam
segala usahanya.
13Kemudian aku mendengar satu
malaikat bertanya kepada malaikat
yang lain, "Berapa lamakah perkara
yang dilihat dalam penglihatan itu akan
berlangsung? Berapa lamakah dosa yang
keji akan menggantikan korban harian?
Berapa lamakah bala tentera syurga dan
Rumah TUHAN akan diinjak-injak?"
14Aku mendengar malaikat yang lain
menjawab, "Hal itu akan berlaku selama
1,150 hari, dan selama itu korban
pagi dan korban petang tidak akan
dipersembahkan. Selepas itu Rumah
TUHAN akan dipulihkan."

Malaikat Gabriel Mentafsirkan
Penglihatan itu

15Ketika aku sedang berusaha untuk
memahami makna penglihatan itu,
tiba-tiba seorang berdiri di hadapanku.
16Aku mendengar suara dari Sungai
Ulai berkata, "Gabriel, terangkanlah
makna penglihatan itu kepadanya."
17Gabriel mendekati aku dan berdiri
di sisiku. Aku begitu takut sehingga
aku meniarapkan diri. Gabriel berkata
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kepadaku, "Hai manusia fana, fahamilah
maknanya. Penglihatan itu tentang akhir
zaman."
18Sedang dia bercakap, aku jatuh
ke tanah dan tidak sedar. Tetapi dia
memegang aku, dan menolong aku
berdiri.
19Katanya lagi, "Aku akan memberitahu
engkau keadaannya kelak sebagai
akibat kemurkaan Allah. Penglihatan itu
tentang akhir zaman.
20Domba jantan yang mempunyai
dua buah tanduk, yang kamu nampak
itu melambangkan kerajaan Media dan
Persia.
21Kambing jantan itu melambangkan
kerajaan Yunani, dan tanduk yang
menonjol di antara dua matanya
melambangkan raja yang pertama.
22Empat buah tanduk yang muncul
selepas tanduk yang pertama itu
patah, bermakna kerajaan Yunani akan
terpecah menjadi empat kerajaan yang
tidak sekuat kerajaan yang pertama itu.
23Apabila keruntuhan keempat-empat
kerajaan itu telah dekat sehingga harus
dihukum, dan kejahatan di situ telah
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memuncak, maka akan muncul seorang
raja yang keras kepala, jahat, dan licik.
24Dia akan menjadi kuat, tetapi
bukan dengan kuasanya sendiri.
Dia akan menyebabkan kebinasaan
yang mengerikan, dan akan berjaya
dalam segala usahanya. Dia akan
membinasakan orang yang gagah
perkasa, dan umat Allah juga.
25Oleh kerana kelicikannya, dia akan
berjaya dalam segala penipuannya. Dia
akan berbangga dengan dirinya, dan
membinasakan banyak orang tanpa
memberikan amaran. Malahan dia akan
berani mencabar Raja Yang Maha Besar.
Tetapi dia akan dibinasakan tanpa kuasa
manusia.
26Penglihatan tentang korban pagi dan
korban petang yang telah dinyatakan
kepadamu itu juga akan berlaku. Tetapi
rahsiakanlah hal itu, kerana masih lama
lagi sebelum hal-hal itu berlaku."
27Aku merasa lemah lalu jatuh sakit
selama beberapa hari. Selepas itu
aku bangun lalu kembali melakukan
pekerjaan yang ditugaskan raja. Aku
gelisah memikirkan penglihatan itu dan
tidak dapat memahaminya.
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Daniel Berdoa untuk Bangsanya

9
1Raja Darius orang Media, putera
Raja Ahasyweros, menjadi raja

kerajaan Babilonia.
2Pada tahun pertama pemerintahannya,
aku mengkaji kitab-kitab suci. Aku
merenungkan hal kota Yerusalem yang
akan menjadi reruntuhan selama tujuh
puluh tahun, seperti yang difirmankan
TUHAN kepada Nabi Yeremia.
3Aku berdoa dengan bersungguh-
sungguh kepada Tuhan Allah, memohon
belas kasihan-Nya, sambil berpuasa dan
memakai kain guni, serta duduk di atas
abu.
4Aku berdoa kepada TUHAN, Allahku,
dan mengaku dosa bangsaku di
hadapan-Nya. Aku berkata, "Ya
Tuhan Allah, Engkau besar, dan kami
menghormati Engkau. Engkau menepati
perjanjian-Mu, dan Engkau sentiasa
mengasihi orang yang mengasihi Engkau
dan yang mentaati perintah-Mu.
5Kami telah berdosa. Kami telah
melakukan kejahatan. Kami telah
berbuat salah. Kami telah melanggar
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perintah-Mu, dan menyimpang daripada
peraturan-Mu.
6Kami tidak mendengarkan nabi-nabi,
hamba-hamba-Mu, yang telah berucap
demi nama-Mu kepada raja, penguasa,
dan nenek moyang kami, serta seluruh
bangsa kami.
7Engkau, ya Tuhan selalu berbuat
yang benar, sedangkan kami selalu
mendatangkan malu kepada kami
sendiri. Demikian juga semua bangsa
kami yang tinggal di Yehuda, Yerusalem,
dan semua orang Israel yang Engkau
cerai-beraikan di negeri-negeri dekat
dan jauh kerana mereka tidak setia
kepada-Mu.
8Raja-raja kami, penguasa-penguasa
kami dan nenek moyang kami telah
melakukan hal yang memalukan serta
berdosa terhadap-Mu, ya Tuhan.
9Engkau penuh belas kasihan dan
keampunan, walaupun kami telah
memberontak terhadap-Mu.
10Kami tidak mendengarkan Engkau,
ya TUHAN, Allah kami, ketika Engkau
menyuruh kami hidup menurut hukum
yang Engkau berikan kepada kami
melalui para nabi, hamba-hamba-Mu.
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11Semua umat Israel telah
melanggar hukum-Mu dan tidak
mahu mendengarkan Engkau. Kami
telah berdosa terhadap-Mu. Kami
berdosa terhadap Engkau, oleh itu
Engkau menghukum kami dengan
kutukan yang tertulis dalam Taurat
Musa, hamba-Mu itu.
12Engkau telah melaksanakan
ancaman-Mu terhadap kami dan
penguasa-penguasa kami. Engkau
menghukum Yerusalem lebih dahsyat
daripada kota-kota lain di dunia.
13Engkau menghukum kami menurut
semua yang tertulis dalam Taurat Musa.
Bahkan sekarang pun, ya TUHAN,
Allah kami, kami tidak berusaha untuk
menyenangkan hati-Mu. Kami tidak
bertaubat daripada dosa kami atau
menurut ajaran-Mu yang benar.
14Engkau bersedia menghukum kami,
ya TUHAN, Allah kami, dan Engkau
sudah pun menghukum kami. Apa yang
Engkau lakukan memang adil kerana
kami tidak mendengarkan Engkau.
15Engkau telah menunjukkan kuasa-Mu
ketika Engkau membawa umat-Mu
keluar dari Mesir, ya Tuhan, Allah
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kami. Kami masih ingat akan kuasa-Mu
itu. Kami telah berdosa dan berbuat
kesalahan.
16Engkau telah membela kami pada
masa dahulu. Oleh itu janganlah murka
lagi terhadap Yerusalem. Kota ini
kota-Mu, bukit-Mu yang suci. Semua
orang dari negeri-negeri jiran menghina
Yerusalem dan umat-Mu, kerana dosa
kami dan kejahatan yang dilakukan
nenek moyang kami.
17Dengarlah doa dan permohonanku,
ya Allah. Pulihkanlah Rumah-Mu yang
telah dimusnahkan itu agar setiap orang
tahu bahawa Engkaulah Tuhan.
18Dengarkanlah kami, ya Allah;
pandanglah kami, dan lihatlah
kesusahan kami. Lihatlah penderitaan
kota yang disebut dengan nama-Mu.
Kami berdoa kepada-Mu kerana Engkau
penuh belas kasihan dan bukan kerana
jasa kami.
19Dengarkanlah kami, ya Tuhan, dan
ampunilah kami. Dengarkanlah kami,
ya Tuhan, dan bertindaklah! Janganlah
berlengah-lengah agar setiap orang tahu
bahawa Engkaulah Allah! Kota dan umat
ini milik-Mu."
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Gabriel Mentafsirkan Nubuat
20Aku terus berdoa, dan mengaku
dosaku serta dosa bangsaku Israel. Aku
juga memohon kepada TUHAN, Allahku
untuk memulihkan Rumah-Nya yang
suci.
21Semasa aku berdoa, Gabriel yang
aku nampak dalam penglihatanku
yang dahulu itu, terbang ke arahku.
Masa itu waktu yang ditetapkan untuk
mempersembahkan korban petang.
22Gabriel menerangkan, "Hai Daniel,
aku datang untuk menolong engkau
memahami nubuat itu.
23Apabila engkau mula memohon
kepada Allah, Dia menjawab
permohonanmu. Aku datang
menyampaikan jawapan itu kerana
Dia sangat mengasihi engkau. Oleh
itu dengarlah baik-baik sementara aku
menerangkan makna penglihatan itu.
24Tujuh kali tujuh puluh tahun ialah
jangka masa yang telah ditentukan Allah
untuk membebaskan bangsamu dan
kotamu yang suci itu daripada dosa dan
kejahatan. Dosa akan diampunkan dan
keadilan yang kekal akan ditegakkan,
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agar penglihatan dan nubuat itu menjadi
kenyataan, dan agar Rumah TUHAN
yang suci ditahbiskan semula.
25Perhatikanlah dan fahamilah hal
ini: Dari saat perintah dikeluarkan
untuk membina semula Yerusalem,
hingga kedatangan pemimpin yang
dipilih oleh Allah, jangka masanya
ialah tujuh kali tujuh tahun. Yerusalem
akan dibina semula dengan jalan-jalan
raya dan pertahanan yang kuat, dan
akan bertahan selama tujuh kali enam
puluh dua tahun, tetapi masa itu penuh
kesusahan.
26Pada akhir jangka masa itu,
pemimpin yang dipilih oleh Allah itu
akan dibunuh walaupun dia tidak
bersalah. Kota Yerusalem dan Rumah
TUHAN akan dimusnahkan oleh pasukan
tentera seorang raja yang berkuasa.
Akhir jangka masa itu akan tiba seperti
banjir yang membawa peperangan dan
kemusnahan yang telah ditentukan oleh
Allah.
27Raja itu akan membuat perjanjian
yang kukuh dengan banyak orang selama
tujuh tahun. Pada pertengahan jangka
masa itu, raja itu akan menghentikan
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segala korban dan persembahan.
Kemudian sesuatu yang disebut Bencana
Yang Dahsyat akan diletakkan di Rumah
TUHAN, dan tetap di situ sehingga
orang yang meletakkannya menemui
kebinasaan yang telah ditentukan oleh
Allah baginya."

Penglihatan Daniel di
Tebing Sungai Tigris

10
1Pada tahun ketiga pemerintahan
Raja Kores sebagai raja Persia,

suatu perkhabaran telah dinyatakan
kepada Daniel yang juga dipanggil
Beltsazar. Perkhabaran itu benar tetapi
sangat susah difahami. Perkhabaran itu
diterangkan kepada Daniel dalam satu
penglihatan.
2Ketika itu aku sedang berkabung
selama tiga minggu.
3Selama tempoh itu, aku tidak makan
makanan lazat ataupun daging; aku
tidak minum wain ataupun menyikat
rambutku.
4Pada hari kedua puluh empat bulan
pertama tahun itu, aku berdiri di tebing
Sungai Tigris yang besar itu.
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5Aku menengadah lalu nampak seorang
yang memakai pakaian linen dan ikat
pinggang yang dibuat daripada emas
tulen.
6Badannya bersinar-sinar seperti batu
permata; mukanya seterang kilat, dan
matanya menyala-nyala seperti api.
Tangan dan kakinya berkilau seperti
gangsa yang baru digilap, dan suaranya
seperti riuh orang ramai.
7Aku seorang sahaja yang nampak
penglihatan itu. Orang yang bersama-
samaku tidak nampak apa-apa pun,
tetapi mereka ketakutan. Mereka lari
dan menyembunyikan diri.
8Aku tertinggal seorang diri, dan
memperhatikan penglihatan yang
menakjubkan itu. Aku tidak berdaya lagi,
dan mukaku menjadi pucat pasi.
9Apabila aku mendengar suaranya, aku
jatuh tertiarap di tanah dan tidak sedar.
10Kemudian ada tangan yang
memegang aku dan menolong aku
bangun sambil bertumpu pada lutut dan
tangan.
11Malaikat itu berkata kepadaku,
"Hai Daniel, Allah mengasihi engkau.
Bangunlah dan dengarlah baik-baik
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perkataanku ini. Aku telah diutus
kepadamu." Setelah dia berkata
demikian, aku bangun berdiri, dan masih
gementar.
12Katanya lagi, "Hai Daniel, janganlah
takut. Allah telah mendengar doamu
sejak hari pertama engkau bertekad
merendahkan diri untuk mendapatkan
pengertian. Aku datang sebagai jawapan
doamu.
13Malaikat pelindung kerajaan Persia
menentang aku selama dua puluh satu
hari. Kemudian Mikhael, salah satu
pemimpin malaikat, datang menolong
aku, kerana aku ditinggalkan sendirian
di Persia.
14Sekarang aku datang untuk
membolehkan engkau memahami hal
yang akan berlaku kepada bangsamu.
Penglihatan itu tentang masa depan."
15Ketika dia mengatakan hal itu, aku
menundukkan muka. Aku terpegun.
16Kemudian malaikat yang rupanya
seperti manusia itu, menghulurkan
tangannya dan menyentuh bibirku. Aku
berkata kepadanya, "Tuan, penglihatan
ini membuat saya sangat lemah,
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sehingga saya tidak berhenti-henti
gementar.
17Saya seperti seorang hamba yang
menghadap tuannya. Bagaimanakah
saya dapat bercakap kepada tuan? Saya
tidak berdaya lagi dan nafas saya sesak."
18Sekali lagi dia menyentuh aku dan
aku merasa lebih kuat.
19Katanya, "Allah mengasihi engkau.
Oleh itu jangan takut dan jangan cemas
tentang apa-apa." Setelah dia berkata
demikian, aku bertambah kuat. Lalu aku
berkata, "Tuan, sila bercakap. Tuan telah
menguatkan saya."
20Katanya lagi, "Tahukah engkau
mengapa aku datang kepadamu? Aku
datang untuk menyatakan kandungan
Kitab Kebenaran kepada engkau.
Sekarang aku mesti pulang dan melawan
malaikat pelindung Persia. Selepas itu
malaikat pelindung kerajaan Yunani pula
akan muncul, dan tiada sesiapa akan
menolong aku kecuali Mikhael, malaikat
pelindung Israel.
21 (10:20)

11
1Dialah yang bertanggungjawab
untuk menolong dan membela

aku.
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2Semua yang aku katakan ini benar."

Kerajaan Mesir dan Siria
Malaikat itu berkata, "Tiga orang raja
lagi akan memerintah Persia, diikuti
oleh raja keempat yang akan menjadi
lebih kaya daripada semuanya. Pada
kemuncak kekuasaan dan kekayaannya,
dia akan mencabar kerajaan Yunani.
3Kemudian seorang raja yang perkasa
akan muncul. Dia akan memerintah
sebuah kerajaan yang besar dan berbuat
sesuka hatinya.
4Tetapi pada kemuncak kekuasaannya,
kerajaannya akan pecah dan terbahagi
empat. Raja-raja yang bukan
keturunannya akan menggantikan
dia sebagai raja, tetapi mereka tidak
sekuat dia.
5Raja Mesir akan menjadi kuat.
Tetapi salah seorang panglimanya
akan menjadi lebih kuat, dan akan
memerintah kerajaan yang lebih besar.
6Selepas beberapa tahun, raja Mesir
akan mengikat perjanjian untuk
bersekutu dengan raja Siria, dan
mengahwinkan puterinya dengan raja
itu. Tetapi perjanjian untuk bersekutu
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itu tidak kekal. Puteri itu, suaminya,
anaknya, dan hamba-hamba yang
mengikutnya akan dibunuh semuanya.
7Tidak berapa lama kemudian, salah
seorang keluarganya akan menjadi
raja. Dia akan menyerang tentera raja
Siria, masuk ke dalam kubunya dan
mengalahkan mereka.
8Pada waktu dia pulang ke Mesir, dia
akan membawa patung-patung dewa
mereka, serta alat-alat emas dan perak
yang ditahbiskan untuk dewa-dewa itu.
Selama beberapa tahun dia tidak akan
memerangi Siria.
9Kemudian raja Siria akan menyerang
negeri Mesir, tetapi raja itu akan dipukul
mundur.
10Putera-putera raja Siria akan bersiap
untuk berperang dan membentuk
pasukan tentera yang besar. Salah
seorang daripada mereka akan
menyerbu seperti banjir dan menyerang
pertahanan musuh.
11Raja Mesir akan menjadi sangat
murka, lalu berperang dengan raja Siria
dan mengalahkan pasukan tenteranya
yang besar itu.
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12Raja Mesir akan berasa bangga
kerana kemenangannya, dan kerana
banyak askar yang telah dibunuhnya,
tetapi dia tidak akan terus menang.
13Raja Siria akan pulang dan
membentuk pasukan tentera yang lebih
besar daripada yang pertama. Apabila
masanya tiba, dia akan kembali dengan
pasukan yang besar dan yang bersenjata
lengkap.
14Kemudian banyak orang akan
memberontak terhadap raja Mesir.
Bahkan beberapa orang yang ganas
daripada bangsamu pun akan
memberontak, hai Daniel, kerana
penglihatan yang dilihat mereka, tetapi
mereka akan dikalahkan.
15Lalu raja Siria akan mengepung
sebuah kota yang berkubu dan
mengalahkannya. Tentera Mesir tidak
dapat berperang lagi, bahkan askarnya
yang terkuat akan kehabisan tenaga.
16Penguasa Siria akan memperlakukan
mereka dengan sesuka hati tanpa
tentangan. Dia akan menduduki tanah
yang permai dan menguasai seluruhnya.
17Raja Siria akan menggerakkan
kesemua pasukan tenteranya untuk
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menyerang musuh. Untuk menguasai
kerajaan musuhnya, raja itu akan
membuat persetujuan dengan musuhnya
itu dan mengahwinkan puterinya dengan
musuh, tetapi rancangan itu tidak akan
berjaya.
18Selepas itu raja Siria akan menyerang
bangsa-bangsa yang tinggal di tepi
laut, dan menakluki banyak bangsa.
Tetapi seorang pemimpin bangsa
asing akan mengalahkan raja Siria
dan akan menghentikan hinaan yang
dilakukannya, lalu membalas hinaan itu
kepadanya.
19Raja Siria akan pulang ke kubu-
kubu negerinya sendiri tetapi dia
akan dikalahkan, dan demikianlah
kesudahannya.
20Dia akan digantikan oleh seorang
raja lain. Raja itu akan mengutus
seorang pegawai untuk memaksa
rakyat membayar cukai dengan tujuan
menambah kekayaan kerajaannya.
Dalam masa singkat raja itu akan
dibunuh, tetapi bukan secara terang-
terang dan bukan dalam peperangan."
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Raja Siria yang Jahat
21Malaikat itu melanjutkan
penerangannya, "Raja Siria yang
berikut adalah orang yang jahat. Dia
tidak berhak menjadi raja, tetapi dia
akan datang dengan tiba-tiba dan
merampas kuasa dengan tipu daya.
22Tentera yang melawannya, bahkan
Imam Agung pun akan dihapuskan dan
dibinasakan.
23Dengan menandatangani banyak
perjanjian, dia akan menipu bangsa-
bangsa dan menjadi semakin kuat,
walaupun dia hanya memerintah sebuah
kerajaan yang kecil.
24Dia akan menyerang sebuah wilayah
yang kaya dan subur tanpa memberikan
amaran dan melakukan perkara-
perkara yang tidak pernah dilakukan
oleh nenek moyangnya. Kemudian
kepada pengikut-pengikutnya, dia akan
membahagi-bahagikan barang rampasan
dan kekayaan yang diperolehnya
dalam peperangan. Dia akan membuat
rancangan untuk menyerang kota-kota
yang berkubu, tetapi waktunya segera
akan habis.
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25Dengan berani dia akan membentuk
pasukan tentera yang besar untuk
menyerang raja Mesir, yang telah
bersedia melawan dengan angkatan
perangnya yang besar dan kuat. Tetapi
raja Mesir akan tertipu dan tidak berjaya.
26Para penasihat raja Mesir yang paling
rapat dengannya akan menjatuhkan dia.
Banyak askarnya akan terbunuh dan
tenteranya dihapuskan.
27Kemudian dua orang raja itu akan
duduk dan makan bersama-sama pada
satu meja, tetapi niat mereka jahat.
Mereka akan menipu satu sama lain,
tetapi mereka tidak akan berjaya kerana
masa mereka belum sampai.
28Raja Siria akan pulang dengan segala
barang jarahannya. Dia bertekad untuk
memusnahkan agama umat Allah. Dia
akan berbuat sesuka hatinya, lalu pulang
ke negerinya.
29Tidak lama kemudian, raja Siria
akan menyerang Mesir lagi, tetapi kali
ini akibatnya lain daripada kali yang
pertama.
30Orang Roma akan datang dengan
kapal-kapal laut dan memerangi raja
Siria, dan raja akan menjadi takut.
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Kemudian raja Siria akan pulang
dengan murka sekali, lalu berusaha
menghancurkan agama umat Allah. Raja
Siria akan mengikut nasihat orang yang
telah meninggalkan agama itu.
31Beberapa orang askar raja akan
menajiskan Rumah TUHAN. Mereka
akan menghentikan korban harian, dan
mendirikan Bencana Yang Dahsyat itu.
32Dengan tipu daya raja akan
berjaya mendapat sokongan orang
yang telah meninggalkan agama itu,
tetapi pengikut-pengikut Allah akan
melawannya.
33Para pemimpin rakyat yang bijaksana
akan menolong banyak orang mendapat
pengertian, tetapi untuk sementara
waktu beberapa orang antara mereka
akan terbunuh di medan perang atau
dibakar sehingga mati. Ada pula yang
dirompak dan dijadikan orang tawanan.
34Semasa pembunuhan itu berlaku,
umat Allah akan mendapat sedikit
pertolongan, walaupun orang yang
menyertai golongan itu hanya
mementingkan diri sendiri.
35Beberapa orang pemimpin yang
bijaksana itu akan dibunuh, tetapi
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akibatnya umat itu akan menjadi murni.
Perkara itu akan berlangsung sehingga
akhir jangka masa yang telah ditentukan
oleh Allah.
36Raja Siria akan berbuat sesuka
hati. Dengan sombong, raja akan
menganggap dirinya lebih besar daripada
dewa mana pun, bahkan lebih berkuasa
daripada Allah Yang Maha Tinggi.
Raja itu berbuat demikian sehingga
tiba waktunya Allah menghukum dia.
Allah akan melakukan tepat seperti
rancangan-Nya.
37Raja itu tidak akan mengendahkan
dewa yang disembah oleh nenek
moyangnya, dan juga dewa yang dipuja
kaum wanita. Sebenarnya raja itu
tidak akan mengendahkan semua dewa
kerana pada sangkanya dirinya lebih
besar daripada semua itu.
38Sebaliknya raja itu akan menyembah
dewa yang melindungi kubu-kubu.
Raja itu mempersembahkan emas,
perak, batu permata, dan hadiah-hadiah
lain yang mahal kepada dewa yang
tidak pernah disembah oleh nenek
moyangnya.
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39Raja itu akan menggunakan orang
yang menyembah berhala asing
untuk mempertahan kubu-kubunya.
Raja itu akan menganugerahkan
pangkat kebesaran kepada orang yang
menyambutnya sebagai penguasa. Raja
itu akan memberi mereka kedudukan
yang tinggi dan tanah sebagai ganjaran.
40Apabila akhir kekuasaan raja
Siria hampir tiba, raja Mesir akan
menyerang dia. Tetapi raja Siria
akan membalas serangan itu dengan
segenap kekuatannya. Raja Siria akan
menggunakan kereta kuda, kuda, dan
banyak kapal. Seperti air bah, raja Siria
akan menyerang banyak negeri,
41bahkan menyerang tanah yang
permai dan membunuh berpuluh ribu
orang; tetapi negeri Edom, Moab, dan
orang yang masih ada di Amon akan
terselamat.
42Ketika raja Siria menyerang semua
negeri itu, Mesir pun tidak terlepas.
43Raja Siria akan membawa balik
semua harta Mesir, termasuk emas dan
perak. Raja Siria akan mengalahkan
Libia dan Etiopia.
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44Kemudian berita dari timur dan utara
akan mencemaskan raja Siria, dan dia
akan berperang dengan sengit serta
membunuh banyak orang.
45Raja Siria akan membina khemah
diraja yang besar di antara laut
dan gunung tempat Rumah TUHAN.
Tetapi raja Siria akan menemui akhir
riwayatnya, dan tiada seorang pun akan
menolong dia."

Akhir Zaman

12
1Malaikat yang memakai pakaian
linen itu berkata, "Pada masa itu,

malaikat besar, iaitu Mikhael pelindung
bangsamu akan muncul. Ketika itu akan
ada kesusahan yang paling berat sejak
bangsa-bangsa wujud. Pada masa itu,
semua orang daripada bangsamu yang
namanya tertulis di dalam kitab Allah
akan diselamatkan.
2Banyak orang yang sudah mati akan
hidup semula: ada yang akan menikmati
kehidupan kekal, ada pula yang akan
menderita hinaan kekal.
3Pemimpin-pemimpin yang bijaksana
akan bersinar seperti langit yang cerah,
dan mereka yang mengajar orang
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berbuat baik dan adil akan bersinar
seperti bintang selama-lamanya."
4Malaikat itu berkata kepadaku,
"Sekarang, hai Daniel, tutuplah dan
meteraikanlah kitab itu, sehingga akhir
zaman. Sementara itu banyak orang
akan cuba memahami hal yang sedang
berlaku, tetapi usaha mereka sia-sia
saja."
5Selepas itu aku nampak dua orang
lelaki, yang satu berdiri di tebing sungai
di sebelah sini, dan yang satu lagi di
sebelah sana.
6Orang yang satu bertanya kepada
malaikat yang berdiri di hulu sungai,
"Berapa lamakah kejadian-kejadian yang
ajaib itu berlangsung sebelum semuanya
berakhir?"
7Malaikat itu mengangkat kedua-
dua tangannya ke arah langit, lalu
bersumpah demi nama Allah yang kekal.
Aku mendengar dia berkata, "Tiga
tahun setengah! Setelah penganiayaan
terhadap umat Allah berakhir, maka
kejadian-kejadian yang ajaib itu pun
akan berakhir."
8Aku mendengar kata-katanya, tetapi
aku tidak memahaminya. Oleh itu aku
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bertanya, "Tetapi, tuan, bagaimanakah
kesudahannya kelak?"
9Dia menjawab, "Hai Daniel, engkau
harus pergi sekarang, kerana kata-kata
itu mesti dirahsiakan sehingga akhir
zaman.
10Banyak orang akan diuji dan
dimurnikan. Orang jahat tidak akan
mengerti; mereka akan meneruskan
kejahatan mereka. Hanya orang
bijaksana akan mengerti.
11Sejak masa korban harian dihentikan,
iaitu sejak Bencana Yang Dahsyat itu,
1,290 hari akan berlalu.
12Berbahagialah orang yang tetap setia
sehingga 1,335 hari itu telah berlalu.
13Engkau Daniel, harus setia sampai
akhir. Engkau akan meninggal, tetapi
engkau akan bangkit untuk menerima
ganjaranmu pada akhir zaman."



Hosea

1
1 Inilah perkhabaran yang diberikan
TUHAN kepada Hosea anak Beeri

pada masa Raja Uzia, Raja Yotam, Raja
Ahas, dan Raja Hizkia menjadi raja di
Yehuda, dan Raja Yerobeam putera Raja
Yehoas menjadi raja di Israel.

Isteri Hosea dan Anak-anaknya
2Ketika TUHAN berfirman kepada Israel
untuk pertama kali melalui Hosea, Dia
berfirman, "Kahwinlah dengan seorang
perempuan yang suka melacur; dan
anak-anakmu juga akan menjadi seperti
dia. Umat-Ku sama seperti isterimu itu;
mereka tidak setia kepada-Ku dan telah
meninggalkan Aku."
3Oleh itu Hosea berkahwin dengan
Gomer anak Diblaim. Gomer
mengandung, lalu melahirkan seorang
anak lelaki.
4TUHAN berfirman kepadanya,
"Namakanlah anak itu Yizreel, kerana
tidak lama lagi Aku akan menghukum
raja Israel untuk membalas pembunuhan
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yang dilakukan nenek moyangnya,
Yehu, di Yizreel. Aku akan menamatkan
pemerintahan keturunan Yehu di Israel.
5Pada masa itu di Lembah Yizreel, Aku
akan menghancurkan kuasa tentera
Israel."
6Kemudian Gomer mengandung
lagi dan melahirkan seorang anak
perempuan. TUHAN berfirman kepada
Hosea, "Namakanlah anak itu Tidak
Dikasihani, sebab Aku tidak akan
mengasihani atau mengampuni suku
Israel lagi.
7Tetapi Aku akan mengasihani suku
Yehuda. Aku, TUHAN, Allah mereka akan
menyelamatkan mereka, tetapi bukan
dengan peperangan -- bukan dengan
pedang, atau busur dan panah, atau
kuda dan penunggangnya."
8Selepas anak yang bernama
"Tidak Dikasihani" cerai susu, Gomer
mengandung lagi dan melahirkan
seorang anak lelaki.
9Lalu TUHAN berfirman kepada Hosea,
"Namakanlah dia Bukan Umat-Ku,
kerana orang Israel bukan umat-Ku, dan
Aku bukan Allah mereka."
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Israel Dipulihkan
10Umat Israel akan menjadi sebanyak
pasir di laut, tidak dapat dikira ataupun
disukat. Sekarang Allah berfirman
kepada mereka, "Kamu bukan umat-Ku,"
tetapi akan tiba masanya Dia berfirman
kepada mereka, "Akulah Allah yang
hidup dan kamulah anak-anak-Ku."
11Orang Yehuda dan orang Israel akan
dipersatukan semula. Mereka akan
melantik seorang pemimpin bagi bangsa
mereka; sekali lagi mereka akan menjadi
maju dan makmur di negeri mereka.
Sesungguhnya hari Yizreel akan menjadi
hari besar!

2
1 (1-12) Oleh itu panggillah sesama
kamu orang Israel, dengan nama

"Umat-Ku" dan "Dikasihani."

Gomer yang Tidak Setia
Melambangkan Israel

2 (2-1) TUHAN berfirman, "Hai anak-
anak-Ku, merayulah kepada ibu kamu,
meskipun dia bukan lagi isteri-Ku, dan
Aku bukan lagi suaminya. Merayulah
kepadanya supaya jangan berzina dan
melacur lagi.
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3 (2-2) Jika dia tetap berbuat demikian,
Aku akan melucutkan segala pakaiannya
sehingga dia telanjang seperti masa dia
dilahirkan. Aku akan menjadikan dia
seperti tanah yang tandus dan gersang,
lalu dia akan mati kehausan.
4 (2-3) Aku tidak akan mengasihani
kamu, anak-anaknya; kamu dilahirkan
daripada pelacuran.
5 (2-4) Ibu kamu pelacur yang tidak
tahu malu. Dia berkata, Aku akan
pergi kepada kekasih-kekasihku yang
memberi aku makanan dan minuman,
bulu domba dan linen, minyak zaitun
dan wain.
6 (2-5) Oleh itu, Aku akan memagari
dia dengan belukar duri dan menutup
jalannya dengan tembok.
7 (2-6) Dia akan mengejar kekasihnya,
tetapi tidak akan menyusul mereka.
Dia akan mencari mereka, tetapi tidak
akan berjumpa dengan mereka. Lalu dia
akan berkata, Aku akan pulang kepada
suamiku yang pertama; keadaanku
dahulu lebih baik daripada sekarang.
8 (2-7) Dia tidak mengakui bahawa Aku
yang memberi dia gandum, wain, minyak
zaitun, dan segala emas serta perak
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yang digunakannya untuk menyembah
Baal.
9 (2-8) Oleh itu, pada musim menuai
Aku akan menarik balik pemberian-Ku
kepadanya, iaitu gandum dan wain. Aku
akan mengambil balik bulu domba dan
linen yang Aku berikan kepadanya untuk
dijadikan pakaian.
10 (2-9) Aku akan menanggalkan
pakaiannya di hadapan kekasih-
kekasihnya dan tidak seorang pun dapat
menyelamatkan dia daripada kuasa-Ku.
11 (2-10) Aku akan menghentikan
semua perayaannya -- baik perayaan
tahunan mahupun perayaan bulanan
dan hari Sabat -- segala perayaan
keagamaannya.
12 (2-11) Aku akan memusnahkan
pokok-pokok anggur dan pokok-pokok
aranya yang menurut dia adalah
upah pelayanannya kepada kekasih-
kekasihnya. Aku akan mengubah ladang
anggur dan kebun aranya menjadi
hutan, dan semuanya akan dimusnahkan
oleh binatang liar.
13 (2-12) Aku akan menghukum
dia kerana dia melupakan Aku. Dia
membakar kemenyan untuk Baal,
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dan menghiaskan dirinya dengan
barang kemas untuk mengejar
kekasih-kekasihnya. Aku, TUHAN telah
berfirman."

Kasih TUHAN kepada Umat-Nya
14 (2-13) TUHAN berfirman, "Aku akan
membawa dia ke padang gurun lagi. Di
sana, Aku akan memujuk dia dengan
kata-kata cinta.
15 (2-14) Aku akan memulangkan
ladang anggur yang dimilikinya dahulu
dan menjadikan Lembah Kesusahan
suatu pintu harapan. Di sana dia akan
menyambut Aku seperti pada masa
mudanya, apabila dia baru keluar dari
Mesir.
16 (2-15) Lalu dia akan menyebut
Aku sebagai suaminya, dan bukan lagi
Baalnya.
17 (2-16) Aku tidak akan membenarkan
dia menyebut nama Baal lagi.
18 (2-17) Pada masa itu Aku akan
membuat perjanjian dengan segala
binatang liar dan burung, supaya mereka
tidak menyakiti umat-Ku. Aku akan
menyingkirkan segala senjata perang
dari negeri itu, segala pedang dan busur,
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supaya umat-Ku hidup dengan aman
dan sejahtera.
19 (2-18) Hai Israel, Aku akan
menjadikan engkau isteri-Ku; Aku
akan berlaku jujur dan setia; Aku akan
menunjukkan kasih dan belas kasihan
kepadamu, serta menjadikan engkau
milik-Ku selama-lamanya.
20 (2-19) Aku akan menepati janji-Ku
dan menjadikan engkau milik-Ku, dan
engkau akan mengakui Aku sebagai
TUHAN.
21 (2-20) Pada masa itu, Aku akan
menjawab doa-doa umat-Ku Israel. Aku
akan menurunkan hujan ke atas bumi,
dan bumi akan menghasilkan gandum,
anggur, dan zaitun.
22 (2-21) (#2:21)
23 (2-22) Aku akan menjadikan umat-Ku
makmur dan menetap di negeri itu. Aku
akan mengasihani mereka yang disebut
Tidak Dikasihani; dan kepada mereka
yang disebut Bukan Umat-Ku akan
Kukatakan Kamu umat-Ku; lalu mereka
akan menjawab, Engkaulah Allah kami."
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Hosea dan Wanita yang Tidak Setia

3
1TUHAN berfirman kepadaku,
"Pergilah lagi dan cintailah seorang

wanita yang suka berzina. Kasihilah
dia seperti Aku mengasihi orang Israel,
meskipun mereka telah meninggalkan
Aku dan menyembah tuhan-tuhan lain,
serta suka mempersembahkan kuih
kismis kepada berhala."
2Maka aku pun membayar lima belas
keping wang perak dan 150 kilogram
barli untuk mendapat dia.
3Aku berkata kepadanya bahawa dia
harus menunggu aku untuk waktu yang
lama. Selama waktu itu, dia tidak boleh
melacur ataupun berzina, dan pada
masa itu aku pun tidak akan mendekati
dia.
4Begitu juga untuk masa yang lama
umat Israel akan hidup tanpa raja atau
pemimpin, tanpa korban-korban, atau
tugu-tugu keramat, tanpa berhala-
berhala atau patung-patung yang
digunakan untuk meramalkan masa
depan.
5Tetapi masanya akan tiba apabila umat
Israel akan kembali kepada TUHAN,
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Allah mereka, dan kepada seorang
daripada keturunan Raja Daud, raja
mereka. Lalu mereka akan takut dan
hormat kepada TUHAN, serta menerima
pemberian-pemberian-Nya yang baik.

Tuduhan TUHAN terhadap Israel

4
1TUHAN mempunyai tuduhan
terhadap orang yang tinggal di

negeri ini. Hai Israel, dengarlah firman
TUHAN. Inilah tuduhan-Nya: "Negeri
ini tidak mengenal makna kesetiaan
ataupun kasih. Penduduknya tidak
mengakui Aku sebagai Allah.
2Mereka berjanji, tetapi tidak menepati
janji. Mereka membohong, membunuh,
mencuri, dan berzina. Jenayah semakin
bertambah dan pembunuhan terjadi
susul-menyusul.
3Oleh itu tanah mereka akan menjadi
kering dan segala sesuatu yang hidup di
atasnya akan mati. Segala binatang dan
burung, bahkan ikan pun akan mati."

TUHAN Menuduh Para Imam
4TUHAN berfirman, "Janganlah sesiapa
menuduh atau menyalahkan umat-Ku.
Tuduhan-Ku terhadap kamu, para imam.
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5Siang malam kamu melakukan
kesalahan. Nabi-nabi kamu pun
demikian. Oleh itu, Aku akan
membinasakan Israel, ibu kamu.
6Umat-Ku binasa kerana mereka
tidak mahu mengakui Aku. Kamu,
imam-imam, tidak mempedulikan Aku
dan telah menolak ajaran-Ku. Oleh itu
Aku pun akan menolak kamu dan tidak
mengakui anak-anak kamu sebagai
imam-Ku.
7Semakin kamu bertambah banyak,
semakin banyak dosa kamu terhadap
Aku, hai imam-imam. Maka Aku akan
mengubah keadaan kamu. Kamu tidak
akan dihormati lagi, melainkan dihina.
8Kamu menjadi kaya kerana dosa
umat-Ku, dan oleh itu kamu suka mereka
berdosa terus.
9Kamu akan menanggung hukuman
seperti mereka. Aku akan menghukum
kamu setimpal dengan kejahatan yang
telah kamu lakukan.
10Kamu akan makan bahagian kamu
daripada korban yang dipersembahkan,
tetapi kamu akan tetap lapar. Kamu akan
menyembah dewa-dewa kesuburan,
tetapi kamu tetap tidak mendapat anak.
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Semua hal itu terjadi kerana kamu telah
meninggalkan Aku untuk menyembah
tuhan-tuhan lain."

TUHAN Mengutuk
Penyembahan Berhala

11TUHAN berfirman "Wain, baik yang
lama atau yang baru telah merosakkan
fikiran umat-Ku.
12Mereka minta petunjuk daripada
sebatang kayu. Sebatang tongkat
memberitahu mereka apa yang ingin
diketahui mereka. Mereka telah
meninggalkan Aku. Seperti seorang
wanita yang menjadi pelacur, mereka
telah menyerahkan diri kepada
tuhan-tuhan lain.
13Mereka mempersembahkan korban
di tempat-tempat penyembahan berhala
di gunung. Mereka membakar kemenyan
di bukit, di bawah pokok-pokok besar
yang rendang kerana tempat itu teduh.
Akibatnya anak-anak perempuan kamu
menjadi pelacur, dan menantu-menantu
perempuan kamu berzina.
14Tetapi Aku tidak akan menghukum
mereka untuk perbuatan itu, oleh
sebab kamu sendiri pun berzina dengan
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pelacur-pelacur yang bekerja di rumah
berhala. Bersama-sama mereka, kamu
mempersembahkan korban kepada
dewa. Sungguh benar ungkapan
ini, Bangsa yang tidak mempunyai
pengertian tentang Allah akan binasa.
15Meskipun kamu, umat Israel tidak
setia kepada-Ku, jangan pula kamu,
Yehuda berbuat demikian. Jangan
beribadat di Gilgal, atau di Betel. Jangan
buat janji-janji di sana demi nama
TUHAN yang hidup.
16Umat Israel keras kepala seperti
baghal. Bagaimanakah Aku dapat
menggembalakan mereka seperti domba
di padang rumput?
17Umat Israel sudah terpikat oleh
berhala. Oleh itu biarkanlah mereka.
18Setelah banyak minum wain, mereka
melacur dengan senang hati. Mereka
lebih suka dihina daripada dihormati.
19Mereka akan dibawa pergi seolah-
olah ditiup oleh angin. Mereka akan
mendapat malu kerana korban-korban
yang dipersembahkan mereka kepada
dewa-dewa.

5
1Hai kamu imam-imam, dengarlah!
Hai umat Israel, perhatikanlah baik-
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baik! Hai kamu anggota kerabat diraja,
dengarlah! Kamulah yang seharusnya
menghakimi dengan adil, tetapi kamu
sendiri akan diadili! Kamu telah menjadi
seperti perangkap di Mizpa, seperti
jaring yang di pasang di Gunung Tabor,
2dan seperti lubang yang dalam di
Sitim. Oleh itu Aku akan menghukum
kamu semua.
3Aku tahu tentang dirimu, hai Israel.
Kamu tidak dapat bersembunyi daripada-
Ku. Kamu tidak setia kepada-Ku, dan
orangmu tidak layak menyembah Aku."

Hosea Memberikan Amaran
tentang Penyembahan Berhala

4Kejahatan yang dilakukan oleh umat
Israel menghalangi mereka kembali
kepada Allah. Mereka sudah dicengkam
oleh penyembahan berhala, sehingga
mereka tidak lagi mengakui TUHAN.
5Kesombongan umat Israel sangat
ketara dan menjadi bukti kesalahan
mereka. Dosa mereka menyebabkan
mereka tersandung lalu jatuh, dan
suku Yehuda pun jatuh bersama-sama
mereka.



Hosea 5.6–10 14
6Mereka mencari TUHAN dengan
membawa domba dan lembu sebagai
korban, tetapi perbuatan itu tidak
berguna. Mereka tidak akan menemukan
TUHAN, sebab Dia telah meninggalkan
mereka.
7Mereka tidak setia kepada TUHAN;
anak-anak mereka bukan anak-anak-
Nya. Oleh itu, tidak lama lagi mereka
dan tanah mereka akan dibinasakan.

Peperangan antara
Yehuda dan Israel

8Tiuplah trompet di Gibea! Bunyikanlah
tanda panggilan untuk berperang di
Rama! Teriakkanlah pekik peperangan
di Betel! Majulah berperang hai kaum
Benyamin!
9 Israel akan binasa pada hari hukuman
kelak. Dengarlah, hai orang Israel,
perkara ini pasti akan berlaku!
10TUHAN berfirman, "Aku murka
kerana pemimpin-pemimpin Yehuda
telah menyerang Israel dan merampas
tanahnya. Oleh itu, Aku akan
menimpakan hukuman kepada
mereka seperti air bah.
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11Sekarang Israel ditindas. Dia
kehilangan tanah miliknya kerana dia
degil dan minta tolong daripada orang
yang tidak dapat menolongnya.
12Oleh itu Aku akan menghancurkan
Israel, dan membinasakan suku Yehuda.
13Apabila Israel dan Yehuda menyedari
keadaan mereka yang buruk, Israel akan
pergi ke negeri Asyur untuk minta tolong
daripada raja yang agung, tetapi raja itu
tidak dapat menolong atau memperbaiki
keadaan mereka.
14Seperti seekor singa, Aku akan
menyerang suku Israel dan suku Yehuda.
Aku sendiri akan mencabik-cabik mereka
lalu meninggalkan mereka. Aku akan
menyeret mereka, dan tidak seorang
pun dapat menyelamatkan mereka.
15Aku akan meninggalkan umat-Ku
sehingga mereka cukup menderita
kerana dosa mereka, lalu mereka
datang mencari Aku. Mungkin dalam
penderitaan, mereka akan berusaha
untuk mencari Aku."
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Umat Israel Tidak
Sungguh-Sungguh Bertaubat

6
1Umat Israel berkata, "Marilah kita
kembali kepada TUHAN. Dia telah

menyakiti kita, tetapi tentu Dia akan
menyembuhkan kita pula. Dia telah
melukai kita, tetapi tentu Dia akan
membalut luka-luka kita.
2Selepas dua atau tiga hari Dia akan
menyembuhkan kita dan kita akan hidup
di hadirat-Nya.
3Marilah kita berusaha untuk mengenal
TUHAN. Dia pasti akan datang kepada
kita seperti fajar menyingsing, dan
seperti hujan yang membasahi bumi
pada musim bunga."
4Tetapi TUHAN berfirman, "Hai Israel
dan Yehuda, apakah yang harus Aku
lakukan terhadap kamu? Kasih kamu
terhadap Aku cepat hilang seperti kabus
atau embun pada waktu pagi-pagi.
5Oleh itu Aku mengutus nabi-nabi-Ku
untuk menyampaikan perkhabaran-Ku
kepada kamu bahawa kamu harus
dihukum dan dibinasakan. Yang Aku
inginkan daripada kamu sudah nyata
dan jelas.
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6Aku lebih ingin kamu mengasihi Aku
daripada kamu mempersembahkan
korban kepada-Ku. Aku lebih suka kamu
mengenal Aku daripada membakar
korban untuk-Ku.
7Tetapi sebaik sahaja kamu menduduki
tanah di Adam, kamu memungkiri
perjanjian-Ku dengan kamu.
8Gilead merupakan kota yang penuh
dengan penjahat dan pembunuh.
9 Imam-imam di kota itu seperti
sekumpulan perompak yang melakukan
serangan hendap terhadap orang yang
lalu lalang. Bahkan di jalan yang menuju
ke tempat suci di Sikhem pun mereka
melakukan pembunuhan. Mereka
sengaja melakukan semua perkara yang
keji itu.
10Aku telah melihat sesuatu yang
dahsyat di Israel: umat-Ku telah
menajiskan diri dengan menyembah
berhala.
11Bagi kamu, hai orang Yehuda,
Aku telah menentukan masa untuk
menghukum kamu juga kerana
perbuatan kamu."

7
1TUHAN berfirman, "Setiap kali Aku
hendak menyembuhkan umat-Ku
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Israel dan memulihkan kemakmuran
mereka, Aku hanya melihat kekejaman
dan kejahatan yang dilakukan mereka.
Mereka saling menipu, memasuki rumah
orang untuk mencuri, dan mereka
merompak orang di jalan-jalan.
2Tidak pernah terlintas dalam fikiran
mereka bahawa Aku akan mengingat
segala perbuatan jahat itu. Mereka
diliputi dosa sehingga Aku melihatnya
dengan jelas."

Komplot di dalam Istana
3TUHAN berfirman, "Dengan tipu
daya dan perbuatan jahat, rakyat
cuba menyenangkan hati raja dan
pegawai-pegawainya.
4Mereka semua kejam dan tidak setia.
Kebencian mereka seperti api di dalam
ketuhar, yang tidak dikobarkan oleh si
pembuat roti sebelum adunan siap untuk
dibakar.
5Pada hari pesta raja, mereka membuat
raja serta pegawai-pegawainya minum
wain sampai mabuk dan melakukan
hal-hal yang bodoh.
6Komplot mereka bagaikan api yang
menyala-nyala di dalam ketuhar.
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Kemarahan mereka membara di dalam
hati sepanjang malam, dan menjadi
nyala api yang mengganas pada pagi
hari.
7Dalam kemarahan, mereka
membunuh pemimpin-pemimpin
mereka. Raja-raja mereka dibunuh
seorang demi seorang, tetapi tiada
seorang pun berdoa kepada-Ku untuk
minta tolong."

Israel dan Negeri-Negeri Jiran
8TUHAN berfirman "Orang Israel seperti
roti setengah masak. Mereka bergantung
kepada bangsa-bangsa di sekeliling
mereka.
9Mereka tidak sedar bahawa perbuatan
ini telah melemahkan mereka. Akhir
riwayat mereka sudah dekat, tetapi
mereka tidak mengetahuinya.
10Kesombongan orang Israel kelihatan
jelas dan menjadi bukti kesalahan
mereka. Meskipun semuanya telah
terjadi, mereka tidak kembali kepada-
Ku, TUHAN, Allah mereka.
11Orang Israel seperti burung merpati
yang bodoh. Mula-mula mereka minta
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tolong kepada Mesir, kemudian kepada
Asyur!
12Tetapi semasa mereka lalu, Aku
akan memasang jaring dan menangkap
mereka seperti orang menangkap
burung. Aku akan menghukum mereka
kerana kejahatan yang dilakukan
mereka.
13Mereka telah meninggalkan Aku dan
memberontak terhadap Aku. Kesusahan
akan menimpa mereka. Mereka akan
dibinasakan. Aku mahu menyelamatkan
mereka, tetapi ibadat mereka kepada-Ku
palsu belaka.
14Mereka tidak berdoa kepada-Ku
dengan ikhlas. Sebaliknya mereka
menghempas diri ke tempat tidur dan
meratap seperti yang dilakukan orang
yang tidak mengenal Aku. Apabila
mereka berdoa untuk minta gandum dan
wain, mereka melukai diri seperti yang
dilakukan oleh orang yang menyembah
berhala. Mereka melawan Aku!
15Meskipun Aku yang membesarkan
dan menguatkan mereka, namun
mereka berkomplot melawan Aku.
16Mereka terus mengikut dewa yang
tidak mempunyai apa-apa kuasa. Seperti
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busur yang bengkok, mereka tidak dapat
diharap. Kerana pemimpin-pemimpin
mereka bercakap dengan sombong,
mereka akan dibunuh oleh pedang,
dan orang Mesir akan mentertawakan
mereka."

TUHAN Menghukum Israel Kerana
Mereka Menyembah Berhala

8
1TUHAN berfirman, "Bunyikanlah
tanda kecemasan! Musuh sedang

menyerang negeri-Ku seperti burung
helang menyambar mangsa. Umat-Ku
telah memungkiri perjanjian-Ku dengan
mereka, dan melanggar hukum-Ku.
2Meskipun mereka mengakui Aku
sebagai Allah, dan berkata bahawa
mereka umat-Ku yang mengenal Aku,
3namun mereka telah menolak perkara
yang baik. Oleh itu musuh akan
mengejar mereka.
4Umat-Ku memilih raja-raja tanpa
meminta pendapat-Ku. Mereka melantik
pemimpin-pemimpin tanpa mendapat
persetujuan-Ku. Mereka mengambil
emas dan perak dan membuat patung-
patung berhala yang mengakibatkan
kebinasaan mereka.
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5Aku benci akan lembu emas yang
disembah penduduk kota Samaria. Aku
sangat murka kepada mereka. Sampai
bilakah mereka akan terus menyembah
berhala?
6Seorang tukang di Israel membuat
patung berhala; patung itu bukan Allah!
Patung lembu emas yang disembah di
Samaria itu akan dihancurkan.
7Apabila umat-Ku menabur angin,
mereka akan menuai ribut. Ladang
gandum yang tidak menguning tidak
akan menghasilkan makanan. Tetapi
jika ladang itu menguning juga, orang
bangsa asing akan menghabiskan
gandumnya.
8Orang Israel sudah menjadi seperti
bangsa-bangsa lain dan tidak berguna
lagi, seperti periuk yang pecah.
9Orang Israel degil seperti keldai liar,
mereka menurut kemahuan mereka
sendiri. Mereka minta pertolongan
daripada Asyur. Israel telah membayar
negeri-negeri lain untuk mendapat
perlindungan.
10Tetapi sekarang Aku akan
mengumpulkan mereka dan menghukum
mereka. Tidak lama lagi mereka akan
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menderita apabila raja Asyur menindas
mereka.
11Semakin banyak mazbah
yang didirikan orang Israel untuk
menghapuskan dosa, semakin banyak
pula tempat untuk mereka berdosa.
12Aku telah menulis banyak ajaran
untuk mereka, tetapi mereka menolak
semuanya kerana menganggap ajaran
itu aneh dan asing.
13Mereka suka mempersembahkan
korban kepada-Ku, dan makan daging
korban itu. Tetapi Aku, TUHAN, tidak
berkenan kepada mereka. Sekarang
Aku akan mengingat dosa mereka, dan
menghukum mereka kerana dosa-dosa
itu. Aku akan mengirim mereka semula
ke Mesir.
14Orang Israel mendirikan istana-
istana, tetapi mereka lupa akan Pencipta
mereka. Orang Yehuda mendirikan
kota-kota berkubu, tetapi Aku akan
menurunkan api untuk membakar habis
kota dan istana mereka."
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Hosea Mengumumkan
Hukuman untuk Israel

9
1Hai orang Israel, berhentilah
merayakan perayaan seperti bangsa-

bangsa lain. Kamu telah meninggalkan
Allah kamu dan tidak setia kepada-Nya.
Di setiap tempat pengirikan gandum,
kamu telah menjual diri seperti pelacur
kepada Dewa Baal. Kamu suka menerima
gandum yang kamu anggap sebagai
upah dewa itu kepada kamu.
2Tetapi tidak lama lagi kamu akan
kekurangan gandum dan minyak zaitun,
dan wain kamu akan habis.
3Kamu, orang Israel tidak akan tinggal
di negeri yang diberikan TUHAN kepada
kamu. Kamu harus kembali ke Mesir dan
makan makanan haram di Asyur.
4Di negeri-negeri itu kamu tidak
akan dapat mempersembahkan
wain dan korban binatang untuk
menyenangkan hati TUHAN. Makanan
kamu akan menajiskan semua orang
yang memakannya, seperti makanan
yang dimakan pada masa upacara
penguburan. Makanan kamu hanya
untuk menahan lapar; sedikit pun tidak
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akan dibawa sebagai persembahan ke
Rumah TUHAN.
5Pada masa perayaan agama untuk
menghormati TUHAN, kamu tidak
akan dapat melakukan apa-apa untuk
merayakannya.
6Apabila malapetaka tiba dan rakyat
tercerai-cerai, orang Mesir akan
mengumpulkan kamu untuk dibunuh
dan untuk dikuburkan di Memfis! Harta
kamu daripada perak dan tempat rumah
kamu dahulu akan diliputi rumput dan
semak berduri.
7Masa penghukuman telah tiba, masa
untuk menerima pembalasan. Israel
akan tahu apabila perkara ini berlaku.
Kamu berkata, "Nabi ini bodoh. Utusan
Allah ini gila." Kamu begitu membenci
aku kerana dosa kamu sangat besar.
8Allah telah mengutus aku sebagai
nabi untuk memberikan amaran kepada
umat-Nya Israel. Namun ke mana
sahaja aku pergi, kamu berusaha untuk
memerangkap aku seperti memerangkap
burung. Di negeri milik Allah sendiri,
nabi-nabi-Nya dimusuhi rakyat.
9Perbuatan kamu sangat jahat, seperti
yang pernah dilakukan orang di Gibea.
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TUHAN akan mengingat dosa kamu dan
menghukum kamu.

Dosa Israel dan Akibatnya
10TUHAN berfirman, "Ketika Aku mula-
mula menemukan Israel, Aku gembira
seperti orang menemukan buah anggur
di padang gurun. Apabila Aku mula-mula
nampak nenek moyang kamu, Aku
senang hati seperti orang nampak buah
ara yang mula-mula masak pada musim
buah. Tetapi apabila mereka sampai di
Gunung Peor, mereka mula menyembah
Baal, sehingga mereka menjijikkan
seperti berhala-berhala yang dicintai
mereka.
11Kebesaran Israel akan terbang
menghilang seperti burung. Mereka
tidak akan mendapat anak lagi. Wanita
mereka pun tidak akan mengandung
lagi.
12Sekalipun anak-anak dilahirkan dan
dibesarkan, Aku akan mengambil anak-
anak mereka itu dan tidak seorang pun
akan hidup. Apabila Aku meninggalkan
kamu, perkara-perkara yang dahsyat
akan menimpa kamu."
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13Ya TUHAN, aku nampak anak-anak
mereka diburu dan dibunuh.
14Apakah yang harus aku minta
daripada-Mu untuk umat ini? Jadikanlah
wanita mereka mandul! Biarlah mereka
tidak dapat menyusui bayi.

Hukuman TUHAN atas Israel
15TUHAN berfirman, "Segala kejahatan
mereka itu bermula di Gilgal. Di sanalah
Aku mula membenci mereka. Aku akan
mengusir mereka dari negeri-Ku kerana
kejahatan yang dilakukan mereka. Aku
tidak mengasihi mereka lagi. Semua
pemimpin mereka telah memberontak
terhadap Aku.
16Orang Israel seperti pokok yang
tidak berbuah dan akarnya telah kering.
Mereka tidak akan melahirkan anak.
Sekalipun mereka mempunyai anak,
Aku akan membunuh anak-anak yang
dikasihi mereka."

Nabi Hosea Berkata-kata
tentang Israel

17Allah yang aku sembah akan
menolak umat-Nya, kerana mereka
tidak mendengarkan Dia. Mereka
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akan menjadi perantau di kalangan
bangsa-bangsa.

10
1Orang Israel seperti pokok
anggur yang berbuah lebat.

Semakin makmur mereka, semakin
banyak mazbah yang didirikan mereka.
Semakin banyak hasil bumi mereka,
semakin indah pula tugu-tugu berhala
yang dibuat mereka.
2Hati mereka penuh dengan tipu
daya dan sekarang mereka harus
menderita akibat dosa mereka. Allah
akan merobohkan mazbah-mazbah
mereka dan memusnahkan tugu-tugu
berhala mereka.
3Tidak lama lagi mereka akan berkata,
"Kita tidak mempunyai raja kerana kita
tidak takut kepada TUHAN. Apa gunanya
seorang raja bagi kita?"
4Mereka hanya mengucapkan kata-kata
kosong dan membuat janji palsu serta
mengikat perjanjian yang tidak berguna.
Keadilan telah diputarbalikkan sehingga
ketidakadilan menjalar di seluruh negeri
bagaikan tanaman beracun di ladang
yang telah dibajak.
5Penduduk kota Samaria akan takut
dan berkabung kerana kehilangan lembu
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emas di Betel. Mereka dan para imam
yang mengabdikan diri kepada lembu
emas akan menangis. Mereka akan
meraung apabila kemuliaan patung
berhala itu lenyap.
6Berhala itu akan dibawa ke Asyur
untuk dipersembahkan kepada raja
yang agung. Israel akan dihina dan
dipermalukan kerana nasihat yang telah
diturutinya.
7Raja Samaria akan binasa seperti
potongan kayu yang dihanyutkan air.
8Tempat-tempat orang Israel
menyembah berhala di puncak bukit
di Betel akan dimusnahkan. Semak
berduri serta rumput akan meliputi
mazbah-mazbah mereka. Lalu orang
akan berseru kepada gunung-gunung,
"Sembunyikanlah kami!" dan kepada
bukit-bukit, "Timpalah kami!"

TUHAN Menjatuhkan
Hukuman kepada Israel

9TUHAN berfirman, "Orang Israel
belum lagi berhenti berdosa terhadap
Aku sejak mereka berdosa di Gibea. Oleh
itu mereka akan ditimpa peperangan di
Gibea.
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10Aku akan menyerang orang yang
berdosa ini dan menghukum mereka.
Bangsa-bangsa akan bersekutu untuk
melawan mereka, dan mereka akan
dihukum kerana dosa mereka yang
banyak itu.
11Dahulu Israel seperti lembu muda
yang terlatih, dan sentiasa sedia
mengirik gandum. Aku tidak perlu
memasang kok pada tengkoknya yang
elok itu. Tetapi sekarang Aku telah
membuat keputusan untuk memaksanya
bekerja berat. Aku menyuruh Yehuda
membajak dan Israel menarik garu.
12Aku berfirman, Bukalah tanah baru
untuk kamu sendiri, taburlah benih
keadilan, dan tuailah berkat yang
dihasilkan oleh kesungguhan cinta kamu
kepada Aku. Sudah tiba masanya kamu
kembali kepada-Ku, TUHAN kamu; Aku
akan datang dan mencurahkan berkat
kepada kamu.
13Tetapi sebaliknya kamu menanam
kejahatan dan menuai ketidakadilan.
Kamu terpaksa makan hasil dusta kamu.
Oleh sebab kamu mengharapkan kereta
kuda kamu, dan tentera kamu yang
besar,
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14maka kamu akan ditimpa peperangan
dan segala kubu kamu akan
dimusnahkan. Keadaannya akan
menjadi seperti hari Raja Salman
memusnahkan kota Bet-Arbel dalam
peperangan, dan membinasakan ibu-ibu
bersama dengan anak-anak mereka.
15Hal itu akan berlaku kepada kamu,
hai penduduk Betel, kerana kamu telah
melakukan kejahatan yang besar. Sebaik
sahaja peperangan bermula, raja Israel
akan mati."

Allah Mengasihi Umat-Nya
yang Suka Memberontak

11
1TUHAN berfirman, "Aku
mengasihi Israel sejak dia masih

kecil; Aku memanggil anak-Ku keluar
dari Mesir.
2Tetapi semakin Aku memanggil
mereka, semakin mereka menjauhi
Aku. Umat-Ku mempersembahkan
korban kepada Baal; mereka membakar
kemenyan kepada berhala-berhala.
3Padahal Akulah yang mengajar Israel
berjalan. Aku memeluk umat-Ku dengan
kasih sayang; Aku memelihara mereka
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tetapi mereka tidak mahu mengakui
hakikat itu.
4Aku mendekatkan mereka dengan
penuh kasih sayang. Aku mendukung
dan mencium mereka, Aku membongkok
dan memberi mereka makan.
5Mereka tidak mahu kembali kepada-
Ku. Oleh itu mereka mesti kembali
ke Mesir, dan bangsa Asyur akan
memerintah mereka.
6Peperangan akan melanda kota-kota
mereka, dan pintu gerbang kota akan
dirobohkan. Umat-Ku akan dimusnahkan
kerana mereka menurut kemahuan
mereka sendiri.
7Mereka berkeras hendak
meninggalkan Aku. Mereka akan berseru
minta tolong kerana tertindas, tetapi
tiada sesiapa pun akan membebaskan
mereka.
8Hai Israel, Aku tidak mungkin menolak
kamu; Aku tidak mungkin meninggalkan
kamu. Mungkinkah Aku membinasakan
kamu seperti Adma, atau menghukum
kamu seperti Zeboim? Aku tidak sampai
hati berbuat demikian. Kasih-Ku bagi
kamu terlalu besar.
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9Aku tidak akan menghukum kamu
apabila Aku murka; Aku tidak akan
membinasakan Israel lagi, kerana Aku
ini Allah dan bukan manusia. Aku, Yang
Maha Suci menyertai kamu, Aku tidak
akan murka kepada kamu lagi."
10TUHAN berfirman, "Aku akan
mengaum seperti singa terhadap musuh
umat-Ku, dan umat-Ku akan mengikut
Aku. Dari sebelah barat mereka akan
cepat-cepat datang kepada-Ku.
11Dari Mesir mereka akan terbang
kepada-Ku secepat burung, dan dari
Asyur seperti merpati. Aku akan
membawa mereka pulang ke rumah
mereka semula. Aku, TUHAN telah
berfirman."

Israel dan Yehuda Dijatuhi Hukuman
12 (12-1) TUHAN berfirman, "Bangsa
Israel telah mengelilingi Aku dengan
dusta dan tipu daya, dan bangsa Yehuda
masih juga memberontak terhadap Aku,
Allah yang suci dan setia.

12
1 (12-2) Segala yang dilakukan
oleh orang Israel dari pagi

hingga petang semuanya tidak berguna,
malahan bersifat memusnahkan seperti
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angin timur. Dusta dan kekejaman
semakin meningkat di kalangan mereka.
Mereka membuat perjanjian dengan
Asyur dan juga membawa minyak ke
Mesir sebagai tanda persahabatan."
2 (12-3) TUHAN mempunyai tuduhan
terhadap orang Yehuda; dan Dia akan
menghukum orang Israel juga kerana
tingkah laku mereka. Dia akan membalas
perbuatan mereka.
3 (12-4) Nenek moyang mereka, Yakub,
menipu Esau, saudara kembarnya ketika
mereka berdua masih di dalam rahim
ibu, dan setelah dewasa Yakub melawan
Allah.
4 (12-5) Yakub bergelut dengan
malaikat dan menang. Yakub menangis
meminta berkat, lalu Allah datang
kepadanya di Betel dan berfirman
kepada dia.
5 (12-6) Allah itu TUHAN Yang Maha
Kuasa. Nama-Nya TUHAN. Dengan nama
itulah Dia menghendaki orang beribadat
kepada-Nya.
6 (12-7) Oleh itu, hai kamu keturunan
Yakub, percayalah kepada Allah kamu,
dan kembalilah kepada-Nya. Hiduplah
dengan penuh kasih dan berlakulah adil,
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dan tunggulah dengan sabar sehingga
Allah kamu bertindak.

Firman Selanjutnya tentang
Hukuman atas Israel

7 (12-8) TUHAN berfirman kepada orang
Israel, "Kamu curang seperti orang
Kanaan. Peniaga kamu suka menipu
pelanggan dengan timbangan yang tidak
tepat.
8 (12-9) Kata mereka, Kami kaya
sekarang. Kami mempunyai banyak
harta. Tiada sesiapa pun dapat menuduh
kami berlaku curang.
9 (12-10) Akulah TUHAN, Allah kamu
yang telah memimpin kamu keluar dari
Mesir; Aku akan membuat kamu tinggal
di dalam khemah lagi seperti dahulu,
pada masa Aku datang kepada kamu di
padang gurun.
10 (12-11) Aku telah berfirman kepada
nabi-nabi, serta memberi mereka banyak
penglihatan, dan melalui mereka Aku
memberikan amaran kepada umat-Ku.
11 (12-12) Namun, masih ada yang
menyembah berhala di Gilead dan
mempersembahkan lembu di atas
mazbah di Gilgal. Tetapi mereka yang
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menyembah berhala itu akan mati, dan
mazbah-mazbah di Gilgal akan menjadi
timbunan batu di padang."
12 (12-13) Nenek moyang kita, Yakub,
terpaksa lari ke negeri Mesopotamia. Di
sana dia bekerja bagi orang lain sebagai
gembala domba untuk mendapat isteri.
13 (12-14) TUHAN mengutus seorang
nabi untuk membebaskan orang Israel
daripada perhambaan di Mesir, dan
untuk menjaga mereka.
14 (12-15) Orang Israel membuat
TUHAN amat murka; mereka patut
dihukum mati kerana kejahatan mereka.
TUHAN akan menghukum mereka kerana
mereka menghina Dia.

Allah Menjatuhkan Hukuman
Terakhir kepada Israel

13
1Pada masa dahulu ketika suku
Efraim berucap, suku-suku lain di

Israel takut. Mereka sangat menghormati
Efraim, tetapi sekarang suku Efraim
berdosa. Mereka menyembah Baal, oleh
itu mereka akan mati.
2Mereka terus-menerus berdosa
dengan membuat patung-patung logam
untuk disembah -- patung daripada
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perak, yang dirancang oleh akal manusia
dan dibentuk oleh tangan manusia. Lalu
mereka berkata, "Persembahkanlah
korban kepada berhala-berhala ini!"
Aneh, manusia mencium patung anak
lembu!
3Oleh itu mereka akan lenyap seperti
kabus atau embun pada pagi hari.
Mereka akan menjadi seperti sekam
yang ditiup oleh angin dari tempat
mengirik gandum, dan seperti asap yang
keluar dari cerobong dapur.
4TUHAN berfirman, "Akulah TUHAN,
Allah kamu yang telah memimpin kamu
keluar dari Mesir. Kamu tidak mempunyai
Allah selain Aku. Akulah satu-satunya
penyelamat kamu.
5Aku telah memelihara kamu di padang
gurun yang gersang.
6Tetapi setelah kamu berada di negeri
yang baik, dan kamu kenyang serta
puas, kamu menjadi sombong dan lupa
akan Aku.
7Oleh itu Aku akan menyerang
kamu seperti singa. Seperti harimau
bintang Aku akan menanti-nanti untuk
menyerang kamu di jalan.
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8Aku akan menyerang kamu seperti
beruang yang kehilangan anak. Aku
akan menyiat-nyiat kamu. Seperti singa
Aku akan menerkam kamu di situ,
dan seperti binatang buas Aku akan
mencabik-cabik kamu.
9Aku akan membinasakan kamu, hai
orang Israel! Siapakah yang dapat
menolong kamu?
10Kamu meminta raja dan pemimpin,
tetapi dapatkah mereka menyelamatkan
bangsa ini?
11Dengan murka Aku memberi kamu
raja-raja, tetapi dengan geram Aku telah
mengambil mereka pergi.
12Dosa dan kesalahan Israel telah
dicatat, dan catatannya disimpan.
13 Israel mempunyai peluang untuk
hidup, tetapi Israel sangat bodoh
sehingga tidak menggunakan peluang
itu. Israel seperti bayi yang hampir lahir
tetapi tidak mahu keluar dari rahim ibu.
14Aku tidak akan menyelamatkan
umat ini dari dunia orang mati atau
daripada kuasa maut. Hai maut,
datangkanlah wabak! Hai dunia orang
mati, datangkanlah kebinasaan! Aku
tidak mengasihani umat ini lagi.
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15Meskipun Israel akan makmur seperti
rumput yang subur, Aku akan mengirim
angin timur yang panas dari padang
gurun dan mengeringkan perigi dan
mata airnya. Segala yang berharga akan
diambil daripadanya.
16 (14-1) Samaria harus dihukum
kerana memberontak terhadap Aku.
Rakyatnya akan mati dalam peperangan.
Bayi akan dihempaskan sehingga hancur,
dan perut wanita hamil dibelah."

Hosea Merayu kepada Israel

14
1 (14-2) Kembalilah kepada
TUHAN, Allah kamu, hai orang

Israel. Dosa kamu telah menyebabkan
kamu tergelincir dan jatuh.
2 (14-3) Kembalilah kepada TUHAN, dan
biarlah doa ini menjadi persembahan
kamu kepada-Nya: "Ampunkanlah
segala dosa kami, ya TUHAN, dan
terimalah doa kami. Lalu kami akan
memuji Engkau sebagaimana yang telah
kami janjikan.
3 (14-4) Negeri Asyur tidak akan dapat
menyelamatkan kami. Kereta kuda pun
tidak dapat melindungi kami. Kami
tidak akan berkata lagi kepada berhala
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bahawa berhala-berhala itu Allah kami.
Ya TUHAN, Engkau mengasihani orang
yang tidak mempunyai sesiapa pun yang
dapat diharapkan."

TUHAN Menjanjikan Kehidupan
Baru kepada Israel

4 (14-5) TUHAN berfirman, "Umat-Ku
yang menyeleweng akan Kubawa
kembali. Mereka akan Kukasihi dengan
segenap hati, sebab mereka tidak
Kumurkai lagi.
5 (14-6) Bagi orang Israel, Aku seperti
hujan yang membasahi tanah yang
gersang. Mereka akan berkembang
seperti bunga, dan seperti pokok di
Lebanon yang dalam akarnya.
6 (14-7) Mereka akan hidup dan
bertambah banyak seperti tanaman yang
banyak tunasnya, dan mereka menjadi
indah seperti pokok zaitun. Mereka akan
menjadi harum seperti pokok sedar di
Lebanon.
7 (14-8) Mereka akan kembali kepada-
Ku dan hidup dalam perlindungan-Ku.
Dengan pesat mereka akan bertambah
makmur seperti gandum bertumbuh di
ladang yang subur, dan seperti ladang
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anggur yang banyak hasilnya. Mereka
akan terkenal seperti wain dari Lebanon.
8 (14-9) Orang Israel akan membuang
berhala-berhala; Aku akan mengabulkan
doa mereka dan memelihara mereka.
Seperti pokok malar hijau Aku akan
melindungi mereka; Akulah sumber
segala berkat mereka."

Penutup
9 (14-10) Semoga orang yang bijaksana
memahami apa yang tertulis ini serta
memperhatikannya. Petunjuk daripada
TUHAN adalah benar, dan orang salih
hidup kerana menurut petunjuk itu.
Tetapi orang berdosa tergelincir dan
jatuh, kerana mereka tidak menurut
petunjuk itu.



Yoel

1
1 Inilah perkhabaran TUHAN kepada
Yoel anak Petuel.

Umat Israel Bersedih kerana
Hasil Ladang Musnah

2Dengarkanlah, hai orang tua;
dengarkanlah, hai semua orang di
Yehuda. Pernahkah perkara seperti ini
berlaku pada zaman kamu, atau pada
zaman nenek moyang kamu?
3Ceritakanlah kejadian ini kepada
anak-anak kamu, agar mereka
menceritakannya kepada anak-anak
mereka, dan anak-anak mereka pula
menceritakannya kepada generasi
selanjutnya.
4Kawanan belalang yang tidak terhitung
jumlahnya hinggap di ladang-ladang dan
melahap hasilnya. Apa yang ditinggalkan
kawanan ini, dihabiskan oleh kawanan
yang lain lagi.
5Hai pemabuk, bangunlah! Hai
peminum wain, menangislah! Wain yang
baru sudah dirampas dari mulut kamu.
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6Suatu bangsa telah menyerang
negeri kita; bangsa yang kuat dan tidak
terhitung bilangannya; gigi mereka itu
tajam seperti gigi singa.
7Pokok anggur kita telah dimusnahkan,
dan pokok ara kita dirosakkan. Kulit
batang pokok telah dikupas, sehingga
cabang-cabang menjadi putih.
8Hai semua orang, menangislah,
seperti gadis yang meratapi kematian
tunangannya.
9Tiada lagi gandum dan wain untuk
dipersembahkan di Rumah TUHAN; para
imam menangis kerana tidak mempunyai
persembahan untuk TUHAN.
10Ladang-ladang kosong; tanah
berkabung kerana gandum sudah
musnah, buah anggur sudah kering, dan
pokok zaitun sudah layu.
11Hai petani, berdukacitalah; hai
pekebun anggur, menangislah, kerana
gandum, barli, dan semua tanaman
sudah musnah.
12Pokok buah-buahan di ladang sudah
layu semuanya; pokok anggur, pokok
epal, pokok ara, pokok kurma, dan
pokok delima, maka rakyat tidak lagi
gembira.
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13Hai imam-imam yang bertugas
di mazbah, pakailah kain guni dan
menangislah. Masuklah ke dalam Rumah
TUHAN dan merataplah semalam suntuk.
Tiada lagi gandum dan wain untuk
dipersembahkan kepada Allah kamu.
14Berikanlah perintah untuk berpuasa;
adakan satu perhimpunan. Suruhlah para
pemimpin dan semua penduduk Yehuda
datang ke Rumah TUHAN, Allah kamu
dan berseru mohon pertolongan-Nya.
15Hari TUHAN sudah dekat, ketika
Yang Maha Kuasa, mendatangkan
kehancuran. Alangkah ngerinya hari itu!
16Tanaman dimusnahkan di depan
mata kita. Tiada lagi sorak gembira di
dalam Rumah Allah kita.
17Benih mati di tanah yang gersang.
Tiada lagi gandum untuk disimpan;
jelapang kosong menjadi reruntuhan.
18Binatang ternakan melenguh dan
gelisah, kerana tiada lagi padang rumput
bagi semuanya; kawanan domba pun
menderita.
19Aku berseru kepada-Mu, ya TUHAN,
kerana padang rumput dan pokok sudah
kering dan mati, seolah-olah dibakar api.
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20Bahkan binatang liar pun berseru
kepada-Mu, kerana sungai-sungai sudah
kering, dan padang rumput di gurun
sudah dibakar api.

Belalang Sebagai Amaran tentang
Kedatangan Hari TUHAN

2
1Tiuplah trompet, bunyikan tanda
kecemasan di Sion, bukit suci Allah.

Gementarlah, hai penduduk Yehuda,
kerana Hari TUHAN segera tiba.
2Hari itu gelap dan mendung, hari
kelam dan berawan. Bala tentera
belalang itu mara seperti kegelapan yang
meliputi pergunungan. Belum pernah
berlaku perkara seperti ini, dan perkara
ini tidak akan berulang lagi.
3Seperti api yang membakar dan
menghanguskan, kawanan belalang
makan segala tanaman. Di hadapan
kawanan belalang, padang indah
bagaikan taman Eden. Tetapi di belakang
kawanan belalang, padang itu sudah
menjadi gersang. Segala-galanya
dimusnahkan oleh belalang.
4Rupa belalang itu seperti kuda, dan
berlari seperti kuda perang.
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5Apabila belalang hinggap di atas
gunung, belalang berdetar bagaikan
kereta kuda, dan gemeretik bagaikan
rumput kering terbakar. Belalang
berbaris seperti bala tentera yang siap
untuk menyerang.
6Apabila belalang mara, semua orang
takut; tiap-tiap muka orang menjadi
pucat.
7Belalang menyerang seperti pahlawan,
dan memanjat tembok seperti askar.
Semua belalang terus mara ke depan,
tanpa menukar haluan
8atau berlanggar-langgar. Belalang
merempuh segala halangan, tiada yang
dapat menegah.
9Belalang menyerang kota, berlari di
atas tembok kota, memanjat rumah-
rumah, dan masuk melalui jendela
seperti pencuri.
10Bumi bergoncang ketika belalang
mara, dan langit pun bergegar.
Matahari dan bulan menjadi gelap,
bintang-bintang tidak lagi bercahaya.
11TUHAN memberikan perintah dengan
nyaring kepada tentera-Nya. Askar yang
taat kepada-Nya banyak dan perkasa.
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Alangkah dahsyatnya hari TUHAN! Tidak
seorang pun akan dapat bertahan.

Panggilan untuk Bertaubat
12TUHAN berfirman, "Tetapi sekarang
bertaubatlah dengan sungguh-sungguh
dan kembalilah kepada-Ku dengan
berpuasa, menangis, dan meratap.
13Biarlah hati kamu yang hancur itu
menyatakan penyesalan, jangan hanya
mengoyakkan pakaian." Kembalilah
kepada TUHAN Allah kamu. Dia
penyayang dan penuh rahmat; Dia sabar
dan menepati janji-Nya; Dia sentiasa
sedia mengampuni dan tidak suka
menghukum.
14Mungkin TUHAN Allah kamu akan
mengubah fikiran-Nya, lalu memberkati
kamu dengan hasil bumi yang banyak.
Oleh itu kamu dapat mempersembahkan
gandum dan wain kepada-Nya.
15Tiuplah trompet di Bukit Sion;
berikanlah perintah untuk berpuasa, dan
adakanlah satu perhimpunan.
16Kumpulkanlah segenap rakyat,
siapkanlah mereka untuk perhimpunan
umat, bawalah orang tua, kumpulkanlah
anak-anak dan bayi-bayi juga. Pasangan
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yang baru berkahwin pun mesti
meninggalkan bilik, lalu datang.
17Para imam yang mengabdi kepada
TUHAN di antara mazbah dan pintu
Rumah TUHAN, mesti menangis dan
berdoa demikian, "Kasihanilah umat-Mu,
ya TUHAN. Jangan biar bangsa lain
menghina dan mengolok-olok kami
dengan berkata, Di manakah Allah
kamu?"

Allah Menjadikan
Tanah Subur Semula

18Kemudian TUHAN menunjukkan
bahawa Dia mengambil berat tentang
tanah-Nya; Dia mengasihani umat-Nya.
19Dia menjawab mereka, "Sekarang
Aku hendak memberi kamu gandum,
wain, dan minyak zaitun, lalu kamu akan
dikenyangkan. Bangsa-bangsa lain tidak
akan menghina kamu lagi.
20Aku akan menjauhkan pasukan
belalang yang datang dari utara. Aku
akan mengusir sebilangan daripada
pasukan itu ke padang gurun. Barisan
hadapan pasukan itu akan dihalau
sampai tenggelam di Laut Mati, dan
barisan belakang tenggelam di Laut
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Tengah. Belalang yang mati akan
menjadi busuk. Aku akan membinasakan
pasukan itu kerana segala perbuatannya
terhadap kamu.
21Hai ladang, jangan takut;
bersukacitalah dan bergembiralah,
kerana perkara besar yang dilakukan
TUHAN untukmu.
22Hai binatang, jangan takut; kerana
padang rumput kini hijau, pokok
mengeluarkan buah, dan buah ara serta
buah anggur pun banyak.
23Bersukacitalah, hai penduduk Sion,
bergembiralah kerana apa yang telah
dilakukan TUHAN, Allah kamu bagi
kamu; Dia telah memberikan hujan
yang cukup pada musim luruh, Dia telah
menurunkan hujan pada musim sejuk
dan hujan pada musim bunga seperti
dahulu.
24Tempat mengirik gandum akan penuh
dengan gandum, dan tempat memeras
buah anggur akan berkelimpahan
dengan wain dan minyak zaitun.
25Aku akan mengganti segala kerugian
kamu pada tahun-tahun ketika belalang
makan hasil tanaman kamu. Akulah
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yang menyuruh kawanan belalang itu
menyusahkan kamu.
26Tetapi sekarang kamu akan
mempunyai cukup makanan sehingga
kenyang. Kamu akan memuji TUHAN,
Allah kamu, Dia telah melakukan
perbuatan ajaib bagi kamu. Umat-Ku
tidak sekali-kali akan dihina lagi.
27Oleh itu, hai Israel, kamu akan tahu
bahawa Aku ada di tengah-tengah kamu,
dan bahawa Aku, TUHAN ialah Allah
kamu, dan tiada lagi yang lain. Umat-Ku
tidak sekali-kali akan dihina lagi."

Hari TUHAN
28 "Kemudian Aku akan mencurahkan
Roh-Ku kepada semua orang: anak
lelaki dan anak perempuan kamu akan
mengisytiharkan perkhabaran-Ku; orang
tua kamu akan bermimpi, dan orang
muda kamu akan nampak penglihatan.
29Pada masa itu Aku akan mencurahkan
roh-Ku bahkan kepada hamba-hamba,
baik lelaki mahupun perempuan.
30Aku akan memberikan petanda hari
itu, di langit dan di bumi; akan ada
pertumpahan darah, api dan gumpalan
asap.
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31Sebelum Hari TUHAN yang dahsyat
dan mengerikan itu tiba, matahari akan
menjadi gelap, dan bulan akan menjadi
merah seperti darah.
32Tetapi semua orang yang meminta
pertolongan TUHAN akan diselamatkan.
Sebagaimana TUHAN telah berfirman,
Sebilangan orang di Yerusalem akan
terselamat; mereka yang Aku pilih akan
hidup."

Allah akan Mengadili Bangsa-Bangsa

3
1TUHAN berfirman, "Pada masa itu
Aku akan memulihkan kemakmuran

Yehuda dan Yerusalem.
2Aku akan mengumpulkan semua
bangsa dan membawa mereka ke
Lembah Penghakiman. Aku akan
menghakimi mereka di situ kerana
segala perbuatan mereka terhadap
umat-Ku. Mereka telah membuang
umat-Ku ke berbagai negeri, dan
membahagi-bahagikan tanah Israel,
negeri milik-Ku.
3Mereka membuang undi untuk
menentukan pemilik orang tawanan.
Mereka menjual budak lelaki dan
perempuan supaya dijadikan abdi.
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Mereka menggunakan wang yang
diperoleh untuk membayar pelacur dan
membeli wain.
4Apakah yang kamu cuba lakukan
kepada-Ku, hai Tirus, Sidon, dan seluruh
wilayah Filistea? Adakah kamu cuba
membalas dendam terhadap Aku? Jika
demikian, Aku akan membalas kamu
dengan segera.
5Kamu telah merampas emas dan
perak-Ku, serta membawa harta
kekayaan-Ku ke dalam rumah berhala
kamu.
6Kamu telah membawa penduduk
Yehuda dan Yerusalem ke tempat yang
jauh, serta menjual mereka kepada
orang Yunani.
7Tetapi sekarang Aku membawa
mereka keluar dari tempat-tempat kamu
menjual mereka. Aku akan membalas
kejahatan kamu terhadap mereka.
8Anak-anak lelaki dan perempuan
kamu akan dijual kepada orang Yehuda;
orang Yehuda pula akan menjual mereka
kepada Syeba, negeri yang sangat jauh.
Aku, TUHAN telah berfirman.
9Umumkanlah hal ini kepada bangsa-
bangsa, Bersiaplah untuk berperang,
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panggillah para pahlawan kamu;
kumpulkanlah semua askar, dan
maralah!
10Leburlah mata bajak untuk dijadikan
pedang, dan juga sabit untuk dijadikan
tombak. Hendaklah orang yang lemah
turut berkata: Aku pahlawan.
11Marilah segera, hai bangsa-bangsa
di sekitar, berkumpullah di lembah."
Ya TUHAN, kirimlah tentera-Mu untuk
menyerang mereka.
12TUHAN berfirman lagi, "Bangsa-
bangsa mesti bersiap dan datang ke
Lembah Penghakiman. Di sana Aku,
TUHAN akan duduk dan menghakimi,
semua bangsa di sekitar.
13Mereka sangat kejam, potonglah
mereka seperti gandum pada musim
menuai; peraslah mereka seperti buah
anggur di tempat memeras buah anggur
sehingga wain melimpah."
14Beribu-ribu orang berada di Lembah
Penghakiman. Di sanalah Hari TUHAN
akan segera datang.
15Matahari dan bulan menjadi
gelap, dan bintang-bintang tidak lagi
bercahaya.
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Allah akan Memberkati Umat-Nya
16Suara TUHAN bergemuruh dari Bukit
Sion; Dia mengguntur dari Yerusalem;
langit dan bumi bergoncang, tetapi Dia
akan melindungi umat-Nya.
17 "Oleh itu hai Israel, barulah kamu
tahu, bahawa Akulah TUHAN, Allah
kamu. Aku tinggal di Sion, bukit-Ku yang
suci. Yerusalem akan menjadi kota yang
suci; orang bangsa asing tidak sekali-kali
akan merampasnya lagi.
18Pada masa itu gunung akan diliputi
ladang anggur; ternakan akan terdapat
di tiap-tiap bukit; semua sungai di
Yehuda akan penuh air. Sebatang sungai
akan mengalir dari Rumah TUHAN;
sungai itu akan mengairi Lembah Akasia.
19Mesir akan menjadi padang gurun,
dan Edom menjadi timbunan puing,
kerana mereka telah menyerang Yehuda
dan membunuh penduduknya yang tidak
bersalah.
20Aku akan membalas dendam bagi
pihak mereka yang telah dibunuh;
Aku tidak akan membiarkan orang
yang bersalah terlepas. Tetapi Yehuda
dan Yerusalem akan dihuni orang
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selama-lamanya, dan Aku, TUHAN akan
tinggal di Bukit Sion."
21 (3:20)



Amos

1
1 Inilah kata-kata Amos, seorang
gembala domba dari kota Tekoa. Dua

tahun sebelum gempa bumi berlaku,
ketika negeri Yehuda diperintah oleh
Raja Uzia dan Israel diperintah oleh Raja
Yerobeam putera Raja Yehoas, Allah
menyatakan perkara-perkara tentang
Israel kepada Amos.
2 Inilah yang dikatakan oleh Amos,
"TUHAN bertempik dari Bukit Sion,
suara-Nya bergemuruh dari Yerusalem.
Padang rumput menjadi gersang, rumput
di Gunung Karmel menjadi kering."

Hukuman Allah atas
Negara-Negara Jiran Israel Siria

3TUHAN berfirman, "Penduduk Damsyik
sudah berkali-kali berdosa, oleh itu Aku
pasti akan menghukum mereka. Mereka
memperlakukan orang Gilead dengan
sangat kejam.
4Oleh itu Aku akan mengirim api ke
istana yang dibina oleh Raja Hazael dan
membakar kubu-kubu Raja Benhadad.
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5Aku akan merosakkan pintu gerbang
Damsyik, dan menyingkirkan penduduk
Lembah Awen dari tempat tinggal
mereka. Penguasa Bet-Eden akan
Kuturunkan dari takhta, dan penduduk
Siria akan ditawan serta dibuang ke
negeri Kir."

Filistin
6TUHAN berfirman, "Penduduk Gaza
sudah berkali-kali berdosa, oleh itu Aku
pasti akan menghukum mereka. Mereka
sudah menawan semua orang daripada
satu bangsa, dan menjual bangsa itu
sebagai abdi kepada orang Edom.
7Oleh itu Aku akan mengirim api ke
tembok kota Gaza dan menghanguskan
semua kubunya.
8Aku akan melucutkan kuasa para
penguasa kota Asdod dan Askelon.
Aku akan menghukum kota Ekron dan
membinasakan semua orang Filistin
yang masih hidup."

Tirus
9TUHAN berfirman, "Penduduk Tirus
sudah berkali-kali berdosa, oleh itu Aku
pasti akan menghukum mereka. Mereka
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sudah membawa semua orang daripada
satu bangsa ke pembuangan di negeri
Edom; mereka tidak menepati perjanjian
persahabatan yang dibuat oleh mereka.
10Oleh itu Aku akan mengirim api
ke tembok kota Tirus dan membakar
kubu-kubunya."

Edom
11TUHAN berfirman, "Penduduk Edom
sudah berkali-kali berdosa, oleh itu
Aku pasti akan menghukum mereka.
Tanpa belas kasihan, mereka sudah
memburu orang Israel, saudara mereka.
Mereka terus-menerus marah dan tetap
mendendam.
12Oleh sebab itu Aku akan mengirim
api ke kota Teman dan membakar
kubu-kubu Bozra."

Amon
13TUHAN berfirman, "Penduduk Amon
sudah berkali-kali berdosa, oleh itu Aku
pasti akan menghukum mereka. Ketika
mereka berperang untuk meluaskan
wilayah, mereka membelah perut
wanita-wanita hamil di Gilead.
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14Oleh itu, Aku akan mengirim api ke
tembok kota Raba dan menghanguskan
semua kubunya. Pada masa itu akan
terdengar keriuhan pertempuran dan
peperangan akan memuncak seperti
angin ribut.
15Raja mereka dan para pegawai
kerajaan akan ditawan dan di buang
negeri."

Moab

2
1TUHAN berfirman, "Penduduk Moab
sudah berkali-kali berdosa, kerana

itu Aku pasti akan menghukum mereka.
Mereka menghina raja Edom yang sudah
mangkat dengan membakar tulangnya
sehingga menjadi abu.
2Oleh itu, Aku akan mengirim api ke
negeri Moab dan membakar kubu-kubu
Keriot. Penduduk Moab akan mati
di tengah-tengah keriuhan perang,
sementara trompet dibunyikan dan pekik
pertempuran diteriakkan oleh askar.
3Aku akan membunuh penguasa Moab
dan semua pegawai kerajaan di sana."



Amos 2.4–7 5

Yehuda
4TUHAN berfirman, "Penduduk Yehuda
sudah berkali-kali berdosa, kerana itu
Aku pasti akan menghukum mereka.
Mereka melanggar perintah-Ku dan
tidak mempedulikan ajaran-Ku. Mereka
disesatkan oleh tuhan-tuhan lain yang
disembah oleh nenek moyang mereka.
5Oleh itu, Aku akan mengirim api ke
negeri Yehuda dan membakar kubu-kubu
Yerusalem."

Hukuman Allah atas Israel
6TUHAN berfirman, "Umat Israel sudah
berkali-kali berdosa, kerana itu Aku
pasti akan menghukum mereka. Mereka
menjual orang jujur sebagai abdi; orang
jujur yang tidak dapat membayar hutang
mereka. Demikian juga yang dilakukan
mereka terhadap orang miskin yang
tidak dapat membayar hutang, walaupun
hutang itu hanya seharga sepasang
selipar.
7Mereka menginjak-injak orang lemah
yang tidak berdaya dan menyingkirkan
orang miskin. Bapa dan anak lelakinya
meniduri abdi perempuan yang sama,
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sehingga mencemarkan nama-Ku yang
suci.
8Di setiap tempat ibadat, orang tidur
dengan pakaian yang diambil daripada
orang miskin sebagai jaminan hutang.
Di Rumah Allah mereka, mereka minum
wain yang diambil daripada orang yang
berhutang kepada mereka.
9Walaupun begitu, hai umat-Ku, bagi
kamulah Aku membinasakan orang
Amori yang setinggi pokok sedar dan
sekuat pokok oak.
10Aku sudah membawa kamu keluar
dari Mesir dan memimpin kamu melalui
padang gurun selama 40 tahun. Aku
sudah memberikan negeri orang Amori
kepada kamu supaya menjadi negeri
kamu sendiri.
11Aku sudah memilih beberapa orang
daripada anak lelaki kamu untuk menjadi
nabi, dan beberapa orang muda kamu
untuk menjadi orang Nazir. Bukankah
demikian, hai umat Israel? Aku, TUHAN,
sudah berfirman.
12Tetapi kamu menyuruh orang
Nazir minum wain, sehingga mereka
mengingkari janji. Kamu juga melarang
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nabi-nabi menyampaikan perkhabaran-
Ku.
13Sekarang Aku akan menekan kamu
sampai ke tanah, seperti kereta lembu
yang sarat dengan muatan gandum.
14Pelari yang pantas pun tidak akan
dapat melarikan diri; orang kuat akan
hilang kekuatan, dan pahlawan tidak
dapat menyelamatkan diri.
15Pemanah tidak akan dapat bertahan,
pelari pantas tidak akan dapat melarikan
diri, dan penunggang kuda tidak akan
dapat menyelamatkan diri.
16Pada hari itu askar yang paling berani
pun akan meninggalkan senjata, lalu
lari." Demikianlah firman TUHAN.

3
1Hai umat Israel, dengarlah
perkhabaran TUHAN tentang

segenap bangsa kamu, yang sudah
dibawa-Nya keluar dari Mesir. TUHAN
berfirman,
2 "Daripada semua bangsa di dunia,
kamulah satu-satunya bangsa yang Aku
kenal dan pelihara. Itulah sebabnya dosa
kamu besar, dan Aku mesti menghukum
kamu."
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Tugas Nabi
3Bolehkah dua orang berangkat
bersama-sama tanpa berjanji untuk
berjumpa lebih dahulu?
4Adakah singa mengaum di hutan, jika
belum mendapat mangsa? Adakah anak
singa mengaum di dalam lubangnya, jika
belum menangkap apa-apa?
5Bolehkah burung terjebak dalam
perangkap, jika perangkap tidak
berumpan? Bolehkah perangkap
membingkas jika tiada yang tertangkap?
6 Jika trompet tanda perang dibunyikan,
tidakkah orang di kota ketakutan?
Bolehkah bencana menimpa sesuatu
kota, jika TUHAN tidak mendatangkan
bencana itu?
7TUHAN Raja tidak pernah melakukan
sesuatu pun tanpa menyatakan
rancangan-Nya kepada para nabi,
hamba-hamba-Nya.
8Apabila singa mengaum, siapakah
tidak takut? Apabila TUHAN Raja
berfirman, siapakah dapat berdiam diri
dan tidak mengisytiharkan perkhabaran-
Nya?
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Kejatuhan Samaria
9Umumkanlah perkhabaran ini kepada
orang yang tinggal di istana Mesir dan
Asdod, "Berkumpullah di bukit-bukit di
sekitar Samaria, dan lihatlah huru-hara
serta jenayah yang berlaku di sana."
10TUHAN berfirman, "Penduduk
Samaria mengisi rumah besar mereka
dengan benda-benda yang diperoleh
daripada kejahatan dan kekejaman.
Mereka sama sekali tidak tahu berlaku
jujur.
11Oleh itu musuh akan mengepung
negeri mereka, memusnahkan
pertahanan, dan menjarah rumah besar
mereka."
12TUHAN berfirman, "Seperti seorang
gembala yang hanya mendapat sepasang
kaki atau sepotong telinga dombanya
yang diterkam oleh singa, demikian juga
yang akan berlaku; hanya sedikit orang
yang akan terselamat antara penduduk
Samaria yang sekarang berbaring di atas
tempat tidur yang serba mewah."
13TUHAN Raja Yang Maha Kuasa
berfirman, "Sekarang dengarlah, dan
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berikanlah amaran kepada keturunan
Yakub.
14Pada hari Aku menghukum orang
Israel kerana dosa mereka, Aku akan
memusnahkan mazbah-mazbah di
Betel. Setiap mazbah akan dipatahkan
unjuran-unjurannya sehingga jatuh ke
tanah.
15Aku akan memusnahkan rumah
musim sejuk dan rumah musim panas.
Rumah yang dihias dengan gading
akan roboh; semua rumah besar akan
dimusnahkan.

4
1Dengarlah, hai kaum wanita
Samaria yang bertambah gemuk

seperti lembu tambun di Basan! Kamu
menindas orang lemah, menekan orang
miskin, dan menuntut supaya suami
kamu sentiasa menyediakan minuman
keras untuk kamu!
2Aku, TUHAN Raja suci. Aku sudah
berjanji bahawa akan tiba masanya
kamu diheret dengan kaitan; kamu
semua akan menjadi seperti ikan pada
mata kail.
3Kamu akan diheret ke celah tembok
yang terdekat, lalu dilempar keluar ke
Hermon."
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Israel Tidak Mahu Mendengar
4TUHAN Raja berfirman, "Hai umat
Israel! Pergilah ke tempat ibadat di
Betel dan berbuatlah dosa di sana!
Pergilah ke Gilgal, dan berbuatlah dosa
di sana dengan segenap kekuatan kamu!
Persembahkanlah korban setiap pagi,
dan bawalah persepuluhan kamu setiap
tiga hari!
5Persembahkanlah roti sebagai
korban kesyukuran kepada Allah, dan
bercakap besarlah tentang persembahan
tambahan yang kamu bawa! Perbuatan
seperti itulah yang suka kamu lakukan.
6Akulah yang mendatangkan kebuluran
kepada semua kota kamu, tetapi kamu
tidak kembali kepada-Ku.
7Aku mencegah hujan turun ketika
tanaman kamu sangat memerlukan air.
Aku menurunkan hujan ke kota yang
satu tetapi tidak menurunkannya ke kota
yang lain. Ladang yang satu mendapat
curahan hujan, sedangkan ladang yang
lain kekeringan.
8Di beberapa buah kota, penduduknya
yang lemah kerana kehausan akan
mencari air di kota yang lain, tetapi air di
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situ tidak cukup. Walaupun begitu, kamu
tidak juga kembali kepada-Ku.
9Aku mengirim angin panas dan hama
untuk merosakkan tanaman kamu
di ladang dan pokok anggur kamu.
Belalang memakan habis pokok ara dan
pokok zaitun. Namun demikian kamu
tidak juga kembali kepada-Ku.
10Aku mengirim wabak kepada kamu
seperti yang Aku kirim ke Mesir. Aku
membunuh orang muda kamu dalam
peperangan dan merampas kuda kamu.
Aku memenuhi perkhemahan kamu
dengan bangkai yang baunya menusuk
hidung. Walaupun begitu, kamu tidak
juga kembali kepada-Ku.
11Aku membinasakan sebilangan
daripada kamu sebagaimana Aku
membinasakan Sodom dan Gomora.
Orang yang masih hidup di kalangan
kamu umpama puntung kayu yang
diambil dari api. Walaupun begitu, kamu
tidak juga kembali kepada-Ku.
12Oleh itu, hai umat Israel, Aku
akan menghukum kamu. Bersiaplah
menghadapi hukuman yang akan
Kutimpakan kepada kamu!"
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13Sesungguhnya, Allah yang
menciptakan pergunungan; Dia
juga yang menjadikan angin. Dia
menyatakan rancangan-Nya kepada
manusia. Dia mengubah siang menjadi
malam; di atas puncak-puncak bumi Dia
berjalan, TUHAN Allah Yang Maha Kuasa,
itulah nama-Nya.

Panggilan untuk Bertaubat

5
1Dengarlah, hai umat Israel!
Aku hendak menyanyikan lagu

perkabungan untuk kamu:
2 Israel, anak dara itu sudah jatuh, dia
tidak akan bangkit lagi! Dia dibiarkan
terlantar di tanahnya sendiri, tiada
sesiapa yang menolongnya berdiri.
3TUHAN Raja berfirman, "Sebuah kota
di Israel mengerahkan seribu orang
askar, tetapi hanya seratus orang yang
kembali. Kota yang lain mengerahkan
seratus orang, tetapi hanya sepuluh
orang yang kembali."
4TUHAN berfirman kepada umat Israel,
"Kembalilah kepada-Ku, maka kamu
akan hidup.
5 Jangan pergi ke Bersyeba untuk
beribadat. Jangan cari Aku di Betel
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kerana Betel akan lenyap. Jangan pergi
ke Gilgal, kerana penduduk kota itu akan
dibuang negeri."
6Kembalilah kepada TUHAN, maka
kamu akan hidup. Jika kamu tidak
kembali kepada-Nya, Dia akan datang
seperti api yang menyala-nyala kepada
umat Israel. Api akan membakar
penduduk Betel dan tiada seorang pun
dapat memadamkan api itu.
7Alangkah malangnya kamu yang
memutarbalikkan keadilan dan
merampas hak orang!
8TUHAN mencipta bintang-bintang di
angkasa -- bintang Orion dan bintang
Kartika. Dia mengubah kegelapan
menjadi cahaya, dan mengubah siang
menjadi malam. Dia memanggil air
dari lautan dan mencurahkan air itu ke
daratan. TUHAN itulah nama-Nya.
9Dia membinasakan orang perkasa,
dan memusnahkan pertahanan mereka.
10Kamu membenci orang yang
menentang ketidakadilan dan yang
berkata benar di tempat pengadilan.
11Kamu menindas orang miskin dan
merampas gandum mereka. Oleh itu
kamu tidak akan tinggal di dalam rumah
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mewah daripada batu, yang sudah kamu
bina. Kamu tidak akan minum wain dari
ladang anggur kamu yang indah.
12Aku tahu betapa dahsyatnya dosa
kamu dan betapa banyaknya jenayah
yang kamu lakukan. Kamu menganiaya
orang baik, menerima rasuah, dan
menghalang orang miskin daripada
mendapat keadilan di tempat pengadilan.
13Oleh sebab perbuatan kamu itu,
maka orang bijaksana berfikir lebih baik
berdiam diri sahaja pada masa yang
jahat seperti itu.
14Berusahalah untuk berbuat baik dan
jangan berbuat jahat, supaya kamu
hidup. Maka TUHAN Allah Yang Maha
Kuasa akan sungguh-sungguh menyertai
kamu seperti yang kamu katakan.
15Bencilah kejahatan, cintailah
kebaikan, dan tegakkanlah keadilan
di mahkamah. Mungkin TUHAN akan
mengasihani orang Israel yang masih
hidup.
16Oleh itu TUHAN Raja Yang Maha
Kuasa berfirman, "Di jalan-jalan kota,
orang akan meratap dan menangis
kerana sedih. Bahkan petani-petani
pun akan dipanggil untuk ikut meratap
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bersama dengan orang yang diupah
untuk meratapi orang mati.
17Orang akan meratap di semua
ladang anggur kerana Aku datang untuk
menghukum kamu." Demikianlah firman
TUHAN.
18Alangkah malangnya kamu yang
menanti-nantikan Hari TUHAN! Apakah
gunanya hari itu bagi kamu? Hari itu
hanya merupakan hari yang gelap dan
bukan hari yang terang bagi kamu.
19Keadaannya seperti orang yang
melarikan diri dari singa, lalu bertemu
dengan beruang; atau seperti orang
yang pulang ke rumah dan meletakkan
tangannya pada tembok, lalu dipatuk
ular!
20Hari TUHAN itu akan membawa
kegelapan dan bukan cahaya; hari itu
akan suram, tanpa cahaya sama sekali.
21TUHAN berfirman, "Aku benci dan
muak dengan perayaan agama kamu;
Aku jemu melihatnya!
22Apabila kamu mempersembahkan
korban untuk menyenangkan hati
TUHAN dan korban untuk mengucap
syukur kepada-Ku, Aku tidak akan
menerimanya. Aku tidak akan menerima
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ternak yang gemuk, yang kamu
persembahkan sebagai korban untuk
memohon berkat, kepada-Ku.
23Hentikanlah nyanyian kamu yang
membisingkan itu; Aku tidak mahu
mendengar permainan kecapi kamu.
24Sebaliknya, berusahalah supaya
keadilan mengalir seperti sungai, dan
kejujuran mengalir seperti air yang tidak
pernah kering.
25Hai umat Israel, pada masa Aku
memimpin kamu melalui padang gurun
selama empat puluh tahun, Aku tidak
menuntut persembahan dan korban
daripada kamu.
26Tetapi sekarang kamu menyembah
Sakut yang kamu anggap raja dan
Kewan, bintang yang kamu dewa-
dewakan itu. Oleh itu kamu sendiri harus
mengangkut patung-patung itu,
27apabila Aku membuang kamu ke
suatu negeri yang lebih jauh dari
Damsyik." Demikianlah firman TUHAN
yang bernama Allah Yang Maha Kuasa.

Kejatuhan Israel

6
1Alangkah malangnya kamu yang
hidup bersenang-senang di Sion, dan
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kamu yang berasa aman di Samaria.
Kamulah orang kenamaan daripada
Israel, bangsa yang agung; kamulah
yang didatangi rakyat untuk meminta
pertolongan.
2Tetapi sekarang pergilah melihat
kota Kalne. Berjalanlah terus ke kota
Hamat yang besar, kemudian ke kota
Gat di Filistin. Adakah kamu menyangka
bahawa kota-kota itu lebih baik daripada
kerajaan Yehuda dan Israel? Adakah
wilayah mereka lebih besar daripada
wilayah kamu?
3Kamu tidak mahu mengakui bahawa
hari malapetaka sudah hampir, tetapi
perbuatan kamu hanya mempercepatkan
ketibaan hari yang dahsyat itu.
4Alangkah malangnya kamu yang
berbaring di atas tempat tidur yang
serba mewah, dan berpesta dengan
makan daging anak lembu dan anak
domba!
5Kamu suka menggubah lagu seperti
yang dilakukan oleh Daud, dan kamu
memainkan lagu itu pada kecapi.
6Kamu minum wain dari mangkuk yang
diisi penuh, dan kamu menggunakan
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minyak wangi yang terbaik, tetapi kamu
tidak meratapi kejatuhan Israel.
7Oleh itu kamulah yang akan pertama-
tama dibuang negeri. Pesta dan jamuan
kamu akan berakhir.
8Dengan tegas TUHAN Raja Yang Maha
Kuasa sudah memberikan amaran ini,
"Aku benci akan keangkuhan umat
Israel; Aku sangat benci akan rumah
mewah mereka. Ibu kota mereka dan
semua yang ada di situ akan Kuserahkan
kepada musuh."
9Apabila ada sepuluh orang yang
tinggal di dalam sebuah rumah, mereka
akan mati juga.
10Seorang sanak itu, yang
bertanggungjawab mengurus
penguburan orang yang sudah
meninggal, akan datang untuk
membawa keluar jenazah saudaranya.
Dia akan berseru kepada orang yang
berada di dalam rumah itu, "Adakah
sesiapa yang masih hidup selain kamu?"
Jawapan akan terdengar, "Tiada!"
Kemudian sanak itu akan berkata,
"Jangan bercakap lagi! Kita tidak boleh
menyebut nama TUHAN."
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11Apabila TUHAN memberikan perintah,
rumah besar dan rumah kecil akan
dimusnahkan.
12Adakah kuda berlari di bukit batu?
Adakah orang membajak lautan
dengan lembu? Tetapi kamu sudah
memutarbalikkan keadilan sehingga
menjadi racun, dan perkara yang benar
menjadi salah.
13Kamu bercakap besar kerana kamu
sudah mengalahkan kota Lodebar.
Dengan angkuh kamu berkata, "Kami
cukup kuat untuk merebut kota
Karnaim."
14TUHAN Allah Yang Maha Kuasa
berfirman, "Umat Israel, Aku akan
mengirim tentera suatu bangsa asing
untuk menaklukkan negeri kamu.
Mereka akan menindas kamu, dari
Genting Hamat di utara sampai ke
Lembah Araba di selatan."

PENGLIHATAN TENTANG HUKUMAN
DARIPADA TUHAN Belalang

7
1Aku mendapat suatu penglihatan
daripada TUHAN Raja. Dalam

penglihatan itu aku nampak Dia
mencipta suatu kawanan belalang
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setelah orang selesai memotong rumput
untuk raja. Pada masa itu rumput mula
tumbuh lagi.
2Kawanan belalang itu memakan habis
semua tumbuhan di tanah. Kemudian
aku berkata, "Ya TUHAN Raja, ampunilah
umat-Mu! Bagaimana mungkin mereka
dapat bertahan? Mereka sangat kecil dan
lemah!"
3TUHAN mengubah fikiran-Nya dan
berfirman, "Hal yang engkau nampak itu
tidak akan berlaku."

Api
4Aku mendapat suatu penglihatan
lagi daripada TUHAN Raja. Aku
nampak Dia sedang bersedia untuk
menghukum umat-Nya dengan api. Api
itu menghanguskan lautan besar di
bawah bumi dan mula membakar tanah.
5Kemudian aku berkata, "Ya TUHAN
Raja, tolong hentikan api itu! Bagaimana
mungkin umat-Mu dapat bertahan?
Mereka sangat kecil dan lemah!"
6TUHAN mengubah fikiran-Nya lagi
dan berfirman, "Hal ini pun tidak akan
berlaku."
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Tali Unting
7Aku mendapat suatu penglihatan
lain daripada Tuhan. Aku nampak Dia
berdiri di sisi sebuah tembok yang dibina
dengan menggunakan tali unting, dan
Dia memegang seutas tali unting.
8Dia bertanya kepadaku, "Amos,
apakah yang engkau nampak?" Aku
menjawab, "Seutas tali unting."
Kemudian Dia berfirman, "Aku
menggunakan tali unting ini untuk
menunjukkan bahawa umat-Ku seperti
tembok yang tidak tegak. Aku tidak akan
mengubah fikiran-Ku lagi; Aku akan
menghukum mereka.
9Tempat-tempat yang digunakan oleh
keturunan Ishak untuk beribadat akan
dihancurkan. Tempat-tempat suci orang
Israel akan menjadi reruntuhan. Aku
akan mengakhiri pemerintahan keluarga
Raja Yerobeam."

Amos dan Amazia
10Amazia, imam di Betel, mengirim
laporan ini kepada Raja Yerobeam
dari Israel, "Amos sedang berpakat
dengan rakyat untuk melawan tuanku.
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Kata-katanya yang menghasut rakyat
akan menyebabkan negeri ini hancur.
11Dia berkata, Yerobeam akan terbunuh
dalam pertempuran, dan orang Israel
akan dibawa ke pembuangan, jauh dari
negeri mereka sendiri."
12Kemudian Amazia berkata kepada
Amos, "Hai nabi, pulanglah ke Yehuda!
Bernubuatlah di sana. Biarlah mereka
yang memberikan nafkah kepadamu!
13 Jangan lagi bernubuat di sini, di
Betel. Kota ini khas untuk raja beribadat,
iaitu tempat ibadat negara."
14Amos menjawab, "Aku bukan seperti
nabi-nabi lain yang bernubuat untuk
mendapat upah. Sebenarnya aku
seorang penternak dan pemelihara
pokok ara.
15Tetapi TUHAN memanggil aku
daripada pekerjaan menggembalakan
ternak dan menyuruh aku
menyampaikan perkhabaran-Nya
kepada orang Israel.
16Oleh itu dengarlah firman TUHAN.
Oleh sebab Amazia melarang aku
bernubuat menentang umat Israel,
17demikianlah firman TUHAN, Isterimu
akan menjadi pelacur di jalan-jalan
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kota dan anak-anakmu dibunuh dalam
peperangan. Tanahmu akan dibahagi-
bahagi dan diberikan kepada orang
lain; engkau sendiri akan meninggal di
negeri orang yang tidak mengenal Allah.
Penduduk Israel pasti akan dibawa ke
pembuangan, jauh dari negeri mereka
sendiri."

Buah-buahan di dalam Bakul

8
1Aku mendapat suatu penglihatan
lagi daripada TUHAN Raja. Aku

nampak buah-buahan di dalam bakul.
2TUHAN bertanya, "Amos, apakah
yang engkau nampak?" Aku menjawab,
"Buah-buahan di dalam bakul." TUHAN
berfirman kepadaku, "Kesudahan
umat-Ku Israel sudah tiba. Aku tidak
akan mengubah fikiran-Ku lagi; Aku
akan menghukum mereka.
3Pada hari itu nyanyian di istana akan
menjadi ratapan. Mayat akan berselerak
di merata-rata tempat. Mayat-mayat itu
akan dibuang dengan diam-diam."

Israel Dihukum
4Dengarlah, kamu yang menindas
orang yang serba kekurangan dan
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membinasakan orang miskin di negeri
ini.
5Kamu berkata, "Bilakah hari perayaan
selesai supaya kita dapat menjual
gandum lagi? Lama betul perayaan ini.
Bilakah hari Sabat berlalu supaya kita
dapat berjualan lagi? Kemudian kita akan
meminta harga yang berlebih-lebihan.
Kita akan menggunakan sukatan dan
timbangan yang tidak tepat untuk
menipu pelanggan.
6Kita akan menjual gandum yang rosak
dengan harga tinggi. Kita akan mencari
seorang miskin yang tidak mampu
membayar hutang, walaupun hutang itu
hanya seharga sepasang selipar, lalu kita
akan membeli orang itu sebagai hamba."
7TUHAN, Allah Israel sudah bersumpah,
"Sekali-kali Aku tidak akan melupakan
perbuatan mereka yang jahat.
8Oleh itu bumi akan gempa dan semua
orang di negeri itu gelisah. Seluruh
negeri akan goncang; bumi akan naik
turun seperti Sungai Nil.
9Masanya akan tiba apabila Aku
menyebabkan matahari terbenam pada
tengah hari dan bumi menjadi gelap
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pada siang hari. Aku, TUHAN Raja sudah
berfirman.
10Perayaan kamu akan Kujadikan
perkabungan, dan nyanyian gembira
kamu Kujadikan ratapan. Aku akan
menyebabkan kamu mencukur rambut
sebagai tanda sedih, dan memakai kain
guni. Kamu akan menjadi seperti ibu
bapa yang meratapi kematian anak lelaki
tunggal. Hari itu akan berakhir dengan
penuh kesedihan.
11Masanya akan tiba apabila Aku
mendatangkan kebuluran di negeri ini.
Orang akan lapar, tetapi tidak lapar
akan makanan. Orang akan dahaga,
tetapi tidak dahaga akan air. Mereka
lapar dan dahaga akan perkhabaran
daripada TUHAN. Aku, TUHAN Raja,
sudah berfirman.
12Orang akan mengembara dari Laut
Mati ke Laut Tengah, dan selanjutnya dari
utara ke timur. Di merata-rata tempat
mereka akan mencari perkhabaran
daripada TUHAN, tetapi mereka tidak
akan mendapatnya.
13Pada hari itu kelak, orang lelaki dan
perempuan yang muda dan sihat pun
akan pengsan kerana dahaga.
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14Orang yang bersumpah demi
berhala-berhala Samaria, dengan
berkata, Demi dewa di Dan atau Demi
dewa di Bersyeba, akan jatuh dan tidak
bangun lagi."

Hukuman daripada Tuhan

9
1Aku nampak Tuhan berdiri di sisi
mazbah. Dia memberikan perintah

ini, "Pukullah kuat-kuat kepala tiang
di Rumah-Ku supaya seluruh serambi
bergoncang. Pecahkan kepala-kepala
tiang itu dan biarlah semuanya jatuh
ke atas kepala orang. Orang yang tidak
mati akan Kubunuh dalam peperangan.
Tidak seorang pun akan dapat melarikan
diri untuk menyelamatkan diri.
2Walaupun mereka menggali lubang
sampai ke dunia orang mati, Aku akan
menangkap mereka. Walaupun mereka
memanjat sampai ke langit, Aku akan
membawa mereka turun.
3 Jika mereka bersembunyi di puncak
Gunung Karmel, Aku akan mencari
dan menangkap mereka. Jika mereka
bersembunyi di dasar laut, Aku akan
memberikan perintah kepada naga laut
untuk menggigit mereka.
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4 Jika mereka dibawa ke pembuangan
oleh musuh, Aku akan memberikan
perintah supaya mereka dibunuh. Aku
bertekad membinasakan mereka, dan
tidak akan menolong mereka."
5Apabila TUHAN Raja Yang Maha Kuasa
menyentuh bumi, bergempalah bumi,
dan semua penduduknya meratap.
Seluruh dunia naik turun seperti Sungai
Nil.
6TUHAN membina tempat tinggal-Nya
di angkasa, di atas bumi dipasang-Nya
langit sebagai kubah. Dia memanggil
air dari lautan, dan mencurahkannya di
daratan, TUHAN itulah nama-Nya.
7TUHAN berfirman, "Hai umat Israel,
Aku mempedulikan orang Etiopia sama
seperti Aku mempedulikan kamu. Aku
membawa orang Filistin dari Kreta dan
orang Siria dari Kir sama seperti Aku
membawa kamu dari Mesir.
8Aku, TUHAN Raja, sedang mengamati
kerajaan Israel yang berdosa ini, dan Aku
akan melenyapkannya dari muka bumi.
Namun Aku tidak akan membinasakan
semua keturunan Yakub.
9Aku akan memberikan perintah,
dan Aku akan menampi umat Israel
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seperti orang menampi gandum dengan
penampi. Aku akan menampi mereka
antara bangsa-bangsa untuk membuang
semua yang tidak berguna.
10Orang berdosa di kalangan umat-Ku
berkata, Allah tidak akan membiarkan
kita ditimpa malapetaka. Tetapi
sesungguhnya mereka akan dibunuh
dalam peperangan."

Israel akan Dipulihkan
11TUHAN berfirman, "Masanya akan
tiba apabila Aku memulihkan kerajaan
Daud. Sekarang kerajaan itu telah
menjadi seperti rumah yang runtuh.
Aku akan memperbaiki temboknya dan
membinanya semula sehingga menjadi
seperti dahulu kala.
12Umat Israel akan menakluki bahagian
negeri Edom yang terselamat, dan
semua negeri yang pernah menjadi
milik-Ku." Demikianlah firman TUHAN
yang akan melaksanakan hal itu.
13TUHAN berfirman, "Masanya akan
tiba, apabila gandum tumbuh dengan
sangat cepat sehingga musim menuai
tidak ada putusnya. Pokok anggur
akan bertumbuh dengan sangat pesat



Amos 9.14–15 30

sehingga pembuatan wain tidak ada
hentinya. Wain manis akan menitis
dari pergunungan, dan mengalir dari
perbukitan.
14Aku akan membawa umat-Ku Israel
balik ke negeri mereka. Mereka akan
membina semula kota-kota yang sudah
menjadi reruntuhan, mereka akan
tinggal di sana. Mereka akan menanam
pokok anggur dan minum wain. Mereka
akan bercucuk tanam dan makan hasil
tanaman.
15Aku akan menempatkan umat-Ku di
negeri yang sudah Kuberikan kepada
mereka. Mereka tidak akan dibuang
lagi." TUHAN, Allah kamu sudah
berfirman.



Obaja

1
1 Inilah nubuat Obaja. Dia
menyampaikan firman TUHAN

Raja tentang orang Edom.

TUHAN akan Menghukum Edom
TUHAN telah mengirim utusan-Nya
kepada bangsa-bangsa, dan kita
telah mendengar perkhabaran-Nya,
"Bersiaplah! Marilah kita berperang
melawan Edom!"
2TUHAN berfirman kepada orang Edom,
"Aku akan menjadikan kamu lemah;
semua bangsa akan menghina kamu.
3Kamu telah ditipu oleh kesombongan
kamu. Ibu kota kamu adalah kubu
batu yang kukuh; tempat tinggal kamu
di puncak gunung yang tinggi. Oleh
sebab itu kamu berfikir, Siapakah yang
sanggup menjatuhkan kami?
4Meskipun kamu membina rumah di
tempat setinggi sarang burung helang,
seolah-olah di antara bintang-bintang,
Aku akan menjatuhkan kamu.
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5Apabila pencuri datang pada waktu
malam, mereka hanya mengambil
apa yang diingini. Apabila orang
memetik buah anggur, mereka selalu
meninggalkan beberapa buah. Tetapi
musuh akan melenyapkan kamu sama
sekali.
6Hai keturunan Esau, harta kamu telah
dijarah.
7Negara sekutu telah menipu kamu;
kamu diusir oleh mereka dari negeri
kamu. Kini kamu dikalahkan oleh orang
yang dahulunya berdamai dengan kamu.
Kamu diperangkap oleh orang yang
makan bersama dengan kamu. Mereka
berkata tentang kamu, Di manakah
segala kecerdikan mereka sekarang?
8Pada hari Aku menghukum Edom,
Aku akan membinasakan orangnya yang
bijaksana, dan melenyapkan segala
hikmat mereka.
9Para pejuang dari Teman akan
ketakutan, semua askar di Edom akan
dibunuh."

Sebab-Sebab Orang Edom Dihukum
10 "Kamu telah merompak dan
membunuh saudara kamu, keturunan
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Yakub. Oleh itu kamu akan dibinasakan
dan dihina orang sepanjang zaman.
11Apabila musuh merobohkan pintu
gerbang Yerusalem dan mengalahkan
kota itu, kamu tidak berbuat apa-
apa. Kamu sama jahatnya dengan
orang bangsa asing yang melarikan
harta Yerusalem, dan membahagi-
bahagikannya antara mereka sendiri.
12Kamu tidak sepatutnya bersukacita
kerana malapetaka yang menimpa
saudara kamu di Yehuda. Kamu tidak
sepatutnya bergembira pada hari
mereka binasa. Kamu tidak sepatutnya
mentertawakan mereka pada masa
mereka susah.
13Kamu tidak sepatutnya masuk ke
dalam kota umat-Ku untuk bergembira
kerana penduduknya menderita, dan
untuk merampas harta mereka ketika
mereka ditimpa bencana.
14Kamu tidak sepatutnya berdiri di
simpang jalan, untuk mengadang orang
yang sedang melarikan diri. Kamu
tidak sepatutnya menyerahkan mereka
kepada musuh pada hari mereka ditimpa
kesusahan."
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Allah Menghakimi Bangsa-Bangsa
15 "Sudah hampir harinya, apabila Aku,
TUHAN menghakimi semua bangsa.
Hai orang Edom, apa yang telah kamu
lakukan, akan dilakukan juga kepada
kamu. Kamu akan dibalas tepat seperti
apa yang telah kamu lakukan.
16Di atas bukit-Ku yang suci, Umat-Ku
telah minum dari cawan minuman pahit
yang melambangkan hukuman mereka.
Tetapi semua bangsa jiran akan minum
dari cawan minuman yang lebih pahit
lagi. Mereka mesti meminumnya sampai
habis, lalu mereka akan lenyap tanpa
bekas."

Kemenangan Israel
17 "Tetapi di atas Bukit Sion, akan ada
beberapa orang yang terselamat, dan
bukit itu akan menjadi tempat yang suci.
Keturunan Yakub akan memiliki semula
tanah pusaka mereka.
18Keturunan Yakub dan Yusuf bagai api,
mereka akan memusnahkan keturunan
Esau seperti api menghanguskan jerami.
Tiada seorang pun daripada keturunan
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Esau akan terselamat. Aku, TUHAN telah
berfirman.
19Orang dari bahagian selatan Yehuda
akan menduduki negeri Edom; orang
dari kaki bukit di sebelah barat akan
menakluki wilayah Filistin. Orang
Israel akan memiliki wilayah Efraim
dan Samaria; suku Benyamin akan
menduduki daerah Gilead.
20Pasukan orang buangan dari sebelah
utara akan kembali, dan menduduki
Fenisia sampai ke Zarfat di utara. Orang
dari Yerusalem yang dibuang ke Sardis,
akan kembali dan merampas kota-kota
di bahagian selatan Yehuda.
21Orang Yerusalem yang berjaya akan
menyerang Edom dan menaklukinya.
TUHAN sendiri akan memerintah sebagai
raja."



Yunus

Yunus Membantah Perintah TUHAN

1
1Pada suatu hari, TUHAN berfirman
kepada Yunus anak Amitai.

2Dia berfirman, "Pergilah ke Niniwe,
kota besar itu, dan kecamlah
penduduknya. Aku tahu bahawa
penduduknya sangat jahat."
3Tetapi Yunus pergi ke arah lain untuk
menjauhi TUHAN. Yunus pergi ke Yope,
dan mendapati kapal yang akan belayar
ke Sepanyol. Setelah membayar wang
tambang, Yunus naik kapal; dia belayar
bersama dengan anak-anak kapal ke
Sepanyol, supaya dia dapat menjauhkan
diri daripada TUHAN.
4Yunus turun ke tempat yang paling
bawah dan berbaring di situ, lalu dia
tertidur dengan nyenyak. Kemudian
TUHAN mendatangkan angin kencang
ke laut, lalu terjadilah angin ribut
yang dahsyat, yang memukul kapal itu
sehingga hampir hancur. Anak-anak
kapal sangat takut dan berteriak-teriak
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minta tolong, masing-masing kepada
dewa mereka sendiri. Mereka membuang
muatan kapal itu ke dalam laut untuk
mengurangi bahaya.
5 (1:4)
6Apabila kapten kapal itu turun ke
bawah, dia menjumpai Yunus sedang
tidur di situ. Kapten itu berkata,
"Bagaimana engkau dapat tidur dalam
keadaan begini? Bangunlah! Berdoalah
minta tolong kepada dewamu. Mungkin
dia akan mengasihani kita, dan kita tidak
akan binasa."
7Setelah Yunus dan kapten kapal itu
naik ke atas, para anak kapal berkata
sesama sendiri, "Marilah kita buang undi
supaya kita tahu siapa yang bersalah,
sehingga kita ditimpa bencana ini!"
Mereka membuang undi, lalu Yunus yang
kena undi.
8Mereka berkata kepada Yunus,
"Betulkah engkau yang menyebabkan
bencana ini? Engkau dari mana dan
bangsa apa? Mengapa engkau berada di
sini?"
9Yunus menjawab, "Aku orang Ibrani.
Aku menyembah TUHAN, Allah di syurga,
yang mencipta laut dan darat."
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10Kemudian Yunus menceritakan
bahawa dia melarikan diri daripada
TUHAN. Mendengar hal itu para anak
kapal menjadi lebih takut lagi, dan
berkata kepadanya, "Perbuatanmu itu
sungguh dahsyat!"
11Sementara itu angin ribut semakin
kencang, lalu para anak kapal bertanya
kepada Yunus, "Apakah yang harus kami
lakukan kepadamu supaya angin ribut
ini reda?"
12Yunus menjawab, "Buanglah aku ke
dalam laut, lalu angin ribut tentu akan
reda. Aku tahu bahawa akulah yang
menyebabkan angin ribut yang dahsyat
ini menimpa kamu semua."
13Tetapi para anak kapal masih
berusaha sedaya mungkin untuk
mendayung kapal itu ke daratan. Namun
angin ribut makin mengamuk juga,
sehingga usaha mereka sia-sia belaka.
14Oleh itu mereka berseru kepada
TUHAN, "Ya TUHAN, kami mohon,
janganlah binasakan kami kerana
mengambil nyawa orang yang tidak
melakukan kesalahan apa-apa pun
terhadap kami. Ya TUHAN, Engkaulah
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yang bertanggungjawab atas semua hal
ini; inilah perbuatan-Mu."
15Kemudian mereka melemparkan
Yunus ke dalam laut, lalu angin
ribut berhenti mengamuk dengan
serta-merta.
16Para anak kapal itu menjadi
sangat takut akan TUHAN. Mereka
mempersembahkan korban kepada
TUHAN dan bernazar kepada-Nya.
17Sementara itu, TUHAN menyuruh
seekor ikan besar untuk menelan Yunus.
Oleh itu Yunus tinggal di dalam perut
ikan selama tiga hari dan tiga malam.

Doa Yunus

2
1Dari dalam perut ikan itu, Yunus
berdoa kepada TUHAN, Allahnya. Dia

berkata,
2 "Ya TUHAN, dalam kesusahanku
aku berseru kepada-Mu, dan Engkau
menjawab aku. Dari dunia orang mati
aku mohon pertolongan, permohonanku
Engkau dengar dan perhatikan.
3Engkau melemparkan aku ke tempat
yang dalam, sampai ke dasar lautan. Di
sana arus air mengelilingi aku, ombak
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dan gelombang yang Engkau datangkan
menghempaskan aku.
4Aku berfikir bahawa Engkau sudah
menghalau aku dari hadirat-Mu, dan
aku tidak akan melihat lagi rumah
kediaman-Mu yang suci.
5Air laut naik sampai ke bibirku,
samudera raya meliputi seluruh tubuhku,
rumpai laut melilit kepalaku.
6Aku turun sampai ke dasar
pergunungan, ke alam yang gerbangnya
terkunci sehingga selama-lamanya.
Ketika nyawaku hampir pergi daripada
diriku, aku ingat akan TUHAN, lalu aku
berseru kepada-Mu. Engkau, ya TUHAN,
mendengarkan doaku, di Rumah-Mu
yang suci Engkau mendengarkan
aku. Dari laut yang dalam, Engkau
menyelamatkan aku, ya TUHAN Allahku!
7 (2:6)
8Para penyembah berhala yang sia-sia,
meninggalkan Engkau dan tidak lagi
setia.
9Tetapi aku akan menyanyikan
puji-pujian bagi-Mu dan aku akan
mempersembahkan korban untuk-
Mu. Aku akan menunaikan segala
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janjiku. Engkaulah TUHAN yang
menyelamatkan."
10Kemudian, atas perintah TUHAN, ikan
itu memuntahkan Yunus ke daratan.

Yunus Mentaati TUHAN

3
1TUHAN berfirman kepada Yunus
untuk kali yang kedua.

2TUHAN berfirman, "Pergilah ke Niniwe,
kota besar itu. Beritahulah penduduk
kota itu perkhabaran yang Aku berikan
kepadamu ini."
3Oleh itu Yunus mentaati TUHAN dan
pergi ke Niniwe. Niniwe sebuah kota
yang sangat besar, sehingga memakan
masa tiga hari untuk melintasinya
dengan berjalan kaki.
4Yunus memasuki kota itu, dan
setelah berjalan sepanjang hari, dia
mula mengumumkan perkhabaran ini,
"Empat puluh hari lagi, Niniwe akan
dihancurkan!"
5Penduduk Niniwe percaya kepada
perkhabaran Allah itu. Segenap rakyat
mengambil keputusan untuk berpuasa,
dan semua orang, baik yang kaya
mahupun yang miskin, memakai kain
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guni untuk menunjukkan bahawa
mereka menyesali dosa mereka.
6Ketika raja Niniwe mendengar berita
itu, raja segera turun dari takhtanya.
Raja menanggalkan jubahnya dan
memakai kain guni, lalu duduk di atas
abu.
7Raja juga mengisytiharkan perintah
ini kepada penduduk kota Niniwe, "Inilah
titah daripada raja dan para menteri:
Semua orang, lembu, domba, dan
binatang ternakan yang lain dilarang
makan dan minum.
8Manusia dan binatang mesti memakai
kain guni. Setiap orang mesti berdoa
dengan sungguh-sungguh kepada Allah,
dan berhenti melakukan perbuatan yang
jahat dan kejam.
9Mungkin Allah akan mengubah
fikiran-Nya dan tidak murka lagi, maka
kita tidak akan dibinasakan!"
10Allah melihat perbuatan mereka;
Dia nampak bahawa mereka tidak lagi
berbuat jahat. Oleh itu Dia mengubah
fikiran-Nya dan tidak melaksanakan
hukuman yang dirancangkan-Nya
terhadap mereka.
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Kemarahan Yunus dan
Pengampunan Allah

4
1Yunus sama sekali tidak suka
dengan perkara itu, lalu dia naik

marah.
2Kemudian dia berdoa, "Ya TUHAN,
sebelum aku berangkat dari rumahku
dahulu, tidakkah aku katakan bahawa
Engkau pasti akan berbuat begini? Itulah
sebabnya aku berusaha seberapa daya
untuk lari ke Sepanyol! Aku tahu bahawa
Engkau Allah yang penyayang dan
pengasih, sentiasa sabar, lemah lembut,
dan selalu bersedia untuk mengubah
fikiran sehingga tidak menjatuhkan
hukuman.
3Sekarang, ya TUHAN, biarlah aku mati
saja, kerana lebih baik aku mati daripada
hidup."
4TUHAN menjawab, "Engkau tidak
mempunyai alasan untuk menjadi
marah."
5Kemudian Yunus pergi ke sebelah
timur kota itu, dan duduk di sana. Dia
membuat sebuah pondok, lalu berteduh
di situ, sambil menunggu apa yang akan
terjadi kepada kota Niniwe.
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6Pada masa itu TUHAN Allah
menumbuhkan sejenis tanaman yang
memberikan naungan kepada Yunus
sehingga dia berasa selesa. Yunus
sangat suka pada tanaman itu.
7Tetapi pada waktu subuh keesokan
harinya, atas perintah Allah seekor ulat
menyerang tanaman itu sehingga layu.
8Setelah matahari terbit, Allah
mendatangkan angin panas yang bertiup
dari timur. Yunus hampir pengsan
kerana terik matahari yang seakan-akan
membakar kepalanya. Oleh itu dia putus
asa dan ingin mati, katanya, "Lebih baik
aku mati daripada hidup!"
9Tetapi Allah berfirman kepadanya,
"Engkau tidak patut marah kerana
tanaman itu!" Yunus menjawab,
"Mengapa tidak? Memang aku patut
marah sekali sampai mati."
10Kemudian TUHAN berfirman
kepadanya, "Tanaman ini tumbuh dalam
satu malam saja, dan layu pada hari
berikutnya; engkau sama sekali tidak
menumbuhkannya atau memeliharanya.
Walaupun begitu, engkau berasa kasihan
kepada tanaman ini.
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11Aku pasti lebih kasihan kepada
Niniwe, kota yang besar itu kerana di
situ terdapat lebih daripada 120,000
orang anak yang tidak tahu membezakan
apa yang baik dan apa yang jahat, dan
juga banyak sekali binatang."



Mikha

1
1Pada zaman pemerintahan Raja
Yotam, Raja Ahas, dan Raja Hizkia

sebagai raja-raja Yehuda, TUHAN
memberikan perkhabaran ini kepada
Mikha, yang berasal dari kota Moresyet.
TUHAN menunjukkan perkara-perkara
tentang Samaria dan Yerusalem kepada
Mikha.

Ratapan bagi Samaria
dan Yerusalem

2Dengarlah, hai semua bangsa;
perhatikanlah, hai semua penduduk
dunia! TUHAN Raja menjadi saksi untuk
menuduh kamu semua. Dengarlah! Dia
berfirman dari kediaman-Nya yang suci
di syurga.
3TUHAN sedang keluar dari tempat-Nya
yang suci; Dia turun dan berjalan di
puncak gunung-gunung di bumi.
4Gunung-gunung lebur di bawah kaki-
Nya seperti lilin dalam api yang menyala;
tanah dari gunung menggeluncur ke
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lembah-lembah seperti air di atas bukit
mengalir ke bawah.
5Segala perkara itu akan berlaku
kerana umat Israel sudah berdosa
dan memberontak terhadap Allah.
Siapakah yang bertanggungjawab
terhadap pemberontakan Israel?
Samaria, ibu kotanya sendiri! Siapakah
yang bertanggungjawab terhadap
penyembahan berhala di Yehuda?
Yerusalem!
6Oleh itu TUHAN berfirman, "Aku akan
menjadikan Samaria timbunan runtuhan
di padang, dan tempat orang menanam
pokok anggur. Aku akan membuang batu
puing kota itu ke lembah, dan asas kota
itu akan kelihatan.
7Semua berhalanya akan dihancurkan,
dan setiap benda yang sudah diberikan
kepada pelacur di kuil akan dimusnahkan
oleh api. Semua patung berhalanya akan
menjadi tumpukan sampah. Samaria
mendapat benda-benda itu sebagai hasil
pemujaan kepada dewa kesuburan;
sekarang musuhnya pula akan membawa
benda-benda itu untuk diberikan kepada
pelacur-pelacur di kuil lain."
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8Kemudian Mikha berkata, "Oleh itu
aku akan berkabung dan meratap. Untuk
menunjukkan kesedihanku, aku akan
berjalan tanpa pakaian dan tanpa kasut.
Aku akan melolong seperti serigala dan
meraung seperti burung unta.
9Luka Samaria tidak dapat
disembuhkan, dan Yehuda akan
segera ditimpa penderitaan yang sama.
Kemusnahan sudah tiba di pintu gerbang
Yerusalem, tempat kediaman bangsaku."

Musuh Hampir Tiba di Yerusalem
10 Jangan beritahu musuh di Gat tentang
kekalahan kita. Jangan benarkan mereka
melihat kamu menangis. Hai penduduk
Bet-Le-Afra, bergulinglah dalam debu
sebagai tanda putus asa.
11Hai penduduk Safir, pergilah ke
negeri pembuangan sambil bertelanjang
dan berasa malu. Penduduk Zaanan
tidak berani pergi ke luar kota. Apabila
kamu mendengar penduduk Bet-Haezel
meratap, kamu akan tahu bahawa tidak
ada tempat perlindungan di situ.
12Penduduk Marot cemas semasa
menantikan pertolongan, kerana
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bencana yang didatangkan TUHAN sudah
menghampiri Yerusalem.
13Hai penduduk Lakhis, pasanglah kuda
pada kereta kuda. Dengan meniru dosa
orang di Israel, kamu menyebabkan
orang di Yerusalem berdosa.
14Sekarang hai penduduk Yehuda,
ucapkanlah selamat tinggal kepada kota
Moresyet-Gat. Raja-raja Israel tidak
akan mendapat pertolongan dari kota
Akhzib.
15Hai penduduk Maresya, TUHAN akan
menyerahkan kamu kepada musuh yang
merebut kota kamu. Para pemimpin
Israel yang kenamaan akan bersembunyi
di dalam gua di Adulam.
16Hai penduduk Yehuda, guntinglah
rambut kamu sebagai tanda berkabung
untuk anak-anak yang kamu kasihi.
Cukurlah kepala kamu sampai botak
sama sekali, kerana anak-anak kamu
akan dibuang negeri.

Kesudahan Orang yang
Menindas Orang Miskin

2
1Alangkah malangnya orang yang
merancang kejahatan sementara

berbaring di tempat tidur pada waktu
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malam. Apabila fajar menyingsing
mereka melaksanakan rancangan
jahat itu kerana mereka dapat berbuat
demikian.
2Apabila mereka mengingini ladang,
mereka merampas ladang orang lain.
Apabila mereka mengingini rumah,
mereka merebut rumah orang lain. Tiada
keluarga sesiapa pun, atau harta sesiapa
pun yang selamat.
3Oleh itu TUHAN berfirman, "Aku
bercadang mendatangkan bencana
kepada kamu. Kamu tidak akan dapat
melarikan diri daripadanya. Kamu akan
ditimpa kesusahan, maka kamu tidak
akan dapat bersikap angkuh lagi.
4Pada masa itu kelak, orang akan
menggunakan kisah tentang kamu
sebagai bahan sindiran. Mereka akan
menyanyikan lagu perkabungan ini:
Kami sudah hancur sama sekali! TUHAN
telah mengambil negeri kami lalu
memberikannya kepada orang yang
menawan kami."
5Oleh itu apabila tanah itu dikembalikan
kepada umat TUHAN, tiada sesiapa
pun antara kamu yang akan mendapat
bahagian.
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6Orang berkhutbah kepadaku dan
berkata, "Jangan berkhutbah kepada
kami. Jangan berkhutbah tentang semua
itu. Allah tidak mungkin mempermalukan
kita.
7Adakah kamu berfikir bahawa Israel
telah dikutuk? Adakah TUHAN hilang
sabar? Benarkah Dia akan melakukan
perkara seperti itu? Tidakkah Dia
berfirman dengan lemah lembut kepada
orang yang berbuat benar?"
8TUHAN menjawab, "Kamu menyerang
umat-Ku seolah-olah mereka musuh.
Orang lelaki pulang dari peperangan dan
menyangka bahawa mereka selamat di
rumah. Tetapi kamu sedang menunggu
untuk mencuri jubah yang dipakai
mereka.
9Kamu mengusir kaum wanita umat-Ku
dari rumah yang disukai mereka; kamu
merampas berkat-Ku selama-lamanya
daripada anak-anak mereka.
10Bangunlah dan pergilah dari sini.
Tiada lagi tempat yang selamat di
sini. Dosa kamu telah mendatangkan
malapetaka yang dahsyat ke tempat ini.
11Kamu menghendaki nabi yang
suka berdusta serta menipu, dan yang
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berkata, Aku bernubuat bahawa kamu
akan mendapat wain dan minuman keras
yang berlimpah-limpah.

Janji tentang Penyelamatan
12Tetapi Aku akan mengumpulkan
kamu semua, hai umat-Ku Israel yang
masih hidup. Aku akan mengumpulkan
kamu bagaikan domba-domba yang
pulang ke kandang. Umpama padang
rumput yang penuh dengan domba,
sekali lagi negeri kamu akan penuh
dengan orang."
13Allah akan membuka jalan bagi
mereka dan membawa mereka keluar
dari pembuangan. Mereka akan
merempuh keluar dari pintu gerbang
kota dan membebaskan diri. TUHAN
sendiri, yang menjadi raja mereka akan
memimpin mereka keluar.

Mikha Menyalahkan
Para Pemimpin Israel

3
1Dengarlah, hai para penguasa
Israel! Kamu seharusnya mengambil

berat tentang keadilan,
2 tetapi kamu membenci kebaikan dan
mencintai kejahatan. Kamu menguliti
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umat-Ku hidup-hidup dan mencarik
daging mereka daripada tulang.
3Kamu menelan umat-Ku. Kamu
menguliti mereka dan mematahkan
tulang mereka. Kamu mencincang
mereka seperti kamu mencincang daging
untuk dimasak di dalam belanga.
4Masanya akan tiba apabila kamu
akan berseru kepada TUHAN, tetapi Dia
tidak akan menjawab. Dia tidak akan
mengabulkan doa kamu, kerana kamu
telah melakukan kejahatan.
5Umat-Ku telah ditipu oleh nabi-nabi
yang menjanjikan keamanan kepada
orang yang memberi mereka wang,
tetapi mengancam dan memusuhi orang
yang tidak memberikan apa-apa. TUHAN
berfirman kepada nabi-nabi itu,
6 "Hai nabi-nabi, akhir hidup kamu
hampir tiba. Hari akan menjadi
malam bagi kamu. Oleh sebab kamu
menyesatkan umat-Ku, kamu tidak akan
menerima wahyu atau penglihatan lagi.
Kamu tidak dapat meramalkan apa-apa
lagi."
7Orang yang meramalkan masa depan
akan dipermalukan kerana ramalan
mereka tidak tepat. Mereka semua akan



Mikha 3.8–12 9

dihina kerana Allah tidak menjawab
mereka.
8Tetapi bagi diriku, TUHAN memenuhi
aku dengan kuasa dan Roh-Nya. Dia
memberi aku pengertian tentang
keadilan, dan juga keberanian untuk
memberitahu umat Israel tentang dosa
mereka.
9Dengarlah kata-kataku, hai para
penguasa Israel, kamu yang membenci
keadilan dan yang mengubah kebenaran
menjadi kesalahan.
10Kamu membina Yerusalem, kota
Allah, berasaskan pembunuhan dan
ketidakadilan.
11Para penguasa kota menjalankan
pemerintahan untuk mendapat rasuah,
para imam mentafsirkan Taurat untuk
mendapat upah, dan para nabi pula
menyatakan wahyu untuk mendapat
wang; tetapi mereka semua mengatakan
bahawa TUHAN menyertai mereka.
Mereka berkata, "Bencana tidak akan
menimpa kita, kerana TUHAN menyertai
kita."
12Oleh sebab kejahatan kamu, Sion
akan dibajak seperti tanah, Yerusalem
dijadikan timbunan runtuhan, dan bukit
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tempat Rumah TUHAN akan menjadi
hutan belukar.

TUHAN Memerintah
Dunia dengan Damai

4
1Pada masa depan gunung tempat
Rumah TUHAN akan menjadi

gunung yang tertinggi, mencuar tinggi
melampaui semua gunung. Banyak
bangsa akan berduyun-duyun ke sana,
2 lalu mereka akan berkata, "Marilah
kita naik ke bukit TUHAN, ke Rumah
TUHAN, Allah Israel. Dia akan mengajar
kita kehendak-Nya yang harus kita
lakukan; kita akan mengikut jalan yang
dipilih-Nya, kerana ajaran TUHAN itu
datang dari Yerusalem; dari Sion Dia
berfirman kepada umat-Nya."
3Dia akan menyelesaikan perselisihan
antara bangsa-bangsa, antara kuasa-
kuasa besar yang dekat dan yang jauh.
Mereka akan menempa pedang mereka
menjadi bajak, dan tombak menjadi
pisau pemangkas. Bangsa-bangsa tidak
akan berperang lagi, dan tidak bersedia
untuk bertempur lagi.
4Semua orang akan hidup aman di
ladang anggur dan kebun ara mereka;
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tiada sesiapa pun akan menakutkan
mereka. Perkara itulah yang dijanjikan
TUHAN Yang Maha Kuasa.
5Setiap bangsa menyembah dan
mentaati dewa masing-masing, tetapi
kita akan menyembah dan mentaati
TUHAN, Allah kita selama-lamanya.

Israel Akan Pulang dari Pembuangan
6TUHAN berfirman, "Masanya akan
tiba apabila Aku mengumpulkan umat
yang Aku hukum, mereka yang telah
menderita dalam pembuangan.
7Mereka lumpuh dan jauh dari rumah,
tetapi Aku akan memberikan peluang
baru bagi mereka yang masih hidup, lalu
mereka akan menjadi satu bangsa yang
besar. Aku akan memerintah mereka
dari Bukit Sion mulai dari saat itu hingga
selama-lamanya."
8Engkau hai Yerusalem, tempat Allah
menjaga umat-Nya seperti seorang
gembala, akan kembali menjadi ibu kota
kerajaanmu seperti dahulu.
9Mengapakah engkau menangis sekuat
itu? Mengapakah engkau kesakitan
seperti perempuan yang hendak
bersalin? Adakah hal ini disebabkan
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engkau tidak mempunyai raja, dan para
penasihatmu sudah meninggal?
10Hai penduduk Yerusalem,
menggeliatlah dan mengeranglah,
seperti perempuan yang sedang
bersalin, kerana sekarang kamu
terpaksa meninggalkan kota ini dan
tinggal di padang. Kamu terpaksa pergi
ke Babel, tetapi di sana TUHAN akan
menyelamatkan kamu daripada kuasa
musuh.
11Banyak bangsa telah berkumpul
untuk menyerang kamu. Mereka
berkata, "Yerusalem mesti dimusnahkan!
Kami akan melihat kota itu menjadi
runtuhan!"
12Tetapi bangsa-bangsa itu tidak tahu
apa rancangan TUHAN. Mereka tidak
sedar bahawa mereka telah dikumpulkan
untuk dihukum, sebagaimana gandum
dikumpulkan untuk diirik.
13TUHAN berfirman, "Hai penduduk
Yerusalem, pergilah menghukum musuh
kamu! Aku akan menjadikan kamu
sekuat lembu jantan yang bertanduk
besi dan berkuku gangsa. Kamu akan
memusnahkan banyak bangsa, dan
kekayaan mereka yang diperoleh dengan
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kekejaman akan kamu persembahkan
kepada-Ku, Tuhan alam semesta."

5
1 (4-14) Hai penduduk Yerusalem,
kumpulkan tenteramu! Kita

dikepung! Mereka sedang menyerang
pemimpin Israel!

Allah Menjanjikan Seorang Penguasa
2 (5-1) TUHAN berfirman, "Hai Betlehem
Efrata, engkaulah salah satu kota yang
terkecil di negeri Yehuda, tetapi
daripadamu Aku akan memberi Israel
seorang penguasa; asal usul nenek
moyangnya bermula dari zaman purba."
3 (5-2) Oleh itu TUHAN akan
membiarkan umat-Nya dikuasai musuh
sehingga wanita yang akan bersalin
itu melahirkan anak lelakinya. Selepas
itu orang dalam pembuangan akan
berkumpul semula dengan sesama
bangsa mereka.
4 (5-3) Apabila penguasa itu tiba, dia
akan memerintah rakyatnya dengan
kekuatan daripada TUHAN, dan dengan
keagungan TUHAN, Allah sendiri.
Rakyatnya akan hidup aman kerana
semua bangsa di bumi akan mengakui
kebesarannya,
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5 (5-4) dan dia akan mendatangkan
keamanan.

Pembebasan dan Hukuman
Apabila orang Asyur menyerang negeri
kita dan menembusi pertahanan kita,
kita akan mengutus pemimpin-pemimpin
yang paling kuat untuk melawan mereka.
6 (5-5) Dengan kekuatan senjata,
mereka akan mengalahkan Asyur,
tanah Nimrod, dan mereka akan
menyelamatkan kita daripada serangan
orang Asyur apabila mereka menyerang
wilayah kita.
7 (5-6) Umat Israel yang masih
hidup akan menjadi seperti embun
yang menyegarkan, yang dikirim oleh
TUHAN kepada banyak bangsa; mereka
bagaikan titisan hujan pada tanaman.
Mereka akan bersandar kepada Allah
dan bukan kepada manusia.
8 (5-7) Mereka yang masih hidup antara
bangsa-bangsa lain akan menjadi seperti
singa yang sedang mencari makanan
di hutan atau di padang rumput; singa
masuk ke tengah-tengah kawanan
domba, menerkam serta mencabik-
cabikkan domba; tiada sesiapa pun
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dapat menyelamatkan domba-domba
itu.
9 (5-8) Israel akan mengalahkan
musuhnya dan membinasakan mereka
semua.
10 (5-9) TUHAN berfirman, "Pada masa
itu Aku akan merampas kuda kamu dan
memusnahkan kereta kuda kamu.
11 (5-10) Aku akan memusnahkan kota-
kota di negeri kamu dan merobohkan
semua pertahanan kamu.
12 (5-11) Aku akan memusnahkan
azimat kamu dan menyingkirkan semua
peramal kamu.
13 (5-12) Aku akan memusnahkan
patung-patung berhala dan tugu-tugu
keramat kamu. Kamu tidak akan
menyembah benda-benda buatan kamu
sendiri lagi.
14 (5-13) Aku akan merobohkan
patung-patung Dewi Asyera di negeri
kamu dan memusnahkan kota-kota
kamu.
15 (5-14) Dalam kemurkaan-Ku yang
meluap-luap Aku akan membalas
dendam-Ku terhadap semua bangsa
yang tidak taat kepada-Ku."
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Tuduhan TUHAN terhadap Israel

6
1Dengarlah perkara yang diajukan
oleh TUHAN terhadap Israel.

Bangkitlah, ya TUHAN, dan ajukanlah
perkara-Mu. Biarlah gunung dan bukit
mendengar apa yang hendak Engkau
firmankan.
2Hai gunung-ganang, dasar bumi yang
kekal, dengarlah perkara yang diajukan
TUHAN! TUHAN mempunyai perkara
dengan umat-Nya. Dia akan membawa
tuduhan terhadap Israel.
3TUHAN berfirman, "Hai umat-Ku,
apakah yang telah Aku lakukan terhadap
kamu? Dalam hal apakah Aku telah
menjadi beban bagi kamu? Jawablah.
4Aku membawa kamu keluar dari Mesir.
Aku menyelamatkan kamu daripada
perhambaan. Aku mengutus Musa,
Harun, dan Miriam untuk memimpin
kamu.
5Hai umat-Ku, ingatlah akan apa
yang dirancang oleh Balak, raja Moab
itu terhadap kamu, dan jawapan
Bileam anak Beor kepadanya. Ingatlah
akan peristiwa-peristiwa yang berlaku
dalam perjalanan dari perkhemahan di
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Sitim sampai ke Gilgal. Ingatlah akan
perkara-perkara itu, maka kamu akan
menyedari apa yang telah Aku lakukan
untuk menyelamatkan kamu."

Persembahan yang
Berkenan kepada TUHAN

6Apakah yang harus aku persembahkan
kepada TUHAN, Allah di syurga, apabila
aku datang menyembah Dia? Haruskah
aku membawa anak lembu yang terbaik
dan membakarnya sebagai korban
untuk-Nya?
7Adakah TUHAN berkenan jika
aku mempersembahkan beribu-ribu
ekor domba, atau minyak zaitun
yang berlimpah-limpah kepada-Nya?
Haruskah aku mempersembahkan anak
sulungku kepada-Nya kerana dosaku?
8Sekali-kali tidak! TUHAN telah
memberitahu kita apa yang baik. Perkara
yang dituntut oleh TUHAN daripada kita
adalah supaya kita berlaku adil, selalu
mengamalkan kasih, dan dengan rendah
hati hidup bersatu dengan Allah kita.
9Bijaklah orang yang takut akan
TUHAN. TUHAN berseru kepada
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penduduk kota, "Dengarlah, hai kamu
yang berkumpul di kota.
10Di rumah orang jahat terdapat harta
yang diperoleh dengan tipu daya. Mereka
menggunakan takaran palsu, suatu
perbuatan yang Aku benci.
11Bagaimana mungkin Aku dapat
mengampuni orang yang menggunakan
takaran dan timbangan palsu?
12Orang kaya di kalangan kamu
menindas orang miskin; kamu semua
pendusta.
13Oleh itu Aku sudah mula memukul
dan membinasakan kamu kerana dosa
kamu.
14Kamu akan makan, tetapi tidak
kenyang; sebaliknya kamu akan
tetap lapar. Kamu akan merampas
barang, tetapi kamu tidak akan dapat
menyimpannya. Segala sesuatu yang
kamu simpan akan Aku musnahkan
dalam peperangan.
15Kamu akan menanam gandum, tetapi
kamu tidak akan menuainya. Kamu akan
membuat minyak daripada buah zaitun,
tetapi kamu tidak dapat menggunakan
minyaknya. Kamu akan membuat wain,
tetapi kamu tidak dapat meminumnya.
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16Perkara ini akan berlaku kerana kamu
telah mengikut perbuatan jahat Raja
Omri, dan puteranya, Raja Ahab. Kamu
mengikut peraturan yang ditetapkan
oleh mereka. Oleh itu Aku akan
membinasakan kamu, dan semua orang
akan menghina kamu. Orang di merata
tempat akan membenci kamu."

Kemerosotan Akhlak Israel

7
1Tidak ada harapan lagi! Aku seperti
orang lapar yang tidak menemui

buah pada pokok ataupun buah anggur
pada pokok anggur. Semua buah anggur
dan buah ara yang sedap sudah habis
dipetik.
2Tiada lagi orang jujur di dalam
negeri; tiada lagi orang yang setia
kepada Allah. Setiap orang menantikan
peluangnya untuk membunuh. Setiap
orang memburu sesama bangsanya.
3Mereka semua mahir melakukan
kejahatan. Para pegawai dan hakim
minta rasuah. Orang kenamaan
memaksakan kemahuan mereka. Oleh
itu mereka bersama-sama bersepakat
untuk melakukannya.
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4Bahkan orang yang terbaik dan paling
jujur antara mereka pun seperti rumput
yang tidak berguna. Masanya sudah tiba
apabila Allah akan menghukum umat ini,
sebagaimana Dia memberikan amaran
kepada mereka melalui para nabi yang
bertugas sebagai penjaga. Keadaan
mereka sekarang kacau-bilau.
5 Jangan percaya kepada jiran atau
sahabat kamu. Berhati-hati apabila
bercakap, bahkan kepada isteri kamu.
6Pada zaman ini anak lelaki menghina
bapa mereka; anak perempuan melawan
ibu mereka. Menantu perempuan
bergaduh dengan ibu mentua mereka.
Musuh seseorang ialah anggota
keluarganya sendiri.
7Tetapi aku akan menantikan TUHAN;
aku akan berharap kepada Allah yang
akan menyelamatkan aku. Allahku akan
mendengar doaku.

TUHAN Menyelamatkan Umat-Nya
8Musuh kita tidak mempunyai alasan
untuk bersukacita atas kejatuhan kita.
Walaupun kita jatuh, tetapi kita akan
bangkit semula. Sekarang kita berada



Mikha 7.9–12 21

dalam kegelapan, tetapi TUHAN akan
menerangi kita.
9Kita telah berdosa terhadap TUHAN.
Oleh itu kita harus menanggung
kemurkaan-Nya untuk sementara waktu.
Tetapi akhirnya Dia akan membela kita
dan memberikan keadilan kepada kita.
Dia akan membawa kita keluar kepada
cahaya, dan kita akan mengalami
penyelamatan TUHAN.
10Pada masa itu musuh kita akan
melihat hal yang dilakukan TUHAN bagi
kita, lalu mereka akan dipermalukan.
Merekalah musuh yang mengolok-olok
kita dahulu dengan berkata, "Di
manakah TUHAN, Allah kamu?" Kita
akan melihat mereka dikalahkan dan
dipijak-pijak seperti lumpur di jalan.
11Hai penduduk Yerusalem, masa untuk
membina semula tembok-tembok kota
telah tiba. Pada masa itu kawasan kamu
akan diperluas.
12Orang kamu akan pulang dari merata
tempat -- dari Asyur di timur, dari
Mesir di selatan, dari kawasan Sungai
Efrat, dari seberang laut, dan dari
pergunungan yang jauh.
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13Tetapi bumi akan menjadi tandus
kerana kejahatan penduduknya.

TUHAN Mengasihani Israel
14Ya TUHAN, gembalakanlah umat-Mu,
umat yang telah Engkau pilih. Walaupun
mereka tinggal jauh di padang gurun,
ada juga tanah yang subur di sekitar
mereka. Biarlah mereka mendapat
makanan di padang-padang rumput
Basan dan Gilead, seperti yang dilakukan
mereka dahulu kala.
15Lakukanlah mukjizat-mukjizat
bagi kami, ya TUHAN, seperti yang
Engkau lakukan dahulu, ketika Engkau
membawa kami keluar dari Mesir.
16Bangsa-bangsa akan nampak hal itu
dan berasa malu kerana sedar bahawa
kekuatan mereka tidak bererti apa-apa.
Mereka akan menutup mulut dan telinga
kerana tidak dapat melakukan apa-apa.
17Mereka akan menjalar di atas debu
seperti ular. Mereka akan keluar dari
kubu mereka dengan gementar, lalu
datang dengan takut kepada-Mu,
TUHAN, Allah kami.
18Ya TUHAN, tiada yang seperti Engkau.
Engkau mengampunkan dosa umat-Mu
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yang masih hidup. Engkau tidak murka
selama-lamanya, tetapi Engkau suka
menunjukkan kasih-Mu yang abadi
kepada kami.
19Engkau akan mengasihani kami lagi.
Engkau akan memijak-mijak dosa kami
dan membuangnya ke dasar laut!
20Engkau akan menunjukkan
kesetiaan-Mu dan kasih-Mu yang abadi
kepada umat-Mu, keturunan Abraham
dan Yakub, seperti yang Engkau janjikan
kepada nenek moyang kami dahulu kala.



Nahum

1
1 Inilah perkhabaran daripada Allah
tentang kota Niniwe. Perkhabaran ini

dinyatakan dalam penglihatan kepada
Nahum, seorang nabi yang berasal dari
Elkos.

Kemurkaan TUHAN terhadap Niniwe
2TUHAN Allah tidak mahu mempunyai
saingan; orang yang melawan-Nya pasti
mendapat hukuman. Dengan sangat
murka, Dia membalas dendam terhadap
musuh-Nya.
3TUHAN tidak cepat murka, tetapi
Dia berkuasa, dan Dia tidak pernah
membebaskan orang yang melakukan
kesalahan daripada hukuman. Di tempat
TUHAN berjalan, muncul puting beliung
dan taufan; awan ialah debu daripada
kakinya.
4Atas perintah-Nya, laut menjadi
kering; sungai pun dikeringkan. Padang-
padang di Basan kersang, Gunung
Karmel pun gersang, maka layulah
bunga-bunga di Lebanon.
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5Gunung-gunung bergoncang di
hadirat TUHAN; bukit-bukit lebur di
hadapan-Nya. Bumi bergempa ketika
TUHAN tiba; gemparlah dunia dan
semua penduduknya.
6Siapakah yang dapat tahan apabila
TUHAN murka? Tiada sesiapa pun boleh
terlepas daripada kemurkaan-Nya. Dia
melampiaskan kemurkaan-Nya yang
menyala-nyala, sehingga batu hancur
dan menjadi debu di hadapan-Nya.
7TUHAN itu baik; Dia melindungi
umat-Nya pada masa mereka susah,
Dia menjaga orang yang berlindung
kepada-Nya.
8Dia membinasakan semua musuh-
Nya, Dia seperti banjir besar yang
melanda mereka. Dia mencabut nyawa
orang yang melawan kehendak-Nya.
9Kejahatan apakah yang kamu
rancang terhadap TUHAN? Dia akan
membinasakan kamu semua. Dia tidak
perlu membalas dendam-Nya sampai
dua kali terhadap musuh-Nya.
10Kamu pemabuk akan dibakar seperti
jerami kering, seperti semak duri yang
berbelit-belit.
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11Daripadamu, hai Niniwe, sudah
muncul seorang yang penuh dengan
rancangan jahat. Dia membuat
rancangan untuk melawan TUHAN.
12 Inilah firman TUHAN kepada umat-
Nya, "Walaupun orang Asyur kuat dan
banyak, mereka akan dibinasakan lalu
lenyap. Hai umat-Ku, meskipun Aku
sudah menyebabkan kamu menderita,
Aku tidak akan melakukannya lagi.
13Sekarang Aku akan mengakhiri
kekuasaan Asyur atas kamu, dan Aku
memutuskan rantai yang membelenggu
kamu."
14 Inilah keputusan TUHAN tentang
Asyur, "Mereka tidak akan mempunyai
keturunan untuk meneruskan bangsa
mereka. Aku akan menghancurkan
patung-patung berhala yang di dalam
kuil-kuil dewa mereka. Aku sedang
menyediakan kubur untuk orang Asyur;
mereka tidak layak hidup!"
15Lihatlah, seorang utusan datang
melalui gunung-gunung untuk
menyampaikan berita baik. Dia datang
untuk mengisytiharkan kemenangan! Hai
penduduk Yehuda, rayakanlah perayaan-
perayaan kamu dan tunaikanlah nazar
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yang kamu janjikan kepada Allah.
Orang jahat tidak sekali-kali akan
menyerang negeri kamu lagi. Mereka
sudah dibinasakan sama sekali.

Kejatuhan Kota Niniwe

2
1Hai Niniwe, engkau sedang
diserang! Yang berkuasa

menghancurkan kamu sudah datang!
Kawallah kubu-kubu pertahanan!
Awasilah jalan-jalan! Bersiaplah untuk
berperang.
2 (TUHAN akan segera memulihkan
kemegahan Israel, sehingga seperti
dahulu, sebelum musuh menjarahnya.)
3Tentera musuh membawa perisai
merah, dan memakai pakaian seragam
berwarna merah. Musuh sudah bersedia
untuk menyergap! Bagaikan api, kereta
kuda mereka berkilap! Kuda mereka
melompat-lompat!
4Di jalan-jalan, kereta kuda meluru
tidak tentu arah, meluru ke sana sini
di padang kota. Kereta kuda bersinar
seperti obor, meluru secepat halilintar.
5Pegawai tentera dikerah; mereka
tersandung ketika mara. Penyerang
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bergerak cepat menuju tembok,
menyiapkan alat pemecah tembok.
6Pintu-pintu air di tepi sungai terbuka;
maka gemparlah semua orang di istana.
7Penyerang menangkap permaisuri,
dayang-dayangnya mengerang bagai
burung merpati, menebah dada kerana
sedih hati.
8Penduduk Niniwe berlari keluar dari
kota seperti air keluar dari empangan
yang pecah. Terdengar teriakan,
"Berhenti, berhenti!" tetapi tiada
seorang pun yang mahu kembali.
9Rampaslah perak! Rampaslah emas!
Kota penuh dengan harta benda!
10Niniwe sudah musnah, terbiar, dan
lengang. Kerana takut, semangat orang
hilang; lutut gementar, kehabisan
tenaga; semua orang pucat muka.
11Di manakah kota itu sekarang?
Kota yang seperti gua tempat singa
bersarang; tempat anak-anak singa
diberikan makanan, tempat tujuan singa
jantan dan singa betina, tempat yang
aman bagi anak-anak singa.
12Singa menerkam mangsanya, lalu
mencabik dagingnya untuk makanan
singa betina dan anaknya. Singa
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memenuhi guanya dengan cabikan
daging mangsanya.
13TUHAN Yang Maha Kuasa berfirman,
"Aku musuhmu. Aku akan membakar
kereta kudamu sampai musnah.
Askar-askarmu akan dibunuh dalam
pertempuran, dan Aku akan mengambil
segala sesuatu yang sudah kamu rampas
daripada orang lain. Tuntutan para
utusanmu tidak akan terdengar lagi."

3
1Malanglah kota yang dipenuhi
pembunuh dan pendusta, dan

juga dipenuhi harta benda yang akan
dirampas dan dijarah.
2Dengarlah lecutan cambuk dan
putaran roda, derap lari kuda dan
goncangan kereta kuda.
3Pasukan berkuda menyerang dengan
penuh semangat, pedang berkilau
dan tombak berkilat. Orang yang
mati tidak terhitung, mayat mereka
bertimbun-timbun, menyebabkan orang
tersandung.
4Niniwe pelacur itu dijatuhi hukuman.
Kecantikannya sangat mempesonakan.
Dia menyihir banyak bangsa, dan
menjadikan mereka hambanya.
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5TUHAN Yang Maha Kuasa berfirman,
"Hai Niniwe, Aku akan menghukum
engkau! Aku akan menelanjangi engkau,
dan membiarkan bangsa-bangsa
melihatmu; mereka akan nampak
keadaanmu yang memalukan.
6Aku memperlakukan engkau dengan
penuh kebencian; Aku melempari
engkau dengan kotoran. Orang akan
menatap engkau dengan rasa gerun.
7Semua orang yang melihatmu akan
berundur dan berkata, Niniwe tinggal
runtuhan belaka! Siapakah yang turut
berduka dengannya? Tiada lagi yang
mahu menghiburkan dia."
8Hai Niniwe, adakah engkau lebih baik
daripada Tebe, ibu kota Mesir? Tebe juga
mempunyai sungai yang melindunginya
seperti tembok; Sungai Nil adalah
pertahanannya.
9Tebe memerintah negeri Etiopia dan
Mesir; kuasanya tidak terbatas. Libia
menjadi sekutu Tebe.
10Meskipun begitu, penduduk Tebe
ditawan dan dibuang negeri. Di setiap
sudut jalan, anak-anak mereka dipukul
sehingga mati. Para pembesar mereka



Nahum 3.11–15 8

dirantai lalu dibahagi-bahagikan antara
orang yang menangkap mereka.
11Hai Niniwe, engkau pun akan mabuk.
Engkau juga akan berusaha untuk
menyelamatkan diri daripada musuh.
12Semua kubumu akan menjadi seperti
pokok ara yang buahnya sudah masak.
Apabila pokok itu digoncang, buahnya
akan terus jatuh ke dalam mulut orang
yang ingin memakannya.
13Askarmu lemah seperti perempuan
dan negerimu terdedah, tidak
berkawal di hadapan musuh. Api
akan menghanguskan palang pintu
gerbangmu.
14Timbalah air untuk persediaan
selama engkau dikepung. Kuatkanlah
kubu-kubumu! Injak-injaklah tanah
liat untuk membuat batu bata, dan
sediakanlah acuan-acuannya!
15Apa pun yang engkau buat akan
sia-sia sahaja, kerana engkau pasti akan
dibakar sehingga mati atau dibunuh
dalam pertempuran. Engkau akan lenyap
seperti tanaman yang dilahap belalang.
Engkau sudah berkembang biak seperti
belalang!
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16Pedagangmu lebih banyak daripada
bintang di langit! Tetapi sekarang
mereka sudah pergi, seperti belalang
yang mengembangkan sayap lalu
terbang menghilang.
17Para pegawaimu seperti kawanan
belalang yang berlindung di tembok
pada hari sejuk. Tetapi setelah matahari
terbit, belalang itu segera terbang
menghilang; tiada seorang pun tahu ke
mana kawanan belalang itu pergi!
18Hai raja Asyur! Para gabenormu
sudah mati dan para pembesarmu
tertidur untuk selama-lamanya.
Rakyatmu tercerai-cerai di pergunungan,
dan tiada seorang pun dapat membawa
mereka pulang semula.
19Kecedaraanmu tidak dapat
diubati dan luka-lukamu tidak dapat
disembuhkan. Semua orang yang
mendengar berita kehancuranmu
bertepuk tangan kerana sukacita. Tidak
seorang pun dapat menyelamatkan
diri daripada kekejamanmu yang tidak
henti-henti.



Habakuk

1
1 Inilah perkhabaran yang dinyatakan
oleh TUHAN kepada Nabi Habakuk.

Habakuk Bersungut
tentang Ketidakadilan

2Ya TUHAN, sampai bilakah aku
harus berseru minta pertolongan?
Bilakah Engkau akan mendengarkan
aku dan menyelamatkan kami daripada
keganasan?
3Mengapa Engkau membiarkan
aku mengalami kesusahan seperti
ini? Bagaimana Engkau dapat tahan
sabar dengan orang yang melakukan
kejahatan? Kehancuran dan keganasan
berlaku di sekelilingku. Pergaduhan dan
pertengkaran berlaku di merata-rata
tempat.
4Oleh itu undang-undang lemah
dan tidak berguna; keadilan tidak
pernah ditegakkan. Orang jahat selalu
mengalahkan orang jujur di mahkamah;
oleh itu keadilan diputarbalikkan.
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Jawapan TUHAN
5Kemudian TUHAN berfirman kepada
umat-Nya, "Perhatikanlah bangsa-
bangsa di sekitar kamu dan kamu akan
hairan serta terperanjat. Tidak lama lagi
Aku akan melakukan sesuatu yang tidak
mungkin kamu percaya apabila kamu
mendengarnya.
6Dengarlah! Aku akan menjadikan
orang Babilonia berkuasa, bangsa yang
bengis dan gopoh. Mereka mara ke
seluruh dunia untuk menaklukkan negeri
lain.
7Mereka menimbulkan ketakutan dan
kegentaran di merata-rata tempat.
Mereka sangat sombong sehingga
beranggapan bahawa semua perbuatan
mereka betul dan sah di sisi undang-
undang.
8Kuda orang Babilonia lebih pantas
daripada harimau bintang dan lebih
ganas daripada serigala yang lapar.
Pasukan askar berkuda Babilonia datang
dari negeri-negeri jauh; kuda mereka
menderap. Pasukan askar berkuda
datang menyerang seperti burung
helang menyambar mangsa.
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9Tentera Babilonia mara dan menyerang
dengan ganas; setiap orang ketakutan
apabila mereka datang. Tawanan perang
mereka sebanyak butir pasir.
10Orang Babilonia menghina raja-raja
dan mentertawakan para pembesar
kerajaan. Tidak ada kubu yang
dapat menghalang mereka. Mereka
menambak tanah pada tembok kubu,
lalu merebutnya.
11Kemudian mereka bergegas pergi
seperti tiupan angin. Mereka bersalah
kerana mendewakan kekuatan sendiri."

Habakuk Bersungut
Lagi kepada TUHAN

12Ya TUHAN, Engkau Allah sejak
dahulu. Engkau Allahku yang suci
dan kekal. Ya TUHAN, Allahku dan
pelindungku, Engkau telah memilih
orang Babilonia; Engkau menguatkan
mereka supaya dapat menghukum kami.
13Tetapi bagaimana Engkau tahan
melihat orang yang khianat dan jahat
seperti mereka? Engkau terlalu suci
untuk memandang kejahatan; Engkau
tidak dapat tahan sabar dengan orang
yang berbuat salah. Tetapi mengapa
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Engkau berdiam diri apabila orang
Babilonia membinasakan orang yang
tidak sejahat mereka?
14Mana boleh Engkau memperlakukan
manusia seperti ikan atau seperti
sekawanan serangga yang tidak
mempunyai pemimpin?
15Orang Babilonia menangkap orang
dengan mata kail, seolah-olah yang
ditangkap itu ikan. Orang Babilonia
menyeret tawanan mereka di dalam
jala sambil bersorak-sorak kerana
penangkapan itu!
16Bahkan mereka menyembah jala
mereka dan mempersembahkan korban
kepada jala itu, kerana jala memberi
mereka rezeki berlimpah-limpah dan
hidup mewah.
17Adakah selamanya mereka akan
menggunakan pedang dan terus-
menerus membinasakan bangsa-bangsa
tanpa belas kasihan?

TUHAN Menjawab Habakuk

2
1Aku akan naik ke menara pengawal,
lalu menunggu apa yang akan

difirmankan TUHAN kepadaku dan apa
jawapan-Nya bagi sungutanku.
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2TUHAN menjawab aku, "Tulislah
dengan jelas apa yang Kunyatakan
kepadamu, supaya dapat dibaca dengan
mudah. Tulislah semuanya pada batu
tulis daripada tanah liat.
3Tulislah perkhabaran itu kerana belum
sampai masanya untuk berlaku. Tetapi
masa itu akan segera tiba dan apa yang
Aku nyatakan kepadamu ini akan pasti
berlaku. Walaupun nampaknya masa itu
lambat datang, tetapi tunggu saja; hal
itu akan pasti berlaku dan tidak akan
ditangguhkan.
4 Inilah perkhabaran itu: Orang yang
melakukan kejahatan akan binasa, tetapi
orang yang melakukan kehendak Allah
akan hidup kerana mereka setia kepada
Allah."

Kebinasaan Orang Jahat
5Kekayaan menipu orang. Orang yang
tamak itu angkuh dan gelisah. Seperti
maut, mereka juga tidak pernah puas.
Itulah sebabnya mereka menaklukkan
bangsa demi bangsa.
6Penakluk akan dicemuh dan dihina
oleh orang yang ditakluk. Mereka
akan berkata, "Malanglah kamu
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kerana mengambil barang yang bukan
milik kamu! Berapa lama lagi kamu
memperkaya diri dengan memaksa
orang yang berhutang kepada kamu
untuk membayar hutang?"
7Tetapi tanpa kamu sedari, kamu
yang telah menaklukkan orang lain
akan berhutang juga dan dipaksa untuk
membayar faedah. Musuh akan datang
dan menyebabkan kamu gementar
ketakutan. Mereka akan merampas
harta kamu!
8Kamu telah merampas harta banyak
bangsa. Tetapi kini bangsa-bangsa
yang terselamat akan merampas harta
kamu kerana pembunuhan yang telah
kamu lakukan dan kerana kekejaman
kamu terhadap penduduk dunia serta
kota-kota di dunia.
9Malang menimpa kamu! Kamu
memperkaya keluarga kamu dengan apa
yang kamu peroleh dengan keganasan.
Kamu telah membina rumah yang
selamat untuk melindungi keluarga
kamu daripada malapetaka.
10Tetapi rancangan kamu itu
mempermalukan keluarga kamu;
dengan memusnahkan banyak bangsa,
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kamu mendatangkan kehancuran diri
sendiri.
11Bahkan batu-batu tembok pun
berteriak menyalahkan kamu dan
kasau-kasau menggemakan teriakan itu.
12Malang menimpa kamu kerana
kamu mendirikan kota yang berasaskan
kejahatan dan membinanya dengan
pembunuhan.
13Bangsa-bangsa yang kamu taklukkan
menghabiskan tenaga dengan sia-sia;
segala sesuatu yang dibina oleh mereka
habis dimakan api. TUHAN Yang Maha
Kuasa telah melakukan hal ini.
14Tetapi sebagaimana lautan penuh
dengan air, demikianlah bumi pun akan
penuh dengan orang yang mengenal
TUHAN dan kuasa-Nya.
15Malang menimpa kamu kerana
dengan berang kamu menghina
dan mempermalukan jiran-jiran
kamu; kamu menyebabkan mereka
terhuyung-hayang seperti orang mabuk.
16Sekarang tibalah giliran kamu
untuk dipermalukan dan bukan untuk
dihormati. Kehormatan kamu akan
berubah menjadi kehinaan. TUHAN
akan memaksa kamu minum dari cawan
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yang berisi hukuman; kamu akan
meminumnya dan terhuyung-hayang.
17Kamu menebang pokok-pokok
di hutan Lebanon, tetapi sekarang
kamu sendiri akan ditebang. Kamu
membunuh binatang di situ, tetapi
sekarang binatang akan menakutkan
kamu. Semuanya ini berlaku kerana
pembunuhan dan keganasan yang telah
kamu lakukan terhadap penduduk dunia
serta kota-kota di dunia.
18Apakah gunanya berhala? Berhala
hanya buatan manusia dan yang kamu
dapat daripadanya hanya dusta belaka.
Apakah keuntungan yang diperoleh
pembuat berhala dengan berhala?
Berhala tidak dapat bercakap!
19Malang menimpa kamu kerana
kamu berkata kepada sepotong kayu,
"Bangunlah!" atau kepada sebuah
batu besar, "Bangkitlah!" Dapatkah
berhala menyatakan sesuatu kepadamu?
Mungkin berhala dilapisi perak dan
emas, tetapi berhala itu tidak bernyawa.
20TUHAN ada di dalam Rumah-Nya
yang suci; hendaklah setiap orang di
bumi berdiam diri di hadirat-Nya.
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Doa Habakuk

3
1 Inilah doa Nabi Habakuk:
2Ya TUHAN, aku telah mendengar

tentang perbuatan-Mu, rasa kagum
memenuhi hatiku. Semoga Engkau
melakukan lagi perbuatan-Mu yang ajaib
pada zaman kami. Kasihanilah kami
walaupun Engkau murka.
3Engkau datang lagi dari Edom; Engkau
Allah yang suci datang dari perbukitan
Paran. Keagungan-Mu meliputi langit;
bumi penuh dengan pujian untuk-Mu.
4Engkau datang dan bersinar seperti
kilat; cahaya memancar dari tangan-Mu,
di situlah kuasa-Mu disembunyikan.
5Engkau menyuruh penyakit
mendahului-Mu dan mengarah
maut menyusuli-Mu.
6Apabila Engkau berhenti, bumi
bergegar; apabila Engkau memandang,
bangsa-bangsa gempar. Gunung-gunung
yang abadi hancur berkecai; bukit-bukit
yang kekal pun mendap, bukit-bukit
tempat Engkau berjalan sejak zaman
purba.
7Aku nampak orang Kusyan ketakutan,
dan orang Midian gementar.
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8Adakah sungai yang menyebabkan
Engkau marah, ya TUHAN? Adakah
lautan yang menyebabkan Engkau
murka? Engkau menunggangi awan dan
mengendarai awan ribut, ketika Engkau
datang untuk memberikan kemenangan
kepada umat-Mu.
9Engkau bersiap untuk menggunakan
busur-Mu, bersedia untuk melepaskan
anak panah-Mu. Bumi merekah dan
sungai mengalir.
10Apabila gunung-gunung nampak
Engkau, semuanya bergoncang; hujan
turun mencurah dari langit. Air di bawah
bumi menderu dan ombaknya bergelora.
11Ketika panah-Mu yang laju berkilat,
dan tombak-Mu yang bersinar berkilau-
kilauan, matahari dan bulan berhenti
beredar.
12Dengan murka Engkau menjelajahi
bumi; dengan marah Engkau memijak
bangsa-bangsa.
13Engkau keluar untuk menyelamatkan
umat-Mu, untuk menyelamatkan raja
pilihan-Mu. Engkau menjatuhkan
pemimpin orang jahat, dan
memusnahkan semua pengikutnya.
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14Anak panah-Mu menembusi panglima
tenteranya, apabila tenteranya datang
seperti angin ribut untuk menyebabkan
kami lari bertempiaran. Mereka berasa
seronok seperti orang yang dengan
sembunyi-sembunyi menindas orang
miskin.
15Engkau memijak-mijak lautan
dengan kuda-Mu, lalu air laut yang
bergelora membuih.
16Aku mendengar semuanya itu dan
aku gementar; bibirku bergetar kerana
aku ketakutan. Tubuhku lemah tidak
bermaya, kakiku tersandung ketika
berjalan. Dengan tenang aku akan
menanti waktunya Engkau menghukum
orang yang menyerang kita.
17Walaupun pokok ara tidak berbunga,
dan pokok anggur tidak berbuah,
walaupun hasil pokok zaitun
menyedihkan, dan ladang gandum
mengecewakan, walaupun domba mati
semuanya, dan kandang lembu kosong
belaka,
18aku akan bersukacita dan bergembira
selalu, kerana Engkau TUHAN Allah yang
menyelamatkan aku.
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19Engkaulah TUHAN Raja yang memberi
aku kekuatan, seperti kaki rusa, kakiku
Engkau kukuhkan, dan keselamatanku
Engkau jaga di pergunungan.



Zefanya

1
1 Inilah perkhabaran TUHAN kepada
Zefanya pada masa Raja Yosia putera

Raja Amon memerintah Yehuda. (Bapa
Zefanya ialah Kusyi, datuknya Gedalya,
moyangnya Amarya, dan moyotnya Raja
Hizkia.)

Hari Pengadilan TUHAN
2TUHAN berfirman, "Aku akan
memusnahkan segala sesuatu di bumi:
3 semua manusia dan binatang,
termasuk burung dan ikan. Aku akan
menumpas orang jahat. Aku akan
membinasakan segenap umat manusia;
tiada seorang pun akan Kubiarkan hidup.
Aku, TUHAN, telah berfirman.
4Aku akan menghukum penduduk
Yerusalem dan penduduk seluruh
Yehuda. Aku akan melenyapkan sisa-sisa
penyembahan Baal dari tempat-tempat
itu. Imam-imam yang mengabdikan diri
kepada Baal akan dilupakan sama sekali.
5Aku akan membinasakan sesiapa
sahaja yang naik ke bumbung untuk
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menyembah matahari, bulan dan
bintang-bintang. Aku juga akan
membinasakan orang yang menyembah
Aku dan bersumpah setia kepada-Ku,
tetapi juga bersumpah demi nama Dewa
Milkom.
6Aku akan membinasakan orang yang
telah meninggalkan Aku dan tidak
lagi mengikut Aku; mereka yang tidak
datang kepada-Ku dan tidak minta
bimbingan daripada-Ku."
7Hari TUHAN sudah hampir. Pada hari
itu Dia akan menghakimi orang; oleh itu
berdiam dirilah di hadapan-Nya. TUHAN
sedang bersedia untuk membantai
umat-Nya seperti binatang disembelih
untuk korban, dan Dia telah menjemput
musuh untuk menjarah Yehuda.
8TUHAN berfirman, "Pada hari
pembantaian itu, Aku akan menghukum
para pembesar, putera-putera raja, dan
semua orang yang mengamalkan adat
resam bangsa asing.
9Aku akan menghukum semua orang
yang beribadat seperti orang yang tidak
mengenal Aku, dan yang mencuri serta
membunuh untuk memenuhi rumah
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majikan mereka dengan barang-barang
jarahan."
10TUHAN berfirman, "Pada hari
itu, kamu akan mendengar tangisan
di Gerbang Ikan di Yerusalem.
Suara ratapan akan kedengaran dari
perkampungan baru di kota itu dan
bunyi dentum yang kuat akan bergema
dari bukit-bukit.
11Merataplah dan menangislah apabila
kamu mendengar semua itu, hai
penduduk kota di bahagian bawah,
kerana semua pedagang telah mati.
12Pada masa itu Aku akan mengambil
pelita dan menggeledah kota Yerusalem.
Aku akan menghukum penduduknya
yang puas dan yakin dengan diri sendiri,
dan yang berkata, TUHAN tidak pernah
bertindak begini atau begitu.
13Harta mereka akan dirampas dan
rumah mereka dimusnahkan. Mereka
akan membangun rumah, tetapi
tidak mendiaminya. Mereka akan
mengusahakan ladang anggur tetapi
tidak minum wain, hasil ladang itu."
14Hari penghakiman TUHAN sudah
dekat, sesungguhnya, hari itu sudah
sangat hampir dan akan tiba dengan
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segera. Hari itu akan penuh kepedihan,
sehingga askar-askar yang paling gagah
pun akan meraung-raung kerana putus
asa.
15Hari itu hari kemurkaan, hari
kesusahan dan kegelisahan, hari
kejatuhan dan kemusnahan, hari
kegelapan dan kesuraman, hari yang
kelam dan berkabut.
16Sepanjang hari itu akan terdengar
bunyi trompet dan pekik perang daripada
askar-askar yang menyerang kota-kota
berkubu dan menara-menara tinggi.
17TUHAN berfirman, "Aku akan
mendatangkan banyak bencana kepada
manusia, sehingga setiap orang akan
meraba-raba seperti orang buta. Mereka
telah berdosa terhadap Aku, dan
sekarang darah mereka akan tercurah
seperti air, lalu mayat mereka akan
membusuk di tanah."
18Pada hari itu, TUHAN akan
menunjukkan kemurkaan-Nya, maka
segala emas dan perak tidak dapat
menyelamatkan mereka. Seluruh
bumi akan dimusnahkan oleh api
kemurkaan-Nya. Dengan tiba-tiba, Dia
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akan mencabut nyawa semua orang
yang tinggal di bumi.

Seruan untuk Meninggalkan Dosa

2
1Hai bangsa yang tidak tahu malu,
insaflah

2 sebelum kamu diusir seperti sekam
yang ditiup angin. Insaflah sebelum hari
kemurkaan TUHAN tiba, dan sebelum
kamu ditimpa kemarahan TUHAN yang
menyala-nyala.
3Kembalilah kepada TUHAN, hai semua
orang yang rendah hati di negeri ini,
iaitu orang yang mentaati perintah-Nya.
Lakukanlah apa yang dikehendaki
TUHAN, dan rendahkanlah dirimu di
hadapan-Nya. Mungkin kamu akan
terlepas daripada hukuman pada hari
TUHAN menunjukkan kemurkaan-Nya.

Kutukan terhadap Bangsa-Bangsa
di Sekitar Israel

4Tiada sesiapa lagi yang tinggal di kota
Gaza. Kota Askelon akan ditinggalkan.
Penduduk Asdod akan diusir dalam
setengah hari, dan penduduk Ekron akan
dihalau dari kota mereka.
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5Malanglah kamu, hai orang Filistin,
bangsa yang tinggal di kawasan pantai.
TUHAN telah menentukan hukuman
bagi kamu. Dia akan membinasakan
kamu, dan tiada seorang pun yang akan
terselamat.
6Tanah kamu di tepi laut akan menjadi
padang rumput; gubuk gembala dan
kandang domba akan dibina di situ.
7Penduduk Yehuda yang terselamat
akan menduduki tanah kamu. Mereka
akan menggembalakan ternakan di situ,
lalu pada malam hari mereka akan tidur
di rumah-rumah di kota Askelon. TUHAN,
Allah mereka akan menyertai mereka
dan menjadikan mereka makmur
semula.
8TUHAN Yang Maha Kuasa berfirman,
"Aku telah mendengar bangsa Moab
dan Amon menghina serta mengejek
umat-Ku. Mereka bercakap besar kerana
mereka akan merampas tanah umat-Ku.
9Demi Aku TUHAN yang hidup,
Allah yang disembah Israel, Aku
bersumpah bahawa Moab dan Amon
akan dimusnahkan seperti Sodom dan
Gomora. Negeri-negeri itu akan dipenuhi
perigi garam dan selama-lamanya
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menjadi puing-puing, yang ditumbuhi
semak duri. Umat-Ku yang terselamat
akan menjarah harta penduduk
negeri-negeri itu lalu merampas tanah
mereka."
10Demikianlah penduduk Moab
dan Amon akan dihukum kerana
kesombongan dan keangkuhan mereka,
dan juga kerana penghinaan mereka
terhadap umat TUHAN Yang Maha Kuasa.
11TUHAN akan menyebabkan
mereka sangat ketakutan. Dia akan
menghancurkan dewa-dewa di bumi.
Kemudian semua bangsa akan beribadat
kepada TUHAN, masing-masing di negeri
sendiri.
12TUHAN juga akan menjatuhkan
hukuman mati kepada penduduk Etiopia.
13Selepas itu TUHAN akan
menggunakan kuasa-Nya untuk
menghancurkan Asyur. Kota Niniwe akan
dijadikan tempat yang sunyi sepi dan
gurun yang tandus.
14Di situ ternakan dan semua jenis
haiwan akan berbaring. Burung hantu
akan bersarang di reruntuhan itu
dan berteriak-teriak dari jendela.
Burung gagak akan menggauk-gauk di
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ambang-ambang pintu. Kayu sedar pada
bangunan-bangunan kota itu akan habis
ditanggalkan.
15 Itulah yang akan terjadi pada
kota yang riang gembira itu dan yang
menganggap dirinya aman tenteram.
Penduduknya menyangka bahawa kota
mereka itulah kota yang terbesar di
dunia. Betapa sepinya daerah itu, tiada
penghuninya kecuali binatang hutan
yang bersarang di situ! Tiap-tiap orang
yang lalu di kota itu akan menghinanya
dan berasa ngeri.

Yerusalem Dihukum
dan Diselamatkan

3
1Malanglah Yerusalem, kota derhaka
yang suka memberontak terhadap

TUHAN dan yang menindas penduduknya
sendiri.
2Kota itu tidak mengendahkan nasihat
TUHAN, dan tidak pula menerima tegur
ajar-Nya. Kota itu tidak berharap kepada
TUHAN dan tidak meminta tolong
kepada-Nya.
3Para pembesar kota itu seperti singa
yang mengaum-aum. Hakim-hakimnya
seperti serigala lapar yang sangat rakus
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sehingga sepotong tulang pun tiada yang
ditinggalkan untuk esok harinya.
4Nabi-nabi kota itu tidak
bertanggungjawab dan tidak dapat
dipercayai; para imam menajiskan
apa yang dikhaskan untuk TUHAN dan
memutarbalikkan hukum Allah bagi
kepentingan mereka sendiri.
5Tetapi TUHAN masih di kota itu; Dia
sentiasa melakukan yang benar dan
tidak pernah melakukan yang salah.
Setiap pagi Dia pasti memberikan
keadilan kepada umat-Nya. Namun
orang yang tidak mengenal keadilan
di kota itu tetap berbuat jahat tanpa
mengenal malu.
6TUHAN berfirman, "Aku telah
melenyapkan banyak bangsa; Aku
menghancurkan kota-kota mereka,
dan menjadikan tembok serta menara-
menara mereka itu reruntuhan.
Kota-kota mereka sunyi tanpa penghuni
dan jalan-jalan pun lengang; tiada lagi
orang yang tinggal di situ.
7Aku berfikir, Sekarang sudah tentu
umat-Ku menghormati Aku dan
menerima tegur ajar-Ku. Pasti mereka
selalu mengingat pengajaran yang
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Aku berikan kepada mereka. Tetapi
nampaknya, mereka lebih giat lagi
berbuat jahat daripada sebelumnya."
8TUHAN berfirman, "Tetapi awas!
Tunggu saja harinya Aku bangkit sebagai
saksi untuk menuduh bangsa-bangsa.
Aku telah mengambil keputusan
untuk mengumpulkan bangsa-bangsa
dan kerajaan-kerajaan supaya Aku
dapat menimpakan kemurkaan-Ku
kepada mereka. Seluruh bumi akan
dimusnahkan oleh api kemurkaan-Ku.
9Tetapi kemudian Aku akan mengubah
hati bangsa-bangsa itu, sehingga
mereka berdoa kepada-Ku sahaja dan
bukan kepada tuhan-tuhan lain. Semua
bangsa itu akan mentaati Aku.
10Bahkan dari Etiopia yang jauh,
umat-Ku yang tercerai-cerai itu akan
datang dan mempersembahkan korban
kepada-Ku.
11Pada masa itu, hai umat-Ku, kamu
tidak perlu berasa malu lagi kerana
telah memberontak terhadap Aku. Aku
akan menyingkir setiap orang yang
sombong dan angkuh; kamu tidak akan
memberontak lagi terhadap Aku di
bukit-Ku yang suci.
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12Orang yang hina dan yang rendah
hati akan Kubiarkan tinggal di sana.
Mereka akan datang meminta tolong
kepada-Ku.
13Orang Israel yang terselamat tidak
akan berbuat jahat kepada sesiapa
pun; mereka tidak akan berdusta dan
tidak menipu. Mereka akan makmur dan
aman; mereka tidak akan takut kepada
sesiapa pun."

Lagu Gembira
14Hai umat Israel, hendaklah kamu
bersorak dan bernyanyi! Hai penduduk
Yerusalem, hendaklah kamu bergembira
dengan segenap hati!
15TUHAN sudah berhenti menghukum
kamu; Dia telah mengusir semua musuh
kamu. TUHAN, raja Israel, menyertai
kamu; tiada lagi yang menakutkan
kamu.
16Akan tiba masanya orang berkata
kepada Yerusalem, "Hai Bukit Sion,
jangan takut dan jangan putus asa.
17TUHAN, Allah kamu menyertai kamu;
kamu menang kerana kuasa-Nya.
TUHAN gembira dan bersukacita kerana
kamu; Dia memberi kamu hidup baru
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kerana Dia mengasihi kamu. Kamu
menyukakan hati-Nya, maka Dia akan
menyanyi dengan gembira,
18 seperti orang yang sedang berpesta."
TUHAN berfirman, "Aku tidak lagi
membiarkan kamu ditimpa bencana;
Aku tidak lagi membiarkan kamu dihina.
19Masanya akan tiba; Aku akan
menghukum penindas kamu. Aku
menyelamatkan orang tempang,
dan membawa pulang orang yang
dibuang. Aku akan menyebabkan orang
menghormati mereka, sehingga di
seluruh dunia, mereka tidak lagi dihina.
20Masanya akan tiba; Aku akan
membawa pulang orang yang tercerai-
cerai; Aku akan menjadikan kamu
termashyur di seluruh bumi, dan
menjadikan kamu makmur sekali lagi."
TUHAN telah berfirman.



Hagai

Perintah TUHAN untuk Membina
Semula Rumah TUHAN

1
1Pada tahun kedua pemerintahan
Darius sebagai raja Persia,

pada hari pertama bulan keenam,
TUHAN berfirman melalui Nabi Hagai.
Perkhabaran TUHAN itu ditujukan
kepada Zerubabel anak Sealtiel, gabenor
Yehuda, dan juga kepada Imam Agung
Yosua anak Yozadak.
2TUHAN Yang Maha Kuasa berfirman
kepada Hagai, "Bangsa ini berkata
bahawa belum masanya untuk membina
semula Rumah-Ku."
3Kemudian dengan perantaraan
Nabi Hagai, TUHAN berfirman kepada
umat-Nya,
4 "Hai umat-Ku, mengapa kamu tinggal
di dalam rumah mewah, sedangkan
Rumah-Ku masih reruntuhan?
5Lihatlah apa yang sudah berlaku
kepada kamu!
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6Kamu sudah menabur banyak benih,
namun tuaian kamu sedikit. Kamu
mempunyai makanan, tetapi tidak
cukup untuk mengenyangkan kamu.
Kamu mempunyai wain, tetapi tidak
cukup untuk memuaskan hati. Kamu
mempunyai pakaian, tetapi tidak cukup
untuk memanaskan badan. Upah yang
diterima kaum buruh tidak cukup untuk
menyara hidup mereka.
7Tidakkah kamu sedar mengapa segala
perkara itu berlaku?
8Sekarang, naiklah ke bukit-bukit
untuk mengambil kayu balak, lalu
binalah semula Rumah-Ku. Maka Aku
akan berkenan kepada kamu, dan Aku
akan disembah lagi dengan cara yang
sepatutnya.
9Kamu mengharapkan tuaian banyak,
tetapi yang kamu dapat sedikit sekali.
Apabila kamu membawa tuaian itu
pulang, Aku meniupnya sehingga habis
dibawa angin. Mengapa Aku melakukan
hal itu? Aku melakukannya kerana
Rumah-Ku masih reruntuhan, sedangkan
kamu semua sibuk membina rumah
masing-masing.
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10 Itulah sebabnya hujan tidak turun
sehingga tiada tanaman yang dapat
tumbuh.
11Aku sudah mendatangkan kemarau
ke negeri ini sehingga bukit, ladang
gandum, ladang anggur, kebun zaitun
dan segala tumbuhan di negeri ini
menjadi kering. Manusia, haiwan, dan
segala tanaman kamu ditimpa kemarau."

Umat Israel Mentaati
Perintah TUHAN

12Kemudian Zerubabel dan Yosua
serta segenap umat Israel yang sudah
kembali dari pembuangan di Babilonia,
mentaati kata-kata Nabi Hagai, utusan
TUHAN itu. Mereka melakukan apa yang
diperintahkan TUHAN kepada mereka,
kerana mereka takut akan TUHAN.
13Kemudian Hagai menyampaikan
firman TUHAN kepada mereka bahawa
TUHAN sudah berjanji akan menyertai
mereka.
14Demikianlah TUHAN menggerakkan
hati Zerubabel, gabenor Yehuda itu,
Imam Agung Yosua, dan semua orang
yang sudah kembali dari pembuangan
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supaya membina Rumah TUHAN Yang
Maha Kuasa, Allah mereka.
15Mereka mula bekerja pada hari kedua
puluh empat bulan keenam dalam tahun
kedua pemerintahan Raja Darius.

Kecantikan Rumah TUHAN yang Baru

2
1Pada hari kedua puluh satu bulan
ketujuh pada tahun itu juga, TUHAN

berfirman lagi melalui Nabi Hagai.
2TUHAN menyuruh Hagai
menyampaikan perkhabaran berikut
kepada Zerubabel, gabenor Yehuda itu,
Imam Agung Yosua, dan rakyat,
3 "Adakah sesiapa antara kamu
yang masih ingat betapa cantiknya
Rumah-Ku dahulu? Sekarang bagaimana
keadaannya, menurut pendapat kamu?
Mungkin kelihatannya tidak menarik
sama sekali.
4Tetapi janganlah seorang pun putus
asa! Teruskanlah pekerjaan itu, kerana
Aku menyertai kamu.
5Ketika kamu keluar dari Mesir, Aku
telah berjanji untuk selalu menyertai
kamu. Sekarang pun Aku masih
menyertai kamu. Oleh itu, kamu tidak
perlu takut.
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6Tidak lama lagi Aku akan
menggoncangkan langit dan bumi,
darat dan laut.
7Aku akan menggulingkan semua
kerajaan dan harta benda mereka akan
dibawa ke sini, sehingga Rumah-Ku akan
penuh dengan kekayaan.
8Segala emas dan perak di dunia ini
milik-Ku.
9Rumah-Ku yang baru akan lebih cantik
daripada yang dahulu, dan di situlah
Aku memberi umat-Ku kemakmuran dan
kedamaian." Demikianlah firman TUHAN
Yang Maha Kuasa.

Nabi Hagai Berunding
dengan Para Imam

10Pada hari kedua puluh empat
bulan kesembilan dalam tahun kedua
pemerintahan Raja Darius, TUHAN
berfirman lagi kepada Nabi Hagai.
11TUHAN berfirman, "Mintalah
keputusan para imam tentang persoalan
ini:
12Seandainya ada orang yang
mengambil sepotong daging daripada
korban yang dipersembahkan kepada
TUHAN, lalu membawanya pulang di
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dalam lipatan jubahnya, kemudian
jubahnya itu tersentuh roti atau sesuatu
masakan, atau wain, atau minyak zaitun,
atau makanan apa sahaja, adakah
semua itu menjadi suci juga?" Ketika
Hagai mengemukakan pertanyaan itu,
para imam menjawab, "Tidak."
13Kemudian Hagai bertanya lagi,
"Seandainya ada orang yang menjadi
najis kerana dia menyentuh mayat,
kemudian dia menyentuh salah satu
daripada makanan itu, adakah makanan
itu menjadi najis pula?" Para imam
menjawab, "Ya."
14Kemudian Hagai berkata, "TUHAN
berfirman bahawa peraturan itu berlaku
juga kepada umat Israel di negeri
ini dan pada segala sesuatu yang
dihasilkan oleh mereka. Oleh itu, apa
yang dipersembahkan mereka di atas
mazbah ini, menjadi najis."

TUHAN Menjanjikan Berkat-Nya
15TUHAN berfirman, "Perhatikanlah
apa yang telah berlaku sebelum hari ini,
pada masa Rumah-Ku belum diperbaiki!
Bagaimanakah keadaan kamu pada
masa itu?
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16Kamu pergi melihat timbunan
gandum dan menyangka akan mendapat
200 kilogram gandum, tetapi ternyata
ada 100 kilogram sahaja. Kamu telah
pergi mencedok 100 liter wain dari tong
wain, tetapi yang ada hanya 40 liter.
17Aku sudah mendatangkan angin
panas dan menurunkan hujan batu
untuk menghancurkan segala hasil
ladang kamu, tetapi kamu masih tidak
mahu kembali kepada-Ku.
18Pada hari ini, hari kedua puluh empat
bulan kesembilan, batu asas Rumah-Ku
selesai diletakkan. Perhatikanlah apa
yang akan berlaku mulai sekarang.
19Meskipun tiada lagi gandum yang
tinggal, dan pokok anggur, pokok ara,
pokok delima, serta pokok zaitun belum
berbuah, tetapi mulai sekarang Aku akan
memberkati kamu!"

Janji TUHAN kepada Zerubabel
20Pada hari itu juga, hari kedua
puluh empat bulan kesembilan, TUHAN
memberikan perkhabaran yang kedua
kepada Hagai,
21untuk disampaikan kepada
Zerubabel, gabenor Yehuda. TUHAN
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berfirman, "Tidak lama lagi Aku akan
menggoncangkan langit dan bumi,
22menjatuhkan kerajaan, dan
menghancurkan kuasa mereka. Aku
akan menunggangbalikkan kereta-kereta
kuda dengan pengemudinya; semua
kuda akan mati dan penunggang-
penunggangnya akan saling membunuh.
23Pada hari itu, hai Zerubabel,
hamba-Ku, Aku akan melantik engkau
untuk memerintah demi nama-Ku,
kerana engkaulah yang sudah Aku pilih."
Demikianlah firman TUHAN Yang Maha
Kuasa.



Zakaria

TUHAN Memanggil Umat-Nya
Kembali kepada-Nya

1
1Pada bulan kelapan dalam tahun
kedua pemerintahan Raja Darius

di Persia, TUHAN menyampaikan
perkhabaran ini kepada Nabi Zakharia
anak Berekhya dan cucu Ido.
2TUHAN Yang Maha Kuasa memberikan
perintah kepada Zakharia untuk
menyampaikan perkhabaran ini kepada
umat-Nya, "Aku, TUHAN sangat murka
kepada nenek moyang kamu.
3Tetapi sekarang Aku berfirman kepada
kamu: Kembalilah kepada-Ku, maka Aku
juga akan kembali kepada kamu.
4 Jangan berlaku seperti nenek
moyang kamu. Dahulu kala, para nabi
menyampaikan perkhabaran-Ku kepada
mereka agar berhenti berbuat jahat dan
berhenti berbuat dosa. Tetapi mereka
tidak mahu mendengarkan Aku dan
tidak mahu mentaati Aku.
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5Di manakah nenek moyang kamu dan
nabi-nabi itu sekarang? Mereka telah
meninggal.
6Dengan perantaraan para nabi,
hamba-Ku, Aku menyampaikan
perintah dan amaran-Ku kepada nenek
moyang kamu. Tetapi mereka tidak
mempedulikannya sehingga harus
menanggung akibatnya. Kemudian
mereka bertaubat dan mengakui bahawa
Aku, TUHAN Yang Maha Kuasa, telah
menghukum mereka setimpal dengan
kesalahan mereka dan sesuai dengan
ketentuan-Ku."

Penglihatan tentang
Beberapa Ekor Kuda

7Pada hari kedua puluh empat bulan
Syebat, iaitu bulan sebelas dalam
tahun kedua pemerintahan Raja Darius,
TUHAN menyampaikan perkhabaran-Nya
kepadaku. Dalam suatu penglihatan
pada waktu malam,
8aku nampak malaikat TUHAN
menunggang seekor kuda merah. Dia
berhenti di sebuah lembah di antara
pokok kemunting. Di belakangnya ada
lagi beberapa ekor kuda -- ada yang
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merah, ada yang bertelau-telau, dan ada
yang putih.
9Aku bertanya kepadanya, "Tuan,
apakah maknanya semua kuda ini?" Dia
menjawab, "Aku akan menunjukkan
maknanya kepadamu.
10TUHAN mengirim semua kuda ini
untuk menyiasat bumi."
11Semua kuda itu memberikan
laporan kepada malaikat, "Kami telah
menjelajahi seluruh muka bumi dan
mendapati bahawa seluruh bumi tenang
dan tenteram."
12Kemudian malaikat itu berkata,
"Ya TUHAN Yang Maha Kuasa, Engkau
murka kepada Yerusalem dan kota-kota
di Yehuda selama tujuh puluh tahun.
Sampai bilakah Engkau akan tetap
murka dan tidak mengampuni mereka?"
13TUHAN menjawab malaikat itu
dengan firman yang menghiburkan hati,
14 lalu malaikat itu menyuruh aku
mengisytiharkan firman TUHAN Yang
Maha Kuasa, "Aku sangat mengasihi
kota Yerusalem dan mengambil berat
terhadap kota-Ku yang suci itu.
15Tetapi Aku sangat murka kepada
bangsa-bangsa yang berasa aman
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dan tenteram. Ketika Aku menahan
kemurkaan-Ku terhadap umat-
Ku, bangsa-bangsa itu menambah
penderitaan umat-Ku.
16Oleh itu Aku kembali ke Yerusalem
untuk mengasihani kota itu. Rumah-Ku
akan dibina semula dan kota itu akan
diperbaiki."
17Malaikat itu menyuruh aku
mengisytiharkan perkhabaran ini juga,
"TUHAN Yang Maha Kuasa berfirman
bahawa kota-kota-Nya akan makmur
semula dan bahawa sekali lagi Dia akan
menolong Yerusalem dan mengakuinya
sebagai milik-Nya sendiri."

Penglihatan tentang Tanduk
18Dalam penglihatan yang lain, aku
nampak empat buah tanduk lembu.
19Aku bertanya kepada malaikat yang
telah bertutur kepadaku, "Apakah makna
tanduk-tanduk itu?" Dia menjawab,
"Tanduk-tanduk itu melambangkan
kuasa kerajaan dunia yang mencerai-
beraikan penduduk Yehuda, Israel, dan
Yerusalem."
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20Kemudian TUHAN menunjukkan
empat orang tukang besi yang
membawa tukul.
21Aku bertanya, "Apakah maksud
kedatangan mereka?" Dia menjawab,
"Mereka datang untuk menakutkan
dan menggulingkan bangsa-bangsa
yang telah memusnahkan Yehuda serta
mencerai-beraikan penduduknya."

Penglihatan tentang Tali Pengukur

2
1Dalam penglihatan selanjutnya,
aku nampak seorang lelaki yang

memegang tali pengukur.
2Aku bertanya kepadanya, "Hendak
ke mana?" Dia menjawab, "Aku hendak
mengukur Yerusalem. Aku ingin tahu
panjang dan lebar kota itu."
3Kemudian aku nampak malaikat
yang telah bertutur dengan aku itu,
melangkah maju, dan satu malaikat lain
menemuinya.
4Malaikat yang pertama berkata
kepada malaikat yang kedua, "Cepat
pergi kepada pemuda yang memegang
tali pengukur itu, dan beritahu dia
bahawa Yerusalem akan penuh sesak
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dengan manusia dan ternakan, sehingga
tembok kota tidak dapat dibina lagi.
5TUHAN telah berjanji bahawa Dia
sendiri akan menjadi tembok api
yang mengelilingi kota itu untuk
melindunginya, dan Dia akan tinggal di
situ dengan segala kemuliaan-Nya."

Orang Buangan Dipanggil Pulang
6TUHAN berfirman kepada umat-Nya,
"Aku telah mencerai-beraikan kamu
ke segala arah. Tetapi sekarang, hai
orang buangan, larilah dari Babilonia dan
kembalilah ke Yerusalem.
7 (2:6)
8Sesiapa yang menyerang kamu,
menyerang buah hati-Ku." Oleh itu
TUHAN Yang Maha Kuasa menyuruh aku
menyampaikan perkhabaran ini kepada
bangsa-bangsa yang telah menjarah
umat-Nya,
9 "TUHAN sendiri akan melawan kamu.
Kamu akan dijarah oleh bekas hamba
kamu sendiri." Apabila hal itu berlaku,
semua orang akan tahu bahawa TUHAN
Yang Maha Kuasa telah mengutus aku.
10TUHAN berfirman, "Bernyanyilah
dengan gembira, hai penduduk
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Yerusalem! Aku akan tinggal di
tengah-tengah kamu!"
11Pada masa itu banyak bangsa
akan datang kepada TUHAN untuk
menjadi umat-Nya. Dia akan tinggal di
tengah-tengah kamu, dan kamu akan
tahu bahawa TUHAN telah mengutus aku
kepada kamu.
12Sekali lagi Yehuda akan menjadi milik
khas TUHAN di tanah-Nya yang suci,
dan Yerusalem akan menjadi kota yang
paling disayangi-Nya.
13Hai semua orang, berdiamlah di
hadapan TUHAN kerana Dia telah
berangkat dari tempat kediaman-Nya
yang suci.

Penglihatan tentang Imam Agung

3
1Dalam penglihatan yang lain,
TUHAN menunjukkan Imam Agung

Yosua kepadaku. Imam Agung Yosua
sedang berdiri di hadapan malaikat
TUHAN. Iblis yang telah bersedia untuk
menuduh Yosua, berdiri di sebelah
Yosua.
2Malaikat TUHAN berkata kepada Iblis,
"Semoga TUHAN menghukum engkau,
hai Iblis! Semoga TUHAN yang mengasihi
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Yerusalem menghukum engkau. Orang
ini bagaikan puntung kayu yang ditarik
dari api."
3Yosua berdiri di situ dengan pakaian
yang sangat kotor.
4Malaikat itu berkata kepada
pembantu-pembantunya di syurga,
"Buanglah pakaian kotor yang dipakai
orang ini." Kemudian dia berkata kepada
Yosua, "Aku telah membuang dosamu;
aku akan memberi engkau pakaian
baru."
5Dia memerintahkan pembantu-
pembantunya memasang serban
bersih pada kepala Yosua, lalu mereka
melakukannya. Selepas itu mereka
mengenakan pakaian baru pada Yosua
sementara malaikat TUHAN berdiri di
situ.
6Kemudian malaikat TUHAN itu
memberitahu Yosua
7 firman TUHAN Yang Maha Kuasa,
"Jika engkau mematuhi hukum-Ku dan
melakukan tugas yang Aku berikan
kepadamu, engkau boleh melanjutkan
tugas sebagai pemimpin di dalam
Rumah-Ku dan juga sebagai pengurus
halamannya. Aku akan mendengarkan
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doamu, seperti Aku mendengarkan doa
para malaikat yang di hadirat-Ku.
8Dengarlah hai Imam Agung Yosua, dan
juga kamu imam-imam yang menjadi
rakannya, kamu semua lambang masa
depan yang baik. Pada masa itu, Aku
akan mengutus hamba-Ku yang disebut
Tunas.
9Aku akan meletakkan sebuah batu
bersegi tujuh di hadapan Yosua. Aku
akan mengukirkan tulisan-tulisan pada
batu itu. Dalam satu hari, Aku akan
membuang dosa negeri ini.
10Apabila hari itu tiba, setiap orang
akan menjemput jirannya datang dan
menikmati kedamaian dan keamanan di
tengah-tengah ladang anggur dan pokok
ara kamu."

Penglihatan tentang Kaki Pelita

4
1Malaikat yang telah bertutur
kepadaku itu datang lagi dan

mengejutkan aku seolah-olah aku
sedang tidur.
2Dia bertanya, "Apakah yang engkau
nampak?" Aku menjawab, "Aku nampak
sebuah kaki pelita emas. Di bahagian
atasnya ada sebuah mangkuk minyak.
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Pada kaki pelita itu ada tujuh buah pelita
yang setiap satunya mempunyai tujuh
buah tempat sumbu.
3Di sebelah kiri kaki pelita itu ada
sebatang pokok zaitun, dan di sebelah
kanan pun ada sebatang pokok zaitun."
4Kemudian aku bertanya kepada
malaikat itu, "Apakah yang
dilambangkan oleh benda-benda
itu, tuan?"
5 "Tidakkah engkau tahu?" malaikat
itu bertanya kepadaku. "Tidak tuan,"
jawabku.

Janji TUHAN kepada Zerubabel
6Malaikat itu menyuruh aku
menyampaikan perkhabaran TUHAN ini
kepada Zerubabel, "Engkau akan berjaya
bukan dengan kekuatan tentera ataupun
kekuatanmu sendiri, melainkan dengan
Roh-Ku.
7Halangan sebesar gunung pun akan
tersingkir dari hadapanmu. Engkau
akan membina semula Rumah-Ku, dan
pada masa engkau meletakkan batu
yang terakhir di tempatnya, orang akan
berseru, Alangkah indahnya!"
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8Kemudian datang lagi perkhabaran
lain daripada TUHAN.
9Dia berfirman, "Zerubabel telah
meletakkan batu asas Rumah-Ku, dan
dia akan menyelesaikan bangunan itu.
Jika hal itu berlaku, umat-Ku akan tahu
bahawa Akulah yang telah mengutus
engkau, Zakharia, kepada mereka.
10 (4-10a) Mereka kecewa kerana
kemajuan pembinaan itu terlalu lambat.
Tetapi mereka akan nampak Zerubabel
meneruskan pembinaan Rumah-Ku,
dan mereka akan bersukacita." (4-10b)
Malaikat itu berkata kepadaku, "Tujuh
buah pelita itu melambangkan mata
TUHAN yang mengawasi seluruh muka
bumi."
11Kemudian aku bertanya lagi
kepadanya, "Apakah makna pokok
zaitun di sebelah kanan dan kiri kaki
pelita itu?
12Apa pula makna dua batang cabang
zaitun di sebelah dua batang paip emas
yang menyalurkan minyak zaitun itu?"
13 "Tidakkah engkau tahu?" malaikat
itu bertanya kepadaku. "Tidak, tuan,"
jawabku.
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14Kemudian dia berkata, "Cabang itu
melambangkan dua orang yang telah
dipilih dan dilantik oleh Allah untuk
mengabdi kepada-Nya, Tuhan alam
semesta."

Penglihatan tentang Naskhah
Gulungan yang Terbang

5
1Aku memperhatikan lagi, dan kali
ini aku nampak sebuah naskhah

gulungan terbang di udara.
2Malaikat itu menanyakan apa yang aku
nampak. Aku menjawab, "Aku nampak
sebuah naskhah gulungan terbang di
udara. Panjangnya sembilan meter dan
lebarnya empat meter setengah."
3Kemudian dia berkata kepadaku,
"Pada naskhah gulungan itu ada tertulis
kutukan terhadap seluruh negeri ini.
Pada satu muka naskhah gulungan
itu ada tertulis bahawa setiap pencuri
akan dibuang dari negeri ini, dan pada
muka sebelah gulungan naskhah itu
ada tertulis bahawa setiap orang yang
mengangkat sumpah palsu akan dibuang
juga.
4TUHAN Yang Maha Kuasa berfirman
bahawa Dia akan mendatangkan
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kutukan itu ke rumah setiap pencuri dan
rumah setiap orang yang mengangkat
sumpah palsu. Kutukan itu akan tinggal
di rumah mereka sehingga semuanya
menjadi runtuhan."

Penglihatan tentang
Wanita di dalam Bakul

5Malaikat itu muncul lagi dan berkata,
"Lihatlah! Ada lagi yang datang!"
6 "Apakah itu?" tanyaku. Dia menjawab,
"Sebuah bakul. Bakul itu melambangkan
dosa seluruh negeri ini."
7Bakul itu mempunyai penutup yang
dibuat daripada timah hitam. Sementara
aku memperhatikannya, penutup itu
terangkat dan ternyata ada seorang
wanita duduk di dalam bakul itu.
8Malaikat itu berkata, "Wanita ini
melambangkan kejahatan." Kemudian
dia menolak wanita itu ke dalam bakul
dan menutup bakul itu.
9Aku memandang ke atas dan nampak
dua orang wanita terbang ke arahku.
Mereka mempunyai sayap yang kuat
seperti sayap burung ranggung. Mereka
mengambil bakul tadi lalu membawanya
terbang.
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10Aku bertanya kepada malaikat itu,
"Ke manakah mereka membawa bakul
itu?"
11Dia menjawab, "Mereka
membawanya ke Babilonia, dan
akan membina kuil baginya di sana.
Apabila kuil itu siap, bakul itu akan
ditempatkan di situ untuk disembah."

Penglihatan tentang
Empat Buah Kereta Kuda

6
1Aku nampak penglihatan yang lain.
Kali ini aku nampak empat buah

kereta kuda keluar dari antara dua
gunung gangsa.
2Kereta kuda yang pertama ditarik
oleh kuda merah, yang kedua oleh kuda
hitam,
3yang ketiga oleh kuda putih, dan yang
keempat oleh kuda yang bertelau-telau.
4Kemudian aku bertanya kepada
malaikat itu, "Apakah makna kereta
kuda ini, tuan?"
5Dia menjawab, "Inilah empat angin
yang baru datang dari hadirat Tuhan
alam semesta."
6Kereta kuda yang ditarik oleh kuda
hitam menuju ke Babilonia di utara.
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Kuda putih menuju ke barat dan kuda
yang bertelau-telau menuju ke negara di
selatan.
7Ketika kuda yang bertelau-telau itu
keluar, nampaknya semua kuda itu tidak
sabar lagi untuk pergi menyiasat bumi.
Malaikat itu berkata, "Pergilah siasat
bumi!" Semua kuda itu pergi.
8Kemudian malaikat itu berseru
kepadaku, "Kuda yang pergi ke Babilonia
di utara telah meredakan kemurkaan
TUHAN."

Perintah untuk Menabalkan Yosua
9TUHAN memberikan perkhabaran ini
kepadaku.
10Dia berfirman, "Ambillah
persembahan yang diberikan oleh orang
yang baru kembali dari pembuangan
di Babilonia, iaitu Heldai, Tobia, dan
Yedaya. Bawalah persembahan mereka
itu dengan segera ke rumah Yosia anak
Zefanya.
11Buatlah sebuah mahkota daripada
emas dan perak yang dipersembahkan
mereka itu, lalu pasanglah mahkota itu
pada kepala Imam Agung Yosua anak
Yozadak.
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12Beritahulah dia bahawa Aku, TUHAN
Yang Maha Kuasa berfirman, Orang yang
disebut Tunas akan berjaya di tempat dia
berada, dan dia akan membina semula
Rumah TUHAN.
13Dialah yang akan membina Rumah-
Ku dan menerima kehormatan yang
diberikan kepada raja, dan dia akan
memerintah rakyatnya. Seorang imam
akan mengiringi dia dan mereka akan
bekerjasama dengan rukun.
14Mahkota itu akan disimpan di dalam
Rumah-Ku untuk mengenang Heldai,
Tobia, Yedaya, dan Yosia."
15Orang dari tempat jauh akan datang
untuk membantu membina Rumah
TUHAN. Selepas Rumah itu selesai dibina
semula, kamu akan tahu bahawa TUHAN
Yang Maha Kuasa telah mengutus aku
kepada kamu. Semua hal itu akan
berlaku jika kamu sungguh-sungguh
mematuhi perintah TUHAN, Allah kamu.

TUHAN Mengutuk Puasa
yang Tidak Ikhlas

7
1Pada hari keempat bulan Kislew,
bulan kesembilan, dalam tahun

keempat pemerintahan Raja Darius,
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TUHAN memberikan perkhabaran
kepadaku.
2Penduduk Betel telah mengutus
Sarezer dan Regem-Melekh serta anak
buah mereka ke Rumah TUHAN Yang
Maha Kuasa untuk memohon berkat
TUHAN.
3Mereka juga disuruh bertanya kepada
para imam dan nabi, "Adakah kami
masih perlu meratapi kemusnahan
Rumah TUHAN dengan berpuasa pada
setiap bulan kelima, seperti yang telah
kami lakukan selama bertahun-tahun?"
4 Inilah perkhabaran TUHAN yang
datang kepadaku.
5Dia berfirman, "Beritahulah seluruh
penduduk negeri ini dan para imam
bahawa puasa dan ratapan yang
dilakukan mereka pada bulan kelima dan
ketujuh selama tujuh puluh tahun ini,
bukanlah penghormatan bagi-Ku.
6Apabila mereka makan dan minum,
perbuatan itu pun untuk keseronokan
mereka sendiri."
7 Itulah yang difirmankan TUHAN
melalui nabi-nabi pada zaman lampau,
ketika Yerusalem masih didiami dan
penduduknya makmur. Pada masa
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itu orang bukan hanya tinggal di
pekan-pekan di sekitar kota, tetapi juga
di bahagian selatan dan di kaki bukit di
sebelah barat.

Pemberontakan
Menyebabkan Pembuangan

8TUHAN memberikan perkhabaran ini
kepada Zakharia,
9 "Pada masa dahulu, Aku memberikan
perintah ini kepada umat-Ku, Kamu
mesti berlaku adil, baik hati, dan
berbelas kasihan kepada sesama kamu.
10 Jangan tindas balu, anak yatim
piatu, orang asing yang menetap di
tengah-tengah kamu, atau sesiapa
sahaja yang dalam keadaan susah.
Jangan rancangkan perkara yang jahat
terhadap sesama kamu.
11Tetapi umat-Ku keras kepala dan
tidak mahu mendengarkan perintah-Ku;
mereka menutup telinga supaya tidak
mendengar.
12Mereka mengeraskan hati sehingga
tidak menurut ajaran yang telah
Kuberikan kepada mereka dengan
perantaraan nabi-nabi dahulu. Oleh itu
Aku sangat murka.



Zakaria 7.13–8.4 19
13Aku tidak menjawab doa mereka
kerana mereka tidak mahu mendengar
ketika Aku berfirman.
14Seperti angin ribut, Aku
menyelerakkan mereka sehingga
mereka terpaksa tinggal di negeri
asing. Tanah yang subur ini telah
menjadi tandus, sunyi sepi, dan tidak
berpenghuni."

TUHAN Berjanji Akan
Membangunkan Yerusalem Semula

8
1TUHAN Yang Maha Kuasa
memberikan perkhabaran ini kepada

Zakharia,
2 "Aku ingin sekali menolong Yerusalem
kerana Aku sangat mengasihi
penduduknya, dan kerana kasih-
Ku itu, Aku murka kepada musuh kota
itu.
3Aku akan kembali ke Yerusalem,
kota-Ku yang suci itu dan menetap di
situ. Yerusalem akan dikenal sebagai
kota yang setia, dan bukit TUHAN Yang
Maha Kuasa akan disebut bukit suci.
4Datuk dan nenek yang sudah sangat
tua, sehingga harus berjalan dengan
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tongkat, akan duduk lagi di padang kota
Yerusalem.
5 Jalan-jalan di kota akan penuh lagi
dengan anak lelaki dan anak perempuan
yang bermain-main.
6Hal itu nampaknya mustahil bagi
orang yang masih hidup daripada bangsa
ini, namun tidak mustahil bagi-Ku.
7Aku akan menyelamatkan umat-Ku
dari negeri-negeri tempat mereka
dibuang,
8dan membawa mereka kembali dari
timur dan dari barat, supaya mereka
tinggal di Yerusalem semula. Mereka
akan menjadi umat-Ku dan Aku menjadi
Allah mereka. Aku akan memerintah
mereka dengan setia dan adil.
9Beranikanlah hati kamu! Sekarang
kamu mendengar kata-kata yang
juga diucapkan dahulu oleh para nabi
pada masa batu asas diletakkan untuk
membina Rumah-Ku semula.
10Sebelum masa itu, tiada orang
yang mampu mengupah pekerja atau
menyewa binatang, dan tiada orang
yang berasa aman daripada gangguan
musuh. Aku telah menyebabkan orang
saling berlawan.
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11Tetapi Aku akan memperlakukan
orang daripada bangsa ini yang masih
hidup, dengan cara yang lain daripada
dahulu.
12Mereka akan menabur benih dengan
damai. Pokok anggur mereka akan
berbuah, tanah akan memberikan
hasil, dan hujan akan turun. Aku akan
memberikan segala berkat ini kepada
orang daripada bangsa ini yang masih
hidup.
13Hai penduduk Yehuda dan Israel!
Pada masa yang lalu, manakala orang
asing saling mengutuk, mereka berkata,
Semoga bencana yang menimpa Yehuda
dan Israel menimpa kamu juga! Tetapi
Aku akan menyelamatkan kamu,
sehingga orang asing itu akan berkata
sesama mereka, Semoga berkat yang
diberikan kepada Yehuda dan Israel,
diberikan kepada kamu juga! Oleh itu
beranikanlah hati kamu dan janganlah
takut!"
14TUHAN Yang Maha Kuasa
berfirman, "Ketika nenek moyang
kamu membangkitkan kemurkaan-Ku,
Aku mengambil keputusan untuk
menghukum mereka dengan berat.
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Aku tidak mengubah keputusan-Ku itu,
melainkan melaksanakannya.
15Tetapi sekarang Aku hendak
memberkati penduduk Yerusalem dan
Yehuda. Oleh itu, janganlah takut.
16 Inilah perkara yang harus kamu
lakukan: Jika kamu bercakap,
katakanlah yang benar kepada sesama
kamu. Berikanlah keputusan yang adil,
keputusan yang membawa kedamaian,
di tempat pengadilan.
17 Jangan rancangkan perkara yang
jahat terhadap sesama kamu. Jangan
ucapkan kesaksian palsu dengan
sumpah. Aku membenci dusta,
ketidakadilan, dan keganasan."
18TUHAN Yang Maha Kuasa memberikan
perkhabaran ini kepada Zakharia,
19 "Puasa yang dilakukan dalam
bulan keempat, kelima, ketujuh, dan
kesepuluh akan menjadi perayaan yang
penuh kegembiraan dan kesukaan bagi
penduduk Yehuda. Cintailah kebenaran
dan kedamaian!"
20TUHAN Yang Maha Kuasa berfirman,
"Masanya akan tiba apabila penduduk
dari banyak kota datang ke Yerusalem.
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21Penduduk dari kota yang satu akan
berkata kepada penduduk kota lain,
Mari kita pergi menyembah TUHAN Yang
Maha Kuasa dan memohon berkat-Nya.
Ikutlah kami!
22Banyak orang dan banyak bangsa
yang kuat akan datang ke Yerusalem
untuk menyembah TUHAN Yang Maha
Kuasa dan memohon berkat-Nya.
23Pada masa itu, sepuluh orang asing
akan datang kepada satu orang Yahudi
dan berkata, Kami juga mahu diberkati
seperti kamu kerana kami mendengar
bahawa Allah menyertai kamu."

Hukuman kepada Bangsa-Bangsa
di Sekitar Israel

9
1 Inilah perkhabaran TUHAN. Dia
telah menjatuhkan hukuman kepada

negeri Hadrakh dan kota Damsyik.
Bukan sahaja suku-suku Israel, tetapi
ibu kota negeri Siria juga milik TUHAN.
2Hamat yang bersempadan dengan
negeri Siria pun milik TUHAN, demikian
juga kota Tirus dan Sidon dengan segala
kemahiran penduduknya.
3Tirus telah membina kubu-kubunya
dan mengumpulkan sangat banyak emas
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dan perak, sehingga menjadi benda
biasa seperti pasir di jalan.
4Tetapi Tuhan akan mengambil segala
yang ada padanya. Dia akan membuang
kekayaannya ke dalam laut, dan kota itu
akan dibakar habis.
5Kota Askelon akan melihat perkara
itu lalu menjadi takut. Kota Gaza
akan melihat hal itu lalu mengalami
penderitaan yang berat. Ekron juga akan
melihat hal itu, lalu harapannya akan
hancur. Gaza akan kehilangan rajanya,
dan Askelon akan menjadi lengang tanpa
penghuni.
6Bangsa campuran akan tinggal di
Asdod. TUHAN berfirman, "Aku akan
menaklukkan semua orang Filistin yang
sombong itu.
7Mereka akan berhenti makan daging
yang masih berdarah dan makanan apa
sahaja yang dilarang. Semua orang
yang terselamat akan menjadi anggota
umat-Ku dan menjadi seperti salah satu
puak suku Yehuda. Ekron akan menjadi
anggota umat-Ku seperti orang Yebusi
pada zaman dahulu.
8Aku akan mengawal tanah-Ku dan
tidak membenarkan musuh melaluinya.
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Aku tidak akan membiarkan orang
zalim menindas umat-Ku lagi. Aku telah
melihat penderitaan umat-Ku."

Raja yang Akan Datang
9Bersukacitalah, hai penduduk Sion!
Bersoraklah, hai penduduk Yerusalem!
Lihatlah, raja kamu datang! Dia datang
dengan kemegahan dan kemenangan,
tetapi dengan kerendahan hati, dia
datang dengan menunggang keldai,
dengan mengenderai anak keldai yang
muda.
10TUHAN berfirman, "Aku akan
melenyapkan kereta kuda dari Israel,
dan juga kuda di Yerusalem; busur
yang digunakan dalam peperangan
akan dimusnahkan. Raja kamu akan
mengadakan perdamaian antara bangsa-
bangsa; kerajaannya terbentang dari
laut ke laut, dari Sungai Efrat sampai ke
hujung bumi."

Pemulihan Umat Allah
11TUHAN berfirman, "Kerana
perjanjian-Ku dengan kamu, perjanjian
yang disahkan dengan darah korban,
Aku akan membebaskan bangsa kamu
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yang menderita dalam pembuangan
seperti orang yang terkurung dalam
perigi kering.
12Pulanglah, hai kamu orang buangan,
sekarang kamu mempunyai harapan;
pulanglah ke tempat perlindungan kamu.
Aku memberitahu kamu sekarang,
bahawa Aku akan memberkati kamu dua
kali ganda bagi segala penderitaan yang
kamu alami.
13Aku akan menggunakan Yehuda
seperti busur pahlawan, dan Israel
seperti anak panah. Aku akan
menggunakan penduduk Sion seperti
pedang, untuk memerangi orang
Yunani."
14TUHAN akan menampakkan
diri kepada umat-Nya; Dia akan
membidikkan anak panah seperti
kilat. TUHAN Raja akan meniup
trompet sebagai tanda melancarkan
serangan, Dia akan maju dari selatan di
tengah-tengah angin ribut.
15TUHAN Yang Maha Kuasa akan
melindungi umat-Nya, mereka akan
membinasakan musuh. Mereka akan
memekik seperti orang mabuk memekik,
sambil menumpahkan darah musuh;
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darah musuh akan mengalir seperti
darah korban, yang dicurahkan di atas
mazbah dari sebuah mangkuk.
16Pada hari itu kelak, TUHAN akan
menyelamatkan umat-Nya, seperti
gembala menyelamatkan ternakan
daripada bahaya. Mereka akan bersinar
di negeri TUHAN seperti permata pada
mahkota.
17Alangkah baik dan indahnya negeri
itu kelak! Pemuda dan pemudi akan
bertambah kuat; gandum dan wain
menguatkan mereka.

TUHAN Berjanji Akan
Menyelamatkan Umat-Nya

10
1Mintalah TUHAN menurunkan
hujan pada musim bunga. TUHAN

yang mendatangkan awan mendung dan
hujan sehingga padang menjadi hijau
bagi setiap orang.
2Orang bertanya kepada berhala dan
ahli nujum, tetapi jawapan yang diterima
mereka hanya dusta dan repekan
belaka. Ada orang yang mentafsirkan
mimpi, tetapi tafsiran mereka hanya
menyesatkan kamu. Penghiburan yang
diberikan oleh mereka pun sia-sia
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sahaja. Oleh itu rakyat merayau-rayau
seperti domba yang sesat. Mereka
berada dalam kesusahan kerana tidak
mempunyai pemimpin.
3TUHAN berfirman, "Aku murka
terhadap orang bangsa asing yang
memerintah umat-Ku. Aku akan
menghukum mereka. Penduduk Yehuda
milik-Ku, dan Aku, TUHAN Yang Maha
Kuasa akan memelihara mereka. Mereka
akan menjadi kuda perang-Ku yang
kuat.
4Aku akan memilih penguasa,
pemimpin, dan panglima dari kalangan
mereka untuk memerintah umat-Ku.
5Penduduk Yehuda akan menang
seperti askar yang memijak-mijak
musuh di dalam lumpur di jalan.
Mereka akan berperang kerana TUHAN
menyertai mereka. Mereka akan
mengalahkan musuh yang menunggang
kuda.
6Aku akan menguatkan penduduk
Yehuda; Aku akan menyelamatkan
penduduk Israel. Aku akan mengasihani
mereka dan membawa mereka semua
pulang. Aku akan memperlakukan
mereka seolah-olah mereka tidak pernah
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Aku tolak. Akulah TUHAN, Allah mereka;
Aku akan mengabulkan doa mereka.
7Penduduk Israel akan menjadi kuat
seperti pahlawan, dan gembira seperti
orang yang telah minum wain. Keturunan
mereka akan ingat kemenangan ini, dan
bersukacita kerana perbuatan TUHAN.
8Aku akan memanggil umat-Ku, Aku
akan mengumpulkan mereka. Aku akan
menyelamatkan mereka, dan membuat
mereka banyak seperti dahulu.
9Walaupun Aku telah mencerai-
beraikan mereka antara bangsa-bangsa,
namun di tempat jauh mereka akan
ingat kepada-Ku. Mereka dan anak-anak
mereka akan selamat dan pulang
bersama-sama.
10Dari Mesir dan Asyur, Aku akan
membawa mereka pulang, dan
menempatkan mereka di negeri mereka
sendiri. Aku akan menempatkan mereka
di Gilead dan di Lebanon; seluruh negeri
itu akan penuh dengan penduduk.
11Apabila mereka menempuh gelora
kehidupan, Aku, TUHAN akan memukul
gelombang yang mengancam, sehingga
Sungai Nil pun akan kering sama
sekali. Orang Asyur yang sombong akan
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merendahkan diri, dan Mesir yang gagah
perkasa akan kehilangan kuasa.
12Aku akan menguatkan umat-Ku;
mereka akan beribadat dan taat
kepada-Ku." TUHAN telah berfirman.

Kejatuhan Para
Penguasa yang Kejam

11
1Hai Lebanon, bukalah pintu-
pintumu, supaya api dapat

membakar pokok sedarmu.
2Hai pokok sipres, menangislah dan
merataplah, kerana pokok sedar sudah
jatuh; pokok-pokok yang megah sudah
musnah. Hai pokok-pokok oak di Basan,
menangislah dan merataplah, kerana
hutan tebal sudah ditebang.
3Penguasa-penguasa meratap, kerana
kemuliaan mereka sudah lenyap.
Dengarlah auman singa; kerana
kediaman singa di hutan di sepanjang
Sungai Yordan sudah musnah.

Dua Orang Gembala
4TUHAN, Allahku berfirman kepadaku,
"Berlakonlah sebagai gembala yang
menggembalakan domba yang akan
disembelih.
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5Pemilik-pemilik domba menyembelih
kawanan domba itu tetapi mereka
tidak dihukum; mereka menjual daging
domba itu lalu berkata, Terpujilah
TUHAN! Kami kaya! Gembala-gembala
itu tidak mengasihani domba peliharaan
mereka."
6TUHAN berfirman, "Aku tidak lagi
mengasihani sesiapa pun di bumi ini.
Aku sendiri akan menyerahkan semua
orang ke dalam tangan penguasa
mereka. Penguasa-penguasa itu akan
memusnahkan bumi, dan Aku tidak
akan menyelamatkannya daripada kuasa
mereka."
7Pedagang domba mengupah aku, lalu
aku menjadi gembala kawanan domba
yang akan disembelih. Aku mengambil
dua batang tongkat: yang satu aku
namakan "Kemurahan," dan yang satu
lagi "Perpaduan." Kemudian aku mula
menggembalakan domba-domba itu.
8Aku hilang kesabaran terhadap tiga
orang gembala lain yang membenci aku.
Oleh itu aku mengusir mereka dalam
masa satu bulan.
9Kemudian aku berkata kepada
kawanan domba itu, "Aku tidak mahu
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menggembalakan kamu lagi. Yang akan
mati, biarlah mati. Yang akan binasa,
biarlah binasa. Yang masih hidup akan
saling membinasakan."
10Selepas itu aku mengambil kayu
yang dinamakan "Kemurahan" lalu
mematahkannya, sebagai lambang
bahawa perjanjian yang dibuat oleh
TUHAN dengan semua bangsa telah
dibatalkan.
11Demikianlah perjanjian itu dibatalkan
pada hari itu. Para pedagang domba
memandang aku, dan mereka tahu
bahawa TUHAN sedang berfirman
melalui perbuatanku itu.
12Aku berkata kepada mereka, "Jika
kamu rela, bayarlah upahku. Jika tidak,
tidak usah." Mereka membayar upahku
sebanyak tiga puluh keping wang perak.
13TUHAN berfirman kepadaku,
"Masukkan wang itu ke dalam
perbendaharaan Rumah TUHAN."
Oleh itu aku mengambil tiga puluh
keping wang perak itu. Hanya sekian
penghargaan mereka kepadaku. Aku
pun memasukkan wang itu ke dalam
perbendaharaan Rumah TUHAN.
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14Selepas itu aku mematahkan kayu
kedua, yang dinamakan "Perpaduan",
maka putuslah perhubungan antara
Yehuda dan Israel.
15Kemudian TUHAN berfirman
kepadaku, "Sekali lagi berlakonlah
sebagai gembala domba; kali ini sebagai
gembala yang tidak berguna.
16Aku menugaskan seorang gembala
untuk menggembalakan domba-Ku,
tetapi dia tidak menolong domba yang
diancam kebinasaan. Dia tidak mencari
domba yang sesat, atau mengubati yang
luka, ataupun memberikan makanan
kepada domba yang sihat. Sebaliknya
dia makan daging domba yang paling
gemuk, dan mencabut kuku domba.
17Terkutuklah gembala yang tidak
berguna itu! Dia meninggalkan kawanan
dombanya. Peperangan akan mengakhiri
kekuasaannya. Lengannya akan menjadi
lemah dan mata kanannya menjadi
buta."

Yerusalem Akan Diselamatkan

12
1 Inilah perkhabaran daripada
TUHAN tentang Israel. TUHAN

yang membentangkan langit,
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menciptakan bumi, dan memberikan
hidup kepada manusia berfirman,
2 "Aku akan menjadikan Yerusalem
seperti secawan wain. Bangsa-bangsa
di sekitar akan meminumnya lalu
terhuyung-hayang seperti orang mabuk.
Apabila mereka mengalahkan Yerusalem,
kota-kota di seluruh Yehuda pun akan
dikalahkan.
3Pada masa itu kelak, Aku akan
menjadikan Yerusalem seperti batu yang
berat. Mana-mana bangsa yang cuba
mengangkatnya akan cedera. Semua
bangsa di bumi ini akan bersekutu untuk
menyerang Yerusalem.
4Pada masa itu Aku akan menakutkan
semua kuda, dan para penunggang kuda
akan menjadi gila. Aku akan menjaga
penduduk Yehuda, tetapi Aku akan
membutakan mata kuda musuh mereka.
5Barulah puak-puak suku Yehuda
berkata dalam hati, TUHAN, Allah Yang
Maha Kuasa telah menguatkan umat-Nya
yang tinggal di Yerusalem.
6Pada masa itu Aku akan menjadikan
puak-puak Yehuda seperti api di tengah-
tengah hutan atau di tengah-tengah
ladang gandum yang telah masak;
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mereka akan membinasakan semua
bangsa di sekitar mereka. Penduduk
Yerusalem akan selamat di dalam kota.
7Aku, TUHAN, akan memberikan
kemenangan kepada tentera Yehuda
terlebih dahulu, supaya kemuliaan yang
akan diterima oleh keturunan Daud dan
penduduk Yerusalem tidak akan melebihi
kemuliaan yang diterima oleh penduduk
Yehuda yang lain.
8Pada masa itu Aku akan melindungi
mereka yang tinggal di Yerusalem,
bahkan orang yang paling lemah pun
akan menjadi sekuat Daud. Mereka akan
dibimbing oleh keturunan Daud seperti
dibimbing oleh malaikat TUHAN dan
seperti dibimbing oleh Allah sendiri.
9Pada masa itu Aku akan
membinasakan semua bangsa
yang cuba menyerang Yerusalem.
10Aku akan memberikan keturunan
Daud dan penduduk Yerusalem hati yang
suka mengasihani dan suka berdoa.
Mereka akan memandang orang yang
ditikam oleh mereka, lalu meratapinya
seperti orang yang meratapi kematian
anak tunggal. Mereka akan meratap
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dengan pilu, seperti orang yang
kehilangan anak lelaki sulung.
11Pada masa itu akan ada ratapan
di Yerusalem seperti ratapan bagi
Hadad-Rimon di Lembah Megido.
12Tiap-tiap keluarga di negeri itu
akan meratap sendiri-sendiri: keluarga
keturunan Daud, Natan, Lewi, Simei,
dan semua keluarga yang lain. Tiap-tiap
keluarga akan meratap sendiri-sendiri.
Kaum lelaki daripada tiap-tiap keluarga
akan meratap terpisah daripada kaum
perempuan."
13 (12:12)
14 (12:12)

13
1TUHAN Yang Maha Kuasa
berfirman, "Pada masa itu kelak,

sebuah mata air akan memancar
untuk menyucikan keturunan Daud dan
penduduk Yerusalem daripada dosa dan
penyembahan berhala yang dilakukan
mereka.
2Pada masa itu Aku akan menghapus
nama berhala-berhala di negeri ini;
tiada sesiapa pun akan mengingatnya
lagi. Aku akan melenyapkan sesiapa
sahaja yang mengaku dirinya nabi,
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dan melenyapkan keinginan untuk
menyembah berhala.
3Kemudian sesiapa yang masih
hendak bernubuat, ibu bapanya sendiri
akan memberitahu dia bahawa dia
mesti dihukum mati, kerana mengaku
menyampaikan perkhabaran TUHAN,
padahal dia berdusta. Apabila dia
bernubuat, ibu bapanya sendiri akan
menikam dia sehingga mati.
4Pada masa itu, tiada lagi nabi yang
akan berbangga kerana penglihatan-
penglihatannya, atau berlaku seperti
seorang nabi, ataupun memakai jubah
berbulu agar dia dapat menipu orang.
5Sebaliknya dia akan berkata, Aku
bukan nabi. Aku petani -- aku bercucuk
tanam seumur hidupku.
6 Jika orang bertanya kepadanya, Luka
apakah yang ada pada dadamu itu? Dia
akan menjawab, Luka ini aku dapat
ketika di rumah kawanku."

Perintah untuk Membunuh
Gembala yang Diutus Allah

7TUHAN Yang Maha Kuasa berfirman,
"Bangkitlah, hai pedang, dan seranglah
gembala yang bekerja untuk-Ku!
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Bunuhlah dia supaya kawanan
dombanya tercerai-cerai. Aku akan
menyerang umat-Ku,
8dan di seluruh negeri ini dua pertiga
daripada penduduknya akan mati.
9Hanya sepertiga daripada
penduduknya akan selamat. Mereka
akan Kusucikan seperti perak dimurnikan
oleh api. Mereka akan Kuuji seperti
orang menguji emas. Barulah mereka
akan berdoa kepada-Ku, dan Aku
akan mengabulkan doa mereka. Aku
akan memberitahu mereka bahawa
mereka umat-Ku, dan mereka pun akan
mengaku bahawa Aku TUHAN, Allah
mereka."

Yerusalem dan Bangsa-Bangsa

14
1Hampir tiba masanya TUHAN
bertindak sebagai hakim. Pada

masa itu Yerusalem akan dijarah
orang, dan barang jarahannya akan
dibahagi-bahagikan di hadapan mata
kamu sendiri.
2TUHAN akan mengumpulkan semua
bangsa untuk memerangi Yerusalem.
Kota itu akan direbut, rumah-rumahnya
dijarah, dan kaum wanitanya dirogol.
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Separuh penduduknya akan dibuang
negeri, tetapi yang selebihnya tidak akan
dipindahkan dari kota itu.
3Kemudian barulah TUHAN akan
memerangi bangsa-bangsa itu seperti
pada masa dahulu.
4Pada masa itu, Dia akan berdiri di
Bukit Zaitun di sebelah timur Yerusalem.
Kemudian Bukit Zaitun akan terbelah
dua oleh lembah yang luas, bermula dari
timur sampai ke barat. Separuh bukit
itu akan bergerak ke arah utara dan
separuh lagi ke arah selatan.
5Kamu akan melarikan diri melalui
lembah yang membelah bukit itu. Kamu
akan lari seperti nenek moyang kamu
dahulu ketika terjadi gempa bumi pada
masa pemerintahan Uzia, raja Yehuda.
TUHAN, Allahku akan datang bersama
dengan semua malaikat-Nya.
6Pada masa itu, tiada lagi musim sejuk
dan tiada embun yang membeku,
7ataupun kegelapan. Hari akan sentiasa
terang, bahkan pada waktu malam.
Hanya TUHAN yang tahu masa perkara
itu akan berlaku.
8Pada hari itu, air yang memberikan
hidup akan mengalir dari Yerusalem;
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separuh daripada air itu akan mengalir
ke Laut Mati, dan separuh lagi ke Laut
Tengah. Air itu akan mengalir sepanjang
tahun, baik pada musim kemarau
mahupun pada musim hujan.
9Kemudian TUHAN akan menjadi
raja seluruh bumi. Setiap orang akan
menyembah Dia sebagai Allah dan
mengenal Dia dengan nama yang sama.
10Tanah di seluruh negeri, dari kota
Geba di utara sampai ke Rimon di
selatan, akan menjadi rata. Yerusalem
akan menjulang tinggi, lebih tinggi
daripada tanah di sekitarnya; keluasan
kota itu dari Pintu Gerbang Benyamin
sampai ke Pintu Gerbang Sudut, iaitu
tempat pintu gerbang yang dahulu, dan
dari Menara Hananel sampai ke tempat
pemerasan buah anggur milik raja.
11Rakyat akan tinggal di situ dengan
selamat, tidak lagi diancam kebinasaan.
12TUHAN akan mendatangkan penyakit
yang mengerikan kepada semua bangsa
yang memerangi Yerusalem. Mata dan
lidah mereka, bahkan seluruh tubuh
mereka akan membusuk sementara
mereka masih hidup.
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13Pada masa itu TUHAN akan membuat
mereka sedemikian bingung dan takut
sehingga setiap orang akan menyerang
dan menangkap orang di sebelahnya.
14Penduduk Yehuda akan berjuang
untuk membela Yerusalem. Mereka akan
menjarah harta semua bangsa -- emas,
perak, dan pakaian yang banyak sekali.
15Suatu penyakit yang dahsyat juga
akan menimpa kuda, baghal, unta,
dan keldai, serta semua binatang di
perkhemahan musuh.
16Kemudian semua orang dari
bangsa-bangsa yang masih hidup,
yang menyerang Yerusalem, akan
datang ke Yerusalem setiap tahun untuk
menyembah Raja, TUHAN Yang Maha
Kuasa, dan untuk merayakan Perayaan
Pondok Daun.
17 Jika ada bangsa yang tidak mahu
datang untuk menyembah Raja, TUHAN
Yang Maha Kuasa, hujan tidak akan
turun di negeri mereka.
18 Jika bangsa Mesir tidak mahu
merayakan Perayaan Pondok Daun,
mereka pun akan ditimpa penyakit
yang didatangkan TUHAN kepada setiap
bangsa yang tidak mahu pergi beribadat.
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19 Itulah hukuman yang akan dijatuhkan
kepada Mesir dan semua bangsa, jika
mereka tidak merayakan Perayaan
Pondok Daun.
20Pada masa itu loceng-loceng pada
abah-abah kuda pun akan diukir dengan
kata-kata "Ditahbiskan untuk TUHAN."
Periuk belanga di Rumah TUHAN akan
menjadi suci seperti mangkuk-mangkuk
yang diletakkan di hadapan mazbah.
21Semua periuk belanga di Yerusalem
dan Yehuda akan menjadi milik
TUHAN Yang Maha Kuasa. Orang
yang mempersembahkan korban akan
menggunakan perkakas itu untuk
merebus daging korban yang telah
dipersembahkan. Apabila masa itu tiba,
tiada lagi pedagang di Rumah TUHAN
Yang Maha Kuasa.



Maleakhi

1
1 Inilah perkhabaran TUHAN kepada
Maleakhi untuk disampaikan kepada

umat Israel.

Kasih TUHAN kepada Israel
2TUHAN berfirman kepada umat-
Nya, "Aku sentiasa mengasihi
kamu." Tetapi mereka menjawab,
"Bagaimanakah TUHAN mengasihi
kami?" TUHAN menjawab, "Esau dan
Yakub bersaudara; Aku mengasihi Yakub
serta keturunannya,
3 tetapi Aku membenci Esau serta
keturunannya. Aku sudah memusnahkan
kawasan berbukit milik Esau dan
membiarkan tanahnya dihuni binatang
buas."
4 Jika keturunan Esau, iaitu orang Edom
berkata, "Kota kami sudah dimusnahkan
tetapi kami akan membinanya semula,"
maka TUHAN Yang Maha Kuasa akan
menjawab, "Biarlah mereka membinanya
semula, tetapi Aku akan merobohkannya
lagi. Orang akan menyebut mereka
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Negeri derhaka dan Bangsa yang
dimurkai TUHAN selama-lamanya."
5Dengan mata kepala sendiri orang
Israel akan nampak kejadian itu, lalu
berkata, "TUHAN sungguh berkuasa;
kekuasaan-Nya sampai di luar negeri
Israel!"

TUHAN Murka kepada Para Imam
6TUHAN Yang Maha Kuasa berfirman
kepada para imam, "Seorang anak
menghormati bapanya dan seorang
hamba menghormati tuannya. Aku
Bapa kamu, tetapi mengapa kamu
tidak menghormati Aku? Aku tuan
kamu, tetapi mengapa kamu tidak takut
kepada-Ku? Kamu menghina Aku, tetapi
kamu bertanya, Dengan cara apakah
kami menghina Engkau?
7Dengan cara ini: Kamu
mempersembahkan makanan yang
tidak layak dipersembahkan di atas
mazbah-Ku. Kemudian kamu bertanya,
Dengan cara apakah kami tidak
menghormati Engkau? Biarlah Aku
jelaskan: Kamu menghina mazbah-Ku.
8Apabila kamu mempersembahkan
binatang yang buta, yang sakit, atau
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yang tempang sebagai korban untuk
Aku, bukankah hal itu perbuatan yang
salah? Cubalah berikan binatang seperti
itu kepada gabenor! Adakah dia akan
suka kepada kamu, dan memperlakukan
kamu dengan baik?"
9Sekarang, hai para imam, cubalah
mohon agar Allah mengasihani kita. Dia
tidak akan menjawab doa kamu, dan hal
itu salah kamu sendiri.
10TUHAN Yang Maha Kuasa berfirman,
"Lebih baik seorang antara kamu
menutup pintu Rumah-Ku, kerana
sia-sia saja kamu menyalakan api di
atas mazbah-Ku. Aku tidak berkenan
kepada kamu dan tidak mahu menerima
persembahan kamu.
11Aku dihormati oleh bangsa-bangsa
di seluruh dunia. Mereka membakar
kemenyan di merata tempat untuk
menghormati Aku, dan mereka
mempersembahkan korban yang
layak dipersembahkan. Mereka semua
menghormati Aku!
12Tetapi kamu menghina Aku kerana
berkata bahawa mazbah-Ku tidak
berguna, dan kamu mempersembahkan
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makanan yang tidak kamu sukai di atas
mazbah itu.
13Kamu berkata, Kami sudah bosan
dengan semua ini, dan kamu menghina
Aku. Kamu membawa binatang yang
dicuri, yang tempang, atau yang sakit
untuk dipersembahkan kepada-Ku.
Adakah kamu menyangka bahawa Aku
akan menerima persembahan itu?
14Terkutuklah si penipu yang
mempersembahkan binatang yang tidak
berguna kepada-Ku, sedangkan dia
mempunyai binatang yang baik antara
ternakannya yang sudah dijanjikannya
kepada-Ku; Akulah Raja yang besar,
TUHAN Yang Maha Kuasa, dan semua
bangsa menghormati Aku."

2
1TUHAN Yang Maha Kuasa berfirman
kepada para imam, "Inilah perintah-

Ku kepada kamu:
2Kamu mesti menghormati Aku dengan
perbuatan kamu. Jika kamu tidak mahu
mendengarkan firman-Ku, Aku akan
mengutuk kamu. Aku akan mengutuk
segala sesuatu yang kamu terima
sebagai rezeki. Sesungguhnya, Aku
sudah mengutuk semuanya kerana
kamu tidak mengendahkan perintah-Ku.
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3Aku akan menghukum anak-anak
kamu, dan Aku melumuri muka kamu
dengan najis binatang yang kamu
persembahkan. Kemudian orang akan
menyeret kamu ke timbunan najis.
4Dengan demikian kamu akan tahu
bahawa Aku memberi kamu perintah
ini supaya perjanjian-Ku dengan para
imam, keturunan Lewi, tidak dibatalkan.
5Dalam perjanjian itu Aku berjanji
memberi mereka hidup yang aman dan
sejahtera. Aku menepati perjanjian itu
supaya mereka menghormati Aku. Pada
masa itu memang mereka menghormati
Aku dan takut akan Aku.
6Mereka mengajar apa yang benar
dan bukan yang salah. Mereka akrab
dengan Aku; bukan sahaja mereka
melakukan kehendak-Ku, tetapi mereka
juga menolong banyak orang supaya
berhenti melakukan kejahatan.
7Para imam wajib mengajarkan apa
yang benar tentang Allah. Rakyat
harus datang kepada para imam untuk
mengetahui kehendak-Ku kerana mereka
utusan TUHAN Yang Maha Kuasa.
8Tetapi sekarang, kamu imam-imam,
telah menyimpang dari jalan yang
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benar. Ajaran kamu sudah menyebabkan
banyak orang berbuat salah. Kamu
sudah melanggar perjanjian yang Aku
buat dengan kamu.
9Oleh itu Aku pun akan menyebabkan
kamu tidak dihormati oleh umat Israel
kerana kamu tidak mentaati kehendak-
Ku, dan kerana kamu membeza-bezakan
orang ketika kamu mengajar."

Rakyat Tidak Setia kepada Allah
10Bukankah kita semua mempunyai
bapa yang sama? Bukankah kita semua
diciptakan oleh Allah yang sama? Tetapi
mengapakah kita saling memungkiri
janji? Mengapakah kita menghina
perjanjian yang dibuat Allah dengan
nenek moyang kita?
11Penduduk Yehuda sudah memungkiri
janji mereka kepada Allah serta
melakukan hal-hal yang mengerikan di
Yerusalem dan di seluruh negeri. Mereka
sudah mencemarkan Rumah TUHAN
yang dikasihi TUHAN. Orang lelaki sudah
berkahwin dengan perempuan yang
menyembah dewa-dewa bangsa lain.
12Semoga TUHAN menyingkirkan
orang yang berbuat demikian daripada
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umat Israel, dan tidak membenarkan
mereka ikut dengan bangsa kita untuk
mempersembahkan korban kepada
TUHAN Yang Maha Kuasa.
13Selain itu ada lagi yang kamu
lakukan. Kamu menggenangi mazbah
TUHAN dengan air mata; kamu menangis
dan meratap kerana TUHAN tidak lagi
menerima persembahan kamu.
14Kamu menanyakan sebabnya Dia
tidak lagi menerima persembahan kamu.
Hal itu demikian kerana TUHAN tahu
bahawa kamu tidak lagi setia kepada
wanita yang kamu kahwini pada masa
muda kamu. Wanita itu teman hidup
dan isteri kamu, tetapi kamu sudah
memungkiri janji kepadanya, walaupun
kamu telah berjanji di hadapan Allah
untuk tetap setia kepadanya.
15Bukankah Allah yang menjadikan
kamu satu tubuh dan satu jiwa dengan
wanita itu? Apakah maksud Allah dengan
hal itu? Maksud-Nya adalah supaya
kamu mendapat anak yang benar-benar
umat Allah. Oleh itu, pastikanlah supaya
tiada orang di kalangan kamu yang
memungkiri janji kepada isterinya.
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16TUHAN Allah Israel berfirman, "Aku
membenci perceraian. Aku tidak suka
apabila salah seorang daripada kamu
berbuat hal sekejam itu terhadap
isterinya. Pastikanlah supaya kamu
tidak memungkiri janji untuk tetap setia
kepada isteri kamu."

Hari Penghakiman sudah Hampir
17Kamu sudah menjemukan TUHAN
dengan kata-kata kamu. Tetapi
kamu bertanya, "Bagaimanakah kami
menjemukan TUHAN?" Dengan berkata,
"Semua orang yang berbuat jahat
dianggap baik oleh TUHAN Yang Maha
Kuasa, dan Dia berkenan kepada
mereka." Atau dengan bertanya, "Di
manakah Allah yang dianggap adil itu?"

3
1TUHAN Yang Maha Kuasa
menjawab, "Aku akan mengirim

utusan-Ku untuk menyediakan jalan
bagi-Ku. Lalu dengan tiba-tiba Tuhan
yang kamu cari, akan datang ke
Rumah TUHAN. Utusan-Ku yang kamu
nanti-nantikan itu akan datang dan
mengisytiharkan perjanjian-Ku."
2Tetapi siapakah yang dapat tahan
pada hari Dia datang dan menampakkan
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diri? Dia seperti sabun yang kuat dan
seperti api yang memurnikan logam.
3Dia akan datang untuk menghakimi
orang, seperti seorang yang
membersihkan dan memurnikan
perak. Sebagaimana tukang logam
membersihkan dan memurnikan emas
dan perak, demikian juga utusan TUHAN
akan memurnikan para imam supaya
mereka mempersembahkan korban yang
layak dipersembahkan kepada TUHAN.
4Kemudian seperti pada zaman dahulu,
TUHAN akan berkenan kepada korban
yang dipersembahkan kepada-Nya oleh
penduduk Yehuda dan Yerusalem.
5TUHAN Yang Maha Kuasa berfirman,
"Aku akan datang untuk menghakimi
kamu. Aku akan segera menjadi saksi
untuk menentang tukang-tukang
sihir, orang yang berzina, orang
yang memberikan kesaksian palsu,
orang yang berlaku curang dalam hal
memberikan gaji kepada pekerja, orang
yang menindas balu, yatim piatu dan
orang bangsa asing, serta terhadap
semua orang yang tidak menghormati
Aku."
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Persembahan Persepuluhan
6 "Akulah TUHAN; Aku tidak berubah.
Oleh itu kamu, keturunan Yakub, tidak
dibinasakan sama sekali.
7Seperti nenek moyang kamu dahulu,
kamu semua sudah menyimpang
daripada hukum-Ku dan tidak setia
melaksanakannya. Kembalilah kepada-
Ku, maka Aku juga akan kembali kepada
kamu. Tetapi kamu bertanya, Apakah
yang harus kami lakukan untuk kembali
kepada-Mu?
8Sekarang Aku bertanya kepada
kamu, Bolehkah manusia menipu Allah?
Tentu tidak. Tetapi kamu menipu Aku
juga. Kamu bertanya, Bagaimana? Aku
menjawab, Dalam hal memberikan
persepuluhan dan persembahan.
9Kamu semua kena kutuk kerana
segenap bangsa menipu Aku.
10Bawalah seluruh persepuluhan
kamu ke Rumah-Ku supaya ada banyak
makanan di sana. Ujilah Aku, maka
kamu akan nampak Aku membuka
tingkap-tingkap syurga dan melimpahi
kamu dengan segala yang baik.
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11Aku tidak akan membiarkan serangga
merosakkan tanaman kamu; pokok
anggur kamu akan berbuah lebat.
12Kemudian kamu akan dikatakan
berbahagia oleh semua bangsa, kerana
negeri kamu akan menjadi tempat
kediaman yang baik."

Allah Menjanjikan Belas Kasihan
13TUHAN berfirman, "Kata-kata kamu
sangat menghina Aku. Tetapi kamu
bertanya, Apakah yang kami katakan
tentang Engkau?
14Kamu berkata, Sia-sia saja
mengabdikan diri kepada Allah. Apakah
gunanya menurut perintah-Nya, atau
menunjukkan bahawa kita menyesali
kesalahan kita di hadapan TUHAN Yang
Maha Kuasa?
15Kita sendiri melihat bahawa orang
sombonglah yang berbahagia. Orang
jahat tidak hanya bertambah makmur,
bahkan mereka mencubai kesabaran
Allah dengan berbuat jahat, dan mereka
selalu terlepas daripada hukuman."
16Kemudian orang yang takut akan
TUHAN bercakap sesama sendiri.
TUHAN mendengar dan memperhatikan
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kata-kata mereka itu. Di hadapan
TUHAN, nama setiap orang yang
menghormati-Nya dan takut akan Dia,
ditulis di dalam sebuah kitab.
17TUHAN Yang Maha Kuasa berfirman,
"Mereka akan menjadi umat-Ku. Pada
hari Aku bertindak kelak, mereka akan
menjadi milik-Ku yang khas. Aku akan
berbelas kasihan kepada mereka seperti
seorang bapa berbelas kasihan kepada
anak yang mengabdikan diri kepadanya.
18Umat-Ku akan melihat lagi perbezaan
antara kesudahan orang baik dan
kesudahan orang jahat, antara orang
yang mengabdikan diri kepada-Ku dan
yang tidak."

Hari TUHAN akan Tiba

4
1TUHAN Yang Maha Kuasa berfirman,
"Harinya akan tiba apabila semua

orang sombong dan jahat dibakar seperti
jerami. Pada hari itu mereka akan
dibakar habis, sehingga tiada lagi yang
tertinggal.
2Tetapi bagi kamu yang taat kepada-
Ku, kuasa-Ku yang menyelamatkan
kamu akan terbit seperti matahari,
dan kuasa-Ku itu akan memberikan
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kesembuhan seperti sinar matahari.
Kamu akan bebas dan gembira seperti
anak lembu yang dikeluarkan dari
kandang.
3Pada hari itu Aku akan bertindak, lalu
kamu akan mengalahkan orang jahat.
Mereka akan menjadi seperti debu yang
kamu pijak.
4 Ingatlah ajaran hamba-Ku Musa.
Ingatlah hukum dan perintah yang
Kuberikan kepadanya di Gunung Sinai
untuk ditaati semua orang Israel.
5Tetapi sebelum hari yang hebat dan
dahsyat yang Aku tentukan itu tiba, Aku
akan mengutus Nabi Elia kepada kamu.
6Dia akan menyebabkan bapa dan anak
bersatu hati, supaya Aku tidak datang
untuk membinasakan negeri kamu."
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