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Mazmur

1
1Berbahagialah orang yang tidak berjalan
menurut nasihat orang fasik, dan tidak

berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk
dalam kumpulan pencemooh.
2Namun kesukaannya hanya pada

torat TUHAN (YAHWEH - 3069), dan dia
merenungkan torat-Nya siang dan malam.
3Dan dia akan menjadi seperti pohon yang

ditanam di tepi aliran-aliran air, yang akan
menghasilkan buahnya pada musimnya, dan
yang tidak akan layu daunnya, dan semua
yang ia kerjakan akan menghasilkan.
4Orang yang fasik tidak seperti itu, melainkan

seperti sekam yang dapat angin terbangkan.
5Oleh sebab itu orang fasik tidak dapat

bertahan dalam penghakiman, demikian juga
orang-orang berdosa dalam kumpulan orang
benar.
6Sebab TUHAN (YAHWEH - 3068) mengenal

jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik akan
binasa.

2
1Mengapa bangsa-bangsa menjadi garang
dan rakyat mereka-reka kesia-siaan?
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2Raja-raja di bumi mempersiapkan diri dan

para penguasa telah dihimpunkan bersama
untuk menentang TUHAN (YAHWEH - 3068)
dan menentang yang diurapi-Nya,
3 "Marilah kita memutuskan belenggu-

belenggu mereka dan mencampakkan tali-tali
mereka dari kita!"
4Dia yang bersemayam di surga akan

tertawa; Tuhan (Tuhan - 136) akan
mengolok-olok mereka.
5 Lalu Dia akan berkata kepada mereka dalam

murka-Nya dan menggentarkan mereka dalam
amarah-Nya:
6 "Dan Aku telah mengurapi raja-Ku di Sion,

gunung kudus-Ku."
7Aku akan memberitahukan tentang

ketetapan TUHAN (YAHWEH - 3069): Dia
berkata kepada-Ku, "Engkau adalah Putra-Ku.
Hari ini Aku telah memperanakkan Engkau.
8Mintalah dari pada-Ku, dan Aku akan

memberikan bangsa-bangsa sebagai warisan
bagi-Mu, dan ujung-ujung bumi sebagai
harta-Mu.
9Engkau akan menghancurkan mereka

dengan tongkat besi, Engkau akan
meremukkan mereka bagaikan bejana tukang
periuk."
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10Dan sekarang bijaksanalah, hai raja-raja;

biarlah kamu menerima pengajaran, hai yang
menghakimi bumi.
11Beribadahlah kepada TUHAN (YAHWEH -

3068) dengan rasa takut, dan bersukacitalah
dalam kegentaran.
12Ciumlah Sang Putra, supaya jangan

menjadi murka, dan kamu sesat dari
jalan, karena murka-Nya cepat tersulut.
Berbahagialah semua orang yang mencari
perlindungan kepada-Nya!

3
1Mazmur Daud. Ketika dia melarikan diri
dari hadapan Absalom, anaknya. (3-2) Ya,

TUHAN (YAHWEH - 3068), betapa lawanku
telah berlipat ganda! Banyak orang bangkit
melawan aku.
2 (3-3) Banyak yang berbicara kepada jiwaku,

"Tidak ada keselamatan baginya di dalam Allah
(Elohim - 430)." Sela.
3 (3-4) Namun Engkau, ya TUHAN (YAHWEH

- 3068), adalah perisai di sekelilingku,
kemuliaanku, dan yang mengangkat kepalaku.
4 (3-5) Aku berseru kepada TUHAN

(YAHWEH - 3069) dengan suaraku dan Dia
mendengarkanku dari gunung kudus-Nya.
Sela.
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5 (3-6) Aku telah berbaring dan tidur, aku

bangun, karena TUHAN (YAHWEH - 3068)
menopangku.
6 (3-7) Aku tidak gentar terhadap beribu-ribu

orang di sekeliling yang siaga melawanku.
7 (3-8) Bangkitlah, ya TUHAN (YAHWEH

- 3068)! Selamatkanlah aku, ya Allahku
(Elohimku - 430)! Sebab Engkau telah
memukul rahang musuh-musuhku; Engkau
telah meremukkan gigi orang fasik.
8 (3-9) Pada TUHAN (YAHWEH - 3068) ada

keselamatan; berkat-Mu atas umat-Mu. Sela.

4
1Untuk pemimpin musik. Dengan alat
musik berdawai. Mazmur Daud. (4-2)

Jawablah aku ketika aku berseru, ya Allah
(Elohim - 430) kebenaranku; dalam kesesakan
Engkau memberi kelegaan kepadaku,
kasihanilah aku dan dengarlah doaku.
2 (4-3) Hai anak-anak manusia, berapa

lama lagi kemuliaan-Ku jadi hinaan? Engkau
mencintai kesia-siaan, engkau mencari
kebohongan. Sela.
3 (4-4) Namun ketahuilah bahwa TUHAN

(YAHWEH - 3068) telah memisahkan orang
yang saleh bagi diri-Nya; TUHAN (YAHWEH
- 3068) mendengar ketika aku berseru
kepada-Nya.
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4 (4-5) Marahlah, tetapi janganlah berdosa;

berbicaralah dalam hatimu sendiri di atas
tempat tidurmu, dan tenanglah. Sela.
5 (4-6) Kurbankanlah kurban-kurban

kebenaran dan percayalah kepada TUHAN
(YAHWEH - 3068).
6 (4-7) Banyak orang berkata, "Siapakah yang

akan memperlihatkan hal yang baik kepada
kita?" Arahkanlah sinar wajah-Mu kepada
kami, ya TUHAN (YAHWEH - 3068).
7 (4-8) Engkau telah memberikan sukacita

dalam hatiku, melebihi waktu gandum dan
anggur mereka berlimpah.
8 (4-9) Dalam damai aku akan berbaring dan

tidur bersama-sama, karena Engkau sendiri,
ya TUHAN (YAHWEH - 3068), yang membuat
aku berdiam dengan aman.

5
1Untuk pemimpin musik. Dengan alat
musik tiup. Mazmur Daud. (5-2) Dengarlah

perkataan-perkataanku, ya TUHAN (YAHWEH
- 3068); pedulikanlah keluh kesahku.
2 (5-3) Perhatikanlah suara seruanku,

Rajaku dan Allahku (Elohimku - 430); karena
kepada-Mu aku berdoa.
3 (5-4) Pada waktu pagi, ya TUHAN (YAHWEH

- 3068), Engkau mendengar suaraku, dan
waktu pagi aku akan mengatur diriku di
hadapan-Mu, dan menanti.
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4 (5-5) Sebab Engkau bukanlah Allah (Elohim

- 410) yang berkenan pada kefasikan; orang
jahat tidak akan tinggal bersama-Mu.
5 (5-6) Orang yang congkak tidak akan

bertahan di depan mata-Mu, Engkau
membenci semua orang yang melakukan
kejahatan.
6 (5-7) Engkau akan membinasakan orang-

orang yang berkata dusta, TUHAN (YAHWEH -
3068) membenci penumpah darah dan penipu.
7 (5-8) Dan aku, dalam kelimpahan kasih

setia-Mu, biarlah aku masuk ke dalam
bait-Mu, biarlah aku bersujud ke tempat suci
kekudusan-Mu dengan takut akan Engkau.
8 (5-9) Ya, TUHAN (YAHWEH - 3068),

pimpinlah aku dalam kebenaran-Mu karena
musuh-musuhku; luruskanlah jalan-Mu di
depanku.
9 (5-10) Sebab tidak ada kesetiaan pada

mulut mereka, dalam batin mereka terdapat
keinginan jahat, tenggorokan mereka seperti
kubur yang ternganga; mereka merayu
dengan lidahnya.
10 (5-11) Nyatakanlah kesalahan mereka, ya

Allah (Elohim - 430), biarlah mereka jatuh oleh
rancangan mereka sendiri. Buanglah mereka
karena banyaknya pelanggaran mereka,
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karena mereka memberontak melawan
Engkau.
11 (5-12) Namun biarlah semua yang mencari

perlindungan kepada-Mu, bersukacita; biarlah
mereka senantiasa bersorak-sorai, karena
Engkau melindungi mereka, dan biarlah
mereka yang mengasihi Nama-Mu bersukacita
di dalam Engkau.
12 (5-13) Sebab Engkau, ya TUHAN (YAHWEH

- 3068), akan memberkati orang benar;
Engkau akan memagarinya dengan kebaikan
sebagai perisai.

6
1Untuk pemimpin musik. Dengan alat
musik berdawai. Menurut nada yang

kedelapan. Mazmur Daud. (6-2) Ya, TUHAN
(YAHWEH - 3068), janganlah menghardik aku
dengan murka-Mu, janganlah menghukum aku
dengan kehangatan amarah-Mu;
2 (6-3) kasihanilah aku, ya TUHAN (YAHWEH

- 3069), karena aku lemah; sembuhkanlah
aku, ya TUHAN (YAHWEH - 3069) karena
tulang-tulangku ngilu.
3 (6-4) Jiwaku sangat terguncang; dan

Engkau, ya TUHAN (YAHWEH - 3068), sampai
kapan?
4 (6-5) Ya TUHAN (YAHWEH - 3068),

kembalilah, lepaskanlah jiwaku; selamatkanlah
aku demi kemurahan-Mu.
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5 (6-6) Sebab dalam kematian tidak ada

ingatan akan Engkau, dalam alam maut,
siapakah yang akan bersyukur kepada-Mu?
6 (6-7) Aku menjadi lelah dengan keluh

kesahku, aku menggenangi tempat tidurku
sepanjang malam, aku membanjiri tempat
tidurku dengan air mataku.
7 (6-8) Mataku redup karena kesal; rabun

karena semua musuhku.
8 (6-9) Menjauhlah dariku, semua pembuat

kekacauan, karena TUHAN (YAHWEH - 3068)
telah mendengar suara tangisku.
9 (6-10) TUHAN (YAHWEH - 3068) telah

mendengar permohonanku; TUHAN (YAHWEH
- 3068) mau mengabulkan doaku.
10 (6-11) Biarlah semua yang memusuhi aku

menjadi malu dan sangat jengkel, mereka
akan pulang kembali, menjadi malu saat itu.

7
1Nyanyian ratapan Daud, yang ia
nyanyikan untuk TUHAN (YAHWEH -

3068), atas perkataan Kush, orang Benyamin.
(7-2) Ya TUHAN (YAHWEH - 3068), Allahku
(Elohimku - 430), aku berlindung pada-Mu;
selamatkanlah aku dari semua orang yang
memburu aku, dan bebaskanlah aku.
2 (7-3) Jangan biarkan dia merobek jiwaku

bagaikan seekor singa, merobeknya sementara
tidak seorang pun yang melepaskan.
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3 (7-4) Ya TUHAN (YAHWEH - 3068), Allahku

(Elohimku - 430), jika aku melakukan hal ini,
jika ada ketidakadilan dalam tanganku;
4 (7-5) jika aku membalas jahat terhadap

orang yang berdamai denganku, dan jika
aku merampas tanpa alasan orang yang
menunjukkan permusuhan denganku;
5 (7-6) biarlah musuh mengejar dan

merenggut nyawaku, bahkan menginjak-
injak hidupku di tanah, dan meletakkan
kehormatanku dalam debu. Sela.
6 (7-7) Bangkitlah, ya TUHAN (YAHWEH

- 3068), dengan murka-Mu, atasilah
kesewenang-wenangan orang-orang yang
memusuhi aku dan tampillah bagiku! Engkau
(Engkau - 410) telah memerintahkan keadilan.
7 (7-8) Dan biarlah kumpulan orang-orang

mengelilingi Engkau, dan kembalilah ke
atasnya di tempat tinggi.
8 (7-9) TUHAN (YAHWEH - 3068) akan

mengadili bangsa-bangsa, hakimilah aku,
ya TUHAN (YAHWEH - 3068), menurut
kebenaranku, dan sesuai dengan ketulusan
yang ada pada diriku.
9 (7-10) Ya sekarang, biarlah kejahatan orang

fasik berakhir; dan Engkau akan menegakkan
keadilan; karena kebenaran Allah (Elohim -
430) yang menguji hati dan batin.
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10 (7-11) Perisaiku pada Allah (Elohim - 430)

yang menyelamatkan orang yang lurus hati.
11 (7-12) Allah (Elohim - 430) adalah hakim

yang adil dan Allah (Elohim - 410) menjadi
murka setiap hari.
12 (7-13) Jika dia tidak berbalik, Dia akan

mengasah pedang-Nya; Dia telah melentur
busur-Nya dan membuatnya siap.
13 (7-14) Bahkan Dia telah mempersiapkan

senjata maut. Dia akan membuat anak
panah-Nya menyala.
14 (7-15) Lihatlah, dia menggeliat dengan

kejahatan, dan mengandung kelaliman; dan
melahirkan dusta.
15 (7-16) Dia menyiapkan lubang dan

menggalinya, dan dia jatuh ke dalam lubang
yang ia buat.
16 (7-17) Kejahatannya akan berbalik ke atas

kepalanya, dan kekejamannya akan menimpa
mahkotanya.
17 (7-18) Aku mau menyanjung TUHAN

(YAHWEH - 3068) sesuai dengan kebenaran-
Nya, dan aku mau memazmurkan Nama
TUHAN (YAHWEH - 3068) Yang Mahatinggi.

8
1Untuk pemimpin musik. Menurut nada
lagu Pemerasan Anggur. Mazmur Daud.

(8-2) Ya TUHAN (YAHWEH - 3068), Tuhan
kami, betapa mulia Nama-Mu di seluruh bumi,
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yang menempatkan keagungan-Mu di atas
langit!
2 (8-3) Dari mulut bayi-bayi dan yang sedang

menyusu, Engkau telah menetapkan kekuatan
karena orang yang memusuhi-Mu, untuk
menghancurkan lawan dan pendendam.
3 (8-4) Ketika aku melihat langit-Mu, buatan

jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang telah
Engkau tetapkan,
4 (8-5) siapakah manusia sehingga Engkau

mengingatnya? Dan anak manusia sehingga
Engkau memerhatikannya?
5 (8-6) Dan Engkau telah membuatnya

hampir sama dengan Allah (Elohim - 430), dan
telah memahkotainya dengan kemuliaan dan
kehormatan.
6 (8-7) Engkau membuatnya berkuasa

atas pekerjaan tangan-Mu; Engkau telah
menempatkan segala sesuatu di bawah
kakinya;
7 (8-8) kawanan domba dan lembu jantan,

dan semua binatang liar di padang,
8 (8-9) burung-burung di langit, dan ikan di

laut, dan semua yang mengarungi alur lautan.
9 (8-10) Ya TUHAN (YAHWEH - 3068), Tuhan

kami, betapa mulia Nama-Mu di seluruh bumi!

9
1Untuk pemimpin musik. Menurut nada
lagu Kematian Sang Putra. Mazmur Daud.
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(9-2) Aku mau menyanjung TUHAN (YAHWEH
- 3068) dengan segenap hati, aku mau
menceritakan semua keajaiban-Mu.
2 (9-3) Aku mau bersukacita dan bergembira

dalam Engkau, aku mau memazmurkan
Nama-Mu, ya Yang Mahatinggi.
3 (9-4) Ketika musuh-musuhku berbalik,

mereka akan jatuh dan binasa di hadapan-Mu.
4 (9-5) Sebab Engkau telah membela

keadilanku dan hakku, Engkau telah duduk di
atas takhta untuk memutuskan kebenaran.
5 (9-6) Engkau telah menghardik bangsa-

bangsa, telah membinasakan orang-orang
fasik; Engkau telah menghapus nama mereka
untuk selama-lamanya.
6 (9-7) Hai musuh, kehancuran telah digenapi

untuk selamanya; Engkau telah merobohkan
kota-kota, kenangan akan mereka telah lenyap
bersama mereka.
7 (9-8) Dan TUHAN (YAHWEH - 3068)

bersemayam untuk selama-lamanya; Dia telah
menetapkan takhta-Nya untuk penghakiman.
8 (9-9) Dan Dia akan menghakimi dunia ini

dalam kebenaran; Dia akan mengadili manusia
dalam kejujuran.
9 (9-10) Dan biarlah TUHAN (YAHWEH -

3068) menjadi perlindungan yang tinggi bagi
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yang tertindas, perlindungan yang tinggi pada
waktu kesesakan.
10 (9-11) Dan mereka yang mengenal Nama-

Mu bersandar pada-Mu karena Engkau, ya
TUHAN (YAHWEH - 3068), tidak meninggalkan
mereka yang mencari Engkau.
11 (9-12) Pujilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

yang bersemayam di Sion, beritakanlah segala
perbuatan-Nya di antara bangsa-bangsa.
12 (9-13) Sebab siapa yang menuntut darah,

Dia mengingat mereka, Dia tidak melupakan
teriakan orang yang tertindas.
13 (9-14) Kasihanilah aku, ya TUHAN

(YAHWEH - 3068), lihatlah kesusahanku
karena orang yang membenci aku, angkatlah
aku dari gerbang maut,
14 (9-15) supaya aku dapat menceritakan

segala kepujian-Mu di gerbang putri Sion; aku
mau bersukacita dalam keselamatan-Mu.
15 (9-16) Bangsa-bangsa terjerumus ke dalam

lubang yang mereka buat, kaki mereka terjerat
dalam jaring yang mereka sembunyikan.
16 (9-17) TUHAN (YAHWEH - 3068) terkenal,

Dia telah memutuskan penghukuman; oleh
perbuatan tangannya sendiri orang fasik
terjerat. Higgayon. Sela.
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17 (9-18) Orang fasik akan kembali ke alam

maut, ya, segala bangsa yang melupakan Allah
(Elohim - 430).
18 (9-19) Sebab bukan untuk selamanya

orang miskin dilupakan, ataupun harapan
orang miskin lenyap.
19 (9-20) Bangkitlah, ya TUHAN (YAHWEH

- 3069)! Jangan biarkan manusia menjadi
kuat; biarlah bangsa-bangsa dihakimi di
hadapan-Mu.
20 (9-21) Ya, TUHAN (YAHWEH - 3069),

taruhlah ketakutan pada mereka; biarlah
bangsa-bangsa menyadari bahwa mereka
hanyalah manusia. Sela.

10
1Ya TUHAN (YAHWEH - 3068),
mengapa Engkau berdiri jauh? Apakah

Engkau akan bersembunyi pada waktu
kesukaran?
2Orang fasik dengan angkuhnya memburu

orang miskin, tapi mereka akan terperangkap
dalam rancangan yang mereka rancang.
3Sebab orang fasik memuji diri atas keinginan

jiwanya, dan dia telah memberkati orang yang
tamak. Dia telah menghina TUHAN (YAHWEH
- 3068);
4 orang fasik dengan wajahnya yang angkuh

tidak mencari Dia, "Tidak ada Allah (Elohim -
430)," itulah seluruh pikirannya.



MAZMUR 10.5–11 15
5 Jalannya menjadi sesat pada setiap

waktu, keputusan-keputusan-Mu itu lebih
tinggi daripada pandangannya; semua orang
yang memusuhinya dia memandang rendah
terhadap mereka.
6Dia telah berkata di dalam hatinya, "Aku

tidak akan tergoyahkan, dari generasi ke
generasi tidak pernah celaka!"
7Mulutnya penuh dengan sumpah serapah

dan tipu daya, serta ketidakadilan; di bawah
lidahnya terdapat kelaliman dan kejahatan.
8Dia duduk di tempat persembunyian di

desa-desa; di tempat-tempat rahasia dia
membunuh orang yang tak bersalah. Matanya
mengamat-amati orang miskin.
9Dia mengendap-endap di tempat yang

tersembunyi, bagaikan seekor singa di antara
semak-semak; ia mengendap-endap untuk
menyergap orang miskin; dia menangkap
orang miskin dengan menyeretnya ke dalam
jaringnya.
10Dia membungkuk dan bertiarap, orang

miskin jatuh ke dalam cengkeramannya yang
kuat.
11 Ia berkata di dalam hatinya, "Allah

(Elohim - 410) telah melupakannya, Dia
menyembunyikan wajah-Nya; Dia tidak akan
pernah melihat selama-lamanya."
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12Bangkitlah, ya TUHAN (YAHWEH -

3068)! Ya Allah (Elohim - 410), acungkanlah
tangan-Mu; janganlah Engkau melupakan
orang yang lemah.
13Mengapakah orang fasik meremehkan

Allah (Elohim - 430)? Ia berkata di dalam
hatinya, "Engkau tidak akan menuntutnya."
14Engkau telah melihat, karena Engkau

menaruh perhatian pada kesusahan dan sakit
hati, untuk mengambilnya dengan tanganmu.
Orang miskin berserah diri kepada-Mu;
Engkaulah penolong bagi yatim piatu.
15 Patahkanlah lengan orang fasik dan orang

jahat; tuntutlah kefasikannya sampai Engkau
tidak menemukannya lagi.
16TUHAN (YAHWEH - 3068) adalah Raja

yang kekal; bangsa-bangsa telah binasa dari
tanah-Nya.
17Engkau telah mendengar keinginan orang

yang rendah, ya TUHAN (YAHWEH - 3068);
Engkau meneguhkan hati mereka; Engkau
membuat telinga-Mu mendengarkan,
18untuk memberi keadilan kepada anak yatim

dan yang tertindas. Ia tidak akan menambah
lagi ketakutan manusia di bumi.

11
1Untuk pemimpin musik. Oleh Daud.
Aku mencari perlindungan pada TUHAN

(YAHWEH - 3068), bagaimana engkau berkata
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kepada jiwaku, "Mengembaralah ke gunungmu
seperti seekor burung."
2Sebab perhatikanlah, orang fasik melentur

busur; mereka siap memasang anak panahnya
pada tali untuk memanah orang yang tulus
hati dalam kegelapan.
3Apabila dasar-dasar dihancurkan, orang

benar dapat berbuat apa?
4TUHAN (YAHWEH - 3068) di dalam bait-Nya

yang kudus; TUHAN (YAHWEH - 3068),
takhta-Nya di surga; mata-Nya melihat, sorot
mata-Nya akan menguji anak-anak manusia.
5TUHAN (YAHWEH - 3068) menguji orang

benar, tetapi jiwa-Nya membenci orang fasik
yang mencintai kekerasan.
6Dia menghujani orang fasik dengan jerat,

api dan belerang serta angin yang membakar
adalah isi piala mereka.
7Sebab TUHAN (YAHWEH - 3068) adalah

benar; Dia mencintai kebenaran; orang yang
tulus hati akan memandang wajah-Nya.

12
1Untuk pemimpin musik. Menurut nada
yang kedelapan. Mazmur Daud. (12-2)

Ya TUHAN (YAHWEH - 3068), selamatkanlah
karena orang-orang yang saleh telah habis;
karena orang-orang yang setia telah hilang
dari antara anak-anak manusia.
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2 (12-3) Mereka masing-masing

membicarakan kesia-siaan dengan sesamanya,
mereka berbicara dengan bibir manis dan hati
bercabang,
3 (12-4) Biarlah TUHAN (YAHWEH - 3068)

mengerat semua bibir manis, dan lidah yang
berbicara besar;
4 (12-5) yang berkata, "Dengan lidah kami,

kami akan menang, bibir kami adalah milik
kami; siapakah tuan atas kami?"
5 (12-6) "Karena penindasan atas orang yang

miskin dan keluhan orang yang berkekurangan,
maka Aku akan bangkit," TUHAN (YAHWEH
- 3068) berfirman, "Aku akan menyediakan
keselamatan bagi yang mendambakannya."
6 (12-7) Firman TUHAN (YAHWEH - 3068)

adalah firman yang murni, bagaikan perak
yang dimurnikan dalam perapian tanah,
dimurnikan sampai tujuh kali.
7 (12-8) Ya TUHAN (YAHWEH - 3068), Engkau

memeliharanya; Engkau menjaga mereka dari
generasi ini selama-lamanya.
8 (12-9) Orang-orang fasik berjalan mondar-

mandir berkeliling, ketika kebusukan disanjung
oleh anak-anak manusia.

13
1Untuk pemimpin musik. Mazmur
Daud. (13-2) Sampai kapankah Engkau

melupakan aku, ya TUHAN (YAHWEH - 3068)?
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Selamanyakah? Sampai kapankah Engkau
menyembunyikan wajah-Mu dari padaku?
2 (13-3) Sampai kapankah aku harus menaruh

nasihat dalam jiwaku karena kesusahan dalam
hatiku sehari-hari? Sampai kapankah orang
yang memusuhi aku meninggikan diri atasku?
3 (13-4) Tiliklah, jawablah aku, ya, TUHAN

(YAHWEH - 3068), Allahku (Elohimku - 430)!
Buatlah mataku bersinar, agar jangan aku tidur
dalam kematian;
4 (13-5) agar jangan yang memusuhiku

berkata, "Aku telah menaklukkan dia,"
dan seteruku dapat bersukacita ketika aku
terguncang.
5 (13-6a) Namun aku, pada kasih setia-Mu

aku telah percaya; hatiku akan bersukacita
karena penyelamatan-Mu.
6 (13-6b) Aku mau bernyanyi bagi TUHAN

(YAHWEH - 3068), karena Dia telah membagi
dengan limpah kepadaku.

14
1Untuk pemimpin musik. Oleh Daud.
Orang bebal berkata dalam hatinya,

"Tidak ada Allah (Elohim - 430)!" mereka
berbuat jahat; mereka berbuat kekejian; tak
seorang pun yang berbuat baik.
2TUHAN (YAHWEH - 3068) memandang ke

bawah dari surga kepada anak-anak manusia
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untuk melihat, apakah ada orang bijaksana
yang mencari Allah (Elohim - 430).
3Mereka semua telah menyimpang; dan

mereka bersama-sama telah menjadi keji;
tidak ada seorang pun yang berbuat baik,
bahkan tidak seorang pun!
4Apakah semua yang melakukan kejahatan

tidak menyadari, ketika mereka menelan
umat-Ku bagaikan makan roti? Mereka tidak
berseru kepada TUHAN (YAHWEH - 3068).
5Di sana mereka ketakutan terhadap

ancaman, karena Allah (Elohim - 430) berada
di antara generasi yang benar.
6Kamu mencemooh nasihat orang miskin,

tetapi TUHAN (YAHWEH - 3068) tempat
perlindungannya.
7Siapakah yang akan membawa keselamatan

Israel dari Sion? Ketika TUHAN (YAHWEH
- 3068) membawa kembali umat-Nya dari
pembuangan, biarlah Yakub bersukacita, Israel
bergembira.

15
1Mazmur Daud. Ya TUHAN (YAHWEH
- 3068), siapakah yang akan tinggal

dalam kemah-Mu? Siapakah yang akan tinggal
di gunung-Mu yang kudus?
2Siapa yang berjalan lurus dan melakukan

kebenaran, serta mengatakan hal yang benar
dalam hatinya,
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3 dia tidak akan memfitnah dengan lidahnya,

dan tidak akan berbuat jahat terhadap
sahabatnya; yang tidak mencela terhadap
sesamanya.
4Dan orang yang jahat direndahkan di

hadapannya, tetapi dia menghormati orang-
orang yang takut akan TUHAN (YAHWEH -
3068); dia telah bersumpah sekalipun rugi dan
tidak mengubahnya.
5Dia tidak meminjamkan uangnya dengan

riba, dan tidak menerima suap atas orang yang
tidak bersalah; dia yang berbuat demikian
tidak akan tergoyahkan selamanya.

16
1Tulisan berharga dari Daud. Jagalah
aku, ya Allah (Elohim - 410), karena

aku berlindung kepada-Mu.
2Kamu telah berkata kepada TUHAN

(YAHWEH - 3068) "Engkau adalah Tuhanku
(Tuhanku - 136); tidak ada yang baik bagiku
kecuali Engkau."
3Mengenai orang-orang kudus yang ada

di bumi, merekalah yang terbaik, semua
kesukaanku ada di dalam mereka.
4Kepedihan mereka yang berpaling kepada

ilah lain akan bertambah banyak, aku tidak
akan menuangkan persembahan curahan
mereka dari darah, dan aku tidak akan
menyebut nama mereka pada bibirku.
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5TUHAN (YAHWEH - 3068) adalah bagian

warisanku dan pialaku; Engkaulah yang akan
meneguhkan undiku.
6Tali pengukur telah jatuh kepadaku di

tempat yang menyenangkan; ya, aku memiliki
warisan yang indah.
7Aku akan memuji TUHAN (YAHWEH - 3068)

yang telah menasihatiku; hatiku juga mengajar
aku pada waktu malam.
8Aku senantiasa menempatkan TUHAN

(YAHWEH - 3068) di hadapanku; karena
Dia ada di sebelah kananku, aku tidak akan
tergoyahkan.
9Sebab itu hatiku bersukacita dan

kemuliaanku bersukaria; ya, tubuhku akan
berdiam dalam pengharapan;
10 karena Engkau tidak akan meninggalkan

jiwaku dalam alam maut; Engkau tidak
akan membiarkan orang saleh-Mu melihat
kebinasaan.
11Engkau akan menyatakan kepadaku

alur kehidupan; kepenuhan sukacita ada di
hadirat-Mu; pada tangan kanan-Mu terdapat
kenikmatan senantiasa.

17
1Doa Daud. Ya TUHAN (YAHWEH
- 3068), dengarkanlah kebenaran,

perhatikanlah seruanku, berilah telinga pada
doaku yang bukan dengan bibir dusta.
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2Biarlah penghakimanku berlalu dari

hadapan-Mu; mata-Mu melihat ketulusan.
3Engkau akan menguji hatiku, Engkau akan

berkunjung pada waktu malam; Engkau
akan memurnikan aku; Engkau tidak akan
mendapatkan sesuatu pun; aku menganggap
mulutku tidak lancang.
4Tentang perbuatan manusia, aku

menjaganya dari jalan orang yang kejam
dengan ucapan bibir-Mu.
5 Langkah-langkahku tetap mengikuti

jejak-Mu sehingga kakiku tidak tergelincir.
6Aku telah berseru kepada-Mu, karena

Engkau akan menjawab aku, ya Allah (Elohim
- 410); Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku,
dengarkanlah permohonanku.
7Tunjukkanlah kasih setia-Mu, ya Engkau,

yang melepaskan dengan tangan kanan-Mu
orang-orang yang mencari perlindungan dari
para lawan mereka.
8 Jagalah aku seperti biji mata

sembunyikanlah aku di dalam naungan
sayap-Mu,
9 dari hadapan orang fasik, yang menindasku,

musuhku berjalan mengelilingi aku melawan
jiwaku.
10 Lemak mereka menutupi; Mulut mereka

berbicara sombong.
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11Sekarang mereka mengepung langkah-

langkah kita, mereka mengarahkan matanya
untuk mencampakkan aku ke tanah;
12 rupanya seperti seekor singa yang ingin

mencabik, dan bagaikan singa muda yang
diam di tempat tersembunyi.
13Bangkitlah, ya TUHAN (YAHWEH - 3068),

hadapilah dan tundukkanlah dia! Bebaskanlah
jiwaku dari orang fasik dengan pedang-Mu,
14 dari manusia, dengan tangan-Mu, ya

TUHAN (YAHWEH - 3068), dari manusia
dunia yang memiliki bagian di dalam hidup
ini, dengan kekayaan-Mu Engkau mengisi
perutnya, mereka puas dengan anak-anak dan
akan meninggalkan kekayaan mereka kepada
bayi-bayi mereka.
15Aku akan memandang wajah-Mu dalam

kebenaran; pada saat aku bangun, aku akan
dipuaskan oleh rupa-Mu.

18
1Untuk pemimpin musik. Oleh Daud,
hamba TUHAN (YAHWEH - 3068), yang

mengucapkan kata-kata nyanyian ini kepada
TUHAN (YAHWEH - 3068), pada waktu TUHAN
(YAHWEH - 3068) melepaskan dia dari tangan
semua musuhnya, dan dari tangan Saul,
(18-2) Dan dia berkata, Aku mengasihi-Mu, ya
TUHAN (YAHWEH - 3068) kekuatanku.
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2 (18-3) TUHAN (YAHWEH - 3068) adalah batu

karangku, dan bentengku dan penyelamatku,
Allahku (Elohimku - 410) batu karangku, aku
berlindung pada-Nya, perisaiku dan tanduk
keselamatanku, menaraku yang tinggi.
3 (18-4) Aku akan berseru kepada TUHAN

(YAHWEH - 3068), yang layak dipuji, maka
aku diselamatkan dari musuh-musuhku.
4 (18-5) Tali kematian telah melilit aku; arus

orang dursila menakuti aku;
5 (18-6) tali-tali alam maut melilit aku; jerat

kematian menghadangku.
6 (18-7) Dalam kesesakanku, aku berseru

kepada TUHAN (YAHWEH - 3068), dan aku
berseru kepada Allahku (Elohimku - 430);
Dia mendengar seruanku dari bait-Nya,
dan seruanku ke hadapan-Nya, sampai ke
telinga-Nya.
7 (18-8) Bumi pun berguncang dan

bergetar; dan dasar-dasar gunung goyah dan
berguncang, karena Dia murka kepadanya.
8 (18-9) Asap mengepul keluar dari hidung-

Nya, dan api dari mulut-Nya melalap; bara
menyala dari pada-Nya.
9 (18-10) Dia mencondongkan langit lalu

turun, dan kekelaman ada di bawah kaki-Nya.
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10 (18-11) Dan Dia mengendarai kerub, lalu

terbang; dan membubung tinggi di atas sayap
angin.
11 (18-12) Dia membuat kegelapan sebagai

tempat rahasia-Nya, tudungnya di sekeliling-
Nya, adalah kegelapan air awan pekat di
angkasa.
12 (18-13) Cahaya terang keluar dari

hadapan-Nya, awan-Nya yang gelap, hujan es
dan bara api berlalu.
13 (18-14) TUHAN (YAHWEH - 3068) pun

mengguntur di langit; Yang Mahatinggi
memperdengarkan suara-Nya, dengan hujan
es dan bara api.
14 (18-15) Ya, Dia meluncurkan anak panah-

Nya dan menyerakkannya; Dia memancarkan
kilat sehingga membingungkan mereka.
15 (18-16) Lalu, tampaklah dasar-dasar

sungai, dasar-dasar bumi tersingkap, karena
hardikan-Mu, karena hembusan napas
hidung-Mu, ya TUHAN (YAHWEH - 3068).
16 (18-17) Dia menjangkau dari tempat tinggi,

Dia mengangkat aku; Dia menarik aku keluar
dari dalam air bah.
17 (18-18) Dia membebaskan aku dari

musuhku yang kuat, dan dari orang-orang
yang membenci aku; karena mereka lebih kuat
daripadaku.
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18 (18-19) Mereka menghadang aku pada

hari kemalanganku, tetapi TUHAN (YAHWEH -
3068) adalah penopang bagiku.
19 (18-20) Dan Dia membawa aku ke luar

ke tempat yang luas; Dia membebaskan aku
karena Dia berkenan kepadaku.
20 (18-21) TUHAN (YAHWEH - 3068) memberi

pahala kepadaku sesuai kebenaranku; sesuai
dengan kesucian tanganku, Dia telah menebus
aku.
21 (18-22) Sebab aku tetap berpegang

pada jalan TUHAN (YAHWEH - 3068), dan
tidak melakukan kefasikan melawan Allahku
(Elohimku - 430).
22 (18-23) Sebab semua penghakiman-Nya

ada di hadapanku, dan aku tidak berpaling
dari ketetapan-Nya.
23 (18-24) Dan aku menjadi sempurna

bersama-Nya, dan menjaga diriku dari
kejahatan.
24 (18-25) Maka TUHAN (YAHWEH -

3068) membalas kepadaku sesuai dengan
kebenaranku, sesuai dengan kesucian
tanganku di hadapan-Nya.
25 (18-26) Dengan orang yang saleh, Engkau

menunjukkan diri-Mu murah hati, terhadap
orang yang tulus, Engkau menunjukkan
diri-Mu sempurna.



MAZMUR 18.26–33 28
26 (18-27) Terhadap orang yang suci hatinya,

Engkau memperlihatkan diri-Mu suci; terhadap
orang yang curang, Engkau menentang.
27 (18-28) Sebab Engkau akan

menyelamatkan bangsa yang tertindas,
tetapi akan merendahkan mata yang congkak.
28 (18-29) Sebab Engkau akan menyalakan

pelitaku, TUHAN (YAHWEH - 3068), Allahku
(Elohimku - 430), akan menyinari kegelapanku.
29 (18-30) Sebab, bersama Engkau aku akan

berlari menembus pasukan; dan bersama
Allahku (Elohimku - 430) aku akan melompati
tembok.
30 (18-31) Allah (Elohim - 410) itu jalan-Nya

sempurna, firman TUHAN (YAHWEH - 3068)
itu murni; Dia adalah perisai bagi semua orang
yang berlindung kepada-Nya.
31 (18-32) Sebab siapakah Allah (Elohim -

433) selain TUHAN (YAHWEH - 3068)? dan
siapakah Batu Karang selain Allah (Elohim -
430) kita?
32 (18-33) Allah (Elohimlah - 410) yang

mengikatpinggangiku keperkasaan, dan Dia
membuat jalanku sempurna.
33 (18-34) Dia yang menetapkan kakiku

bagaikan kaki rusa betina, dan menempatkan
aku di tempatku yang tinggi,
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34 (18-35) yang mengajar tanganku

untuk perang; dan dengan tanganku
membengkokkan busur tembaga.
35 (18-36) Dan Engkau memberikan kepadaku

perisai keselamatan-Mu, dan tangan kanan-Mu
menopang aku, dan kerendahan hati-Mu
membesarkan aku.
36 (18-37) Engkau memanjangkan langkahku

di bawahku, dan mata kakiku tidak terantuk.
37 (18-38) Aku mengejar musuhku dan

menaklukkannya; dan tidak mundur sebelum
mereka habis.
38 (18-39) Aku memukul mereka sehingga

mereka tidak dapat bangun; mereka takluk di
bawah kakiku.
39 (18-40) Dan Engkau mengikatpinggangiku

keperkasaan untuk peperangan, Engkau
menundukkan ke bawahku yang bangkit
terhadap aku.
40 (18-41) Dan Engkau telah menyerahkan

musuh-musuhku kepadaku, agar aku dapat
membinasakan orang yang membenci aku.
41 (18-42) Mereka berseru tetapi tidak

seorang pun menyelamatkannya, kepada
TUHAN (YAHWEH - 3068), dan Dia tidak
menjawab mereka.
42 (18-43) Lalu aku mengibaskan

mereka seperti debu terhadap angin, aku
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mencampakkan mereka bagaikan lumpur
jalanan.
43 (18-44) Engkau telah melepaskan aku

dari perselisihan umat, engkau menempatkan
aku sebagai pemimpin bangsa-bangsa; suatu
bangsa yang tidak aku kenal akan mengabdi
kepadaku.
44 (18-45) Ketika telinga mereka mendengar

berita tentang aku, bani lain akan takluk
kepadaku.
45 (18-46) Bani lain akan terkulai, dan

gemetar keluar dari benteng mereka.
46 (18-47) TUHAN (YAHWEH - 3068)

hidup, dan diberkatilah batu karangku! Dan
biarlah Allah (Elohim - 433) keselamatanku
ditinggikan!
47 (18-48) Allah (Elohimlah - 410) yang

menuntut balas bagiku, dan menundukkan
bangsa-bangsa di bawahku.
48 (18-49) Dia membebaskan aku dari

musuh-musuhku; Dia mengangkat aku dari
antara orang-orang yang bangkit melawan
aku; Engkau membebaskan aku dari orang
yang kejam.
49 (18-50) Oleh karena itu, biarlah aku

menyanjung Engkau, ya TUHAN (YAHWEH -
3068), di antara bangsa-bangsa; dan biarlah
aku bermazmur bagi Nama-Mu;
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50 (18-51) mengagungkan keselamatan

bagi raja-Nya, dan menyatakan kasih setia
kepada yang diurapi-Nya, kepada Daud dan
keturunannya sampai selama-lamanya."

19
1Untuk pemimpin musik. Mazmur
Daud. (19-2) Langit mewartakan

kemuliaan Allah (Elohim - 410), dan cakrawala
menyatakan perbuatan tangan-Nya.
2 (19-3) Hari bercerita kepada hari, dan

malam mengungkapkan pengetahuan kepada
malam.
3 (19-4) Tidak ada berita dan kata-kata,

ataupun suara mereka terdengar.
4 (19-5) Tali pengukur mereka telah

menjangkau ke seluruh bumi, dan perkataan
mereka sampai ke ujung dunia; Dia telah
mendirikan sebuah kemah bagi matahari
bersama mereka,
5 (19-6) dan Dia muncul bagaikan seorang

mempelai pria dari pelaminannya. Dia
bergembira bagaikan orang yang kuat berlari
di arena,
6 (19-7) yang muncul dari ujung langit, dan

peredarannya ke ujung-ujungnya; dan tidak
ada satu pun yang terlindung dari panasnya.
7 (19-8) Torat TUHAN (YAHWEH - 3068)

itu sempurna, memulihkan jiwa; kesaksian
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TUHAN (YAHWEH - 3068) itu teguh, membuat
bijak orang yang tak berpengalaman.
8 (19-9) Ajaran TUHAN (YAHWEH - 3068)

itu benar, menyukakan hati; perintah TUHAN
(YAHWEH - 3068) itu murni, membuat mata
bersinar.
9 (19-10) Takut akan TUHAN (YAHWEH -

3068) itu suci, tetap bertahan selama-lamanya;
penghakiman TUHAN (YAHWEH - 3068) itu
benar, mereka bersama menjadi benar.
10 (19-11) Lebih berharga daripada emas,

bahkan daripada emas murni; dan lebih manis
daripada madu, bahkan daripada tetesan
sarang lebah.
11 (19-12) Juga hamba-Mu diperingatkan oleh

mereka, pada waktu menjaganya ada pahala
yang besar.
12 (19-13) Siapakah yang dapat mengetahui

kesalahan-kesalahannya? Bebaskanlah aku
dari mereka yang tersembunyi.
13 (19-14) Juga jauhkanlah hamba-Mu dari

orang-orang yang biadab; jangan biarkan
mereka menguasai aku. Pada waktu itu aku
akan menjadi sempurna, dan dibersihkan dari
pelanggaran yang besar.
14 (19-15) Biarlah ucapan-ucapan mulutku

dan renungan hatiku berkenan dalam
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pandangan-Mu, Ya, TUHAN (YAHWEH - 3068),
gunung batuku dan penebusku.

20
1Untuk pemimpin musik. Mazmur
Daud. (20-2) Kiranya TUHAN (YAHWEH

- 3068) menjawab engkau pada waktu
kesesakan; kiranya Nama Allah (Elohim - 430)
Yakub meninggikan engkau!
2 (20-3) Biarlah Dia mengirim pertolongan

bagimu dari tempat kudus dan biarlah Dia
mendukung engkau dari Sion.
3 (20-4) Biarlah Dia mengingat semua

persembahan sajianmu dan biarlah Dia
menerima persembahan bakaranmu. Sela.
4 (20-5) Dia akan memberikan kepadamu

sesuai dengan keinginanmu, dan memenuhi
semua rencanamu.
5 (20-6) Kami akan bersorak-sorai dalam

keselamatan-Mu, dan kami akan menegakkan
panji-panji demi Nama Allah (Elohim - 430)
kami. Biarlah TUHAN (YAHWEH - 3068)
mengabulkan segala permohonanmu.
6 (20-7) Sekarang aku tahu, bahwa TUHAN

(YAHWEH - 3068) menyelamatkan orang
yang diurapi-Nya; Dia akan menjawabnya
dari surga-Nya yang kudus, dalam kekuatan
keselamatan oleh tangan kanan-Nya.
7 (20-8) Orang-orang ini bersandar pada

kereta dan orang-orang itu bersandar pada
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kuda, tetapi kami akan mengingat Nama
TUHAN (YAHWEH - 3068), Allah (Elohim - 430)
kami.
8 (20-9) Mereka takluk dan jatuh, tetapi kami

bangkit dan berdiri tegak.
9 (20-10) Ya TUHAN (YAHWEH - 3068),

selamatkanlah! Raja akan menjawab kami
pada waktu kami memanggil.

21
1Untuk pemimpin musik. Mazmur
Daud. (21-2) Ya TUHAN (YAHWEH -

3068), raja bersukacita dalam kekuatan-Mu,
dan betapa dia sangat bersukacita dalam
keselamatan-Mu.
2 (21-3) Engkau memberikan kepadanya

keinginan hatinya; dan tidak menahan
permohonan dari bibirnya. Sela.
3 (21-4) Sebab Engkau akan menyambutnya

dengan berkat kebaikan; Engkau mengenakan
mahkota dari emas murni di kepalanya.
4 (21-5) Ia meminta hidup dari pada-Mu;

Engkau akan memberikan kepadanya umur
panjang untuk selama-lamanya.
5 (21-6) Kemuliaannya besar di dalam

keselamatan-Mu; Engkau mengaruniakan
kehormatan dan kemuliaan atasnya.
6 (21-7) Sebab Engkau menempatkan berkat

baginya untuk selama-lamanya; Engkau
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membuat ia bersukacita dalam kegembiraan di
hadapan hadirat-Mu.
7 (21-8) Sebab raja percaya kepada TUHAN

(YAHWEH - 3068), dan kasih setia Yang
Mahatinggi, dia tidak akan tergoyahkan.
8 (21-9) Tangan-Mu akan menangkap semua

musuh-Mu, tangan kanan-Mu akan menangkap
orang-orang yang membenci Engkau.
9 (21-10) Engkau akan membuat mereka

seperti tungku api pada saat murka-Mu;
TUHAN (YAHWEH - 3068) akan menelan
mereka dalam murka-Nya, dan api akan
melalap mereka.
10 (21-11) Engkau akan membinasakan hasil

bumi mereka, dan keturunan mereka dari
antara anak-anak manusia.
11 (21-12) Sebab mereka merancang

kejahatan melawan Engkau; mereka
menyusun rencana yang jahat; tetapi mereka
tidak berhasil,
12 (21-13) karena Engkau akan membuat

mereka berbalik; Engkau menyiapkan tali
busurmu untuk melawan mereka.
13 (21-14) Tinggikanlah diri-Mu, ya TUHAN

(YAHWEH - 3068), dalam kekuatan-Mu;
kami mau bernyanyi dan memazmurkan
kekuatan-Mu.
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22
1Untuk pemimpin musik. Menurut nada
lagu Rusa pada Kala Fajar. Mazmur

Daud. (22-2) Allahku (Elohimku - 410),
Allahku (Elohimku - 410), mengapa Engkau
meninggalkan aku, jauh dari keselamatanku,
dan dari ucapan rintihanku?
2 (22-3) Ya Allahku (Elohimku - 430), aku

berseru pada waktu siang, tapi Engkau tidak
menjawab; dan pada waktu malam, tetapi
tidak ada ketenangan bagiku.
3 (22-4) Namun Engkaulah yang kudus, yang

bersemayam di atas puji-pujian Israel.
4 (22-5) Leluhur kami percaya kepada-Mu;

mereka percaya, dan Engkau meluputkan
mereka.
5 (22-6) Mereka berseru kepada-Mu, dan

diluputkan; mereka percaya kepada-Mu, dan
tidak dipermalukan.
6 (22-7) Namun aku ini seekor cacing dan

bukan manusia; suatu celaan bagi manusia,
dan direndahkan oleh bangsa.
7 (22-8) Semua orang yang melihatku

menertawakan aku dengan ejekan; mereka
membuka bibir; mereka menggeleng-
gelengkan kepalanya,
8 (22-9) sambil berkata: Berserahlah kepada

TUHAN (YAHWEH - 3068), biarlah Dia
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menyelamatkannya, karena Dia berkenan
kepadanya.
9 (22-10) Sebab Engkaulah yang

mengeluarkan aku dari kandungan,
membuat aku berlindung pada buah dada
ibuku.
10 (22-11) Aku terlempar dari kandungan,

dari perut ibuku; Engkaulah Allahku (Elohimku
- 410).
11 (22-12) Janganlah menjauh dari padaku;

karena kesusahan itu dekat; karena tak ada
seorang pun yang menolong.
12 (22-13) Banyak lembu jantan muda

mengelilingiku; yang kuat dari Basan telah
mengerumuni aku.
13 (22-14) Mereka membuka mulutnya ke

arahku, seperti singa yang merobek dan
mengaum.
14 (22-15) Bagaikan air aku tercurah, dan

seluruh tulangku berserakan; hatiku menjadi
seperti lilin, dia meleleh di dalam dadaku.
15 (22-16) Kekuatanku mengering bagaikan

tembikar, dan lidahku melekat pada langit-
langit mulutku; dan Engkau meletakkan aku
dalam debu kematian;
16 (22-17) karena anjing-anjing telah

mengerumuni aku; segerombolan orang jahat
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telah mengepung aku; menusuk kedua tangan
dan kakiku.
17 (22-18) Aku menghitung semua tulangku;

mereka memandang, mereka menatap aku,
18 (22-19) mereka membagi-bagi jubahku di

antara mereka, dan membuang undi untuk
pakaianku.
19 (22-20) Namun Engkau, ya TUHAN

(YAHWEH - 3068), janganlah menjauh; ya
Penolongku, tolonglah aku segera!
20 (22-21) Bebaskanlah jiwaku dari pedang

dan milikku satu-satunya dari cengkeraman
anjing.
21 (22-22) Selamatkanlah aku dari mulut

singa dan dari tanduk banteng liar; Engkau
telah menjawab aku.
22 (22-23) Aku akan menceritakan Nama-Mu

kepada saudara-saudaraku; aku akan memuji
Engkau di tengah-tengah jemaat.
23 (22-24) Kamu yang takut akan TUHAN

(YAHWEH - 3068), pujilah Dia, semua
keturunan Yakub, muliakanlah Dia, dan semua
keturunan Israel, takutlah akan Dia.
24 (22-25) Sebab Dia tidak memandang

rendah maupun membenci orang yang
tertindas; dan Dia tidak menyembunyikan
wajah-Nya dari padanya, tetapi ketika dia
berseru kepada-Nya, Dia mendengar.
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25 (22-26) Karena Engkaulah kepujianku

dalam jemaat yang besar; aku akan membayar
nazarku di hadapan orang yang takut akan
Dia.
26 (22-27) Orang yang rendah hati akan

makan dan menjadi kenyang, mereka yang
mencari Dia akan memuji TUHAN (YAHWEH -
3068); hatimu akan hidup selamanya.
27 (22-28) Seluruh ujung bumi akan ingat dan

berbalik kepada TUHAN (YAHWEH - 3068);
dan seluruh kaum dari bangsa-bangsa akan
sujud di hadapan-Mu.
28 (22-29) Sebab kerajaan adalah milik

Tuhanlah (YAHWEH - 3068); dan Dialah yang
berkuasa di antara bangsa-bangsa.
29 (22-30) Semua orang yang gemuk di

bumi akan makan dan menyembah; semua
orang yang sedang turun ke dalam debu akan
sujud di hadapan-Nya, dan dia tidak dapat
memelihara jiwanya sendiri.
30 (22-31) Satu keturunan akan melayani Dia;

dia akan diperkenalkan sebagai kepunyaan
TUHAN (Tuhan - 136) kepada generasi yang
akan datang.
31 (22-32) Mereka akan datang dan akan

mewartakan kebenaran-Nya kepada suatu
bangsa yang akan dilahirkan, karena Dia telah
menjadikannya.
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23
1Mazmur Daud. TUHAN (YAHWEH -
3068) adalah gembalaku, aku takkan

kekurangan.
2Dia membaringkan aku di padang rumput

hijau, Dia membimbing aku ke air yang
tenang;
3Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku

di jalan kebenaran oleh karena Nama-Nya.
4Sekalipun aku berjalan dalam lembah

bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya,
karena Engkau besertaku; gada-Mu dan
tongkat-Mu, keduanya menghibur aku.
5Engkau menghidangkan makanan di

depanku, di hadapan lawan-lawanku; Engkau
mengurapi kepalaku dengan minyak; pialaku
penuh melimpah.
6Sesungguhnya kebaikan dan kemurahan

akan mengikuti aku seumur hidupku; dan aku
akan tinggal dalam bait TUHAN (YAHWEH -
3068) sepanjang masa.

24
1Mazmur Daud. Bumi dengan segala
isinya adalah milik Tuhanlah (YAHWEH

- 3068); dunia serta segala yang tinggal di
dalamnya.
2Sebab Dia telah membangunnya di

atas lautan, dan menegakkannya di atas
sungai-sungai.
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3Siapakah yang dapat naik ke atas gunung

TUHAN (YAHWEH - 3068)? Dan siapakah yang
dapat berdiri di tempat-Nya yang kudus?
4Orang yang bersih tangannya dan murni

hatinya, yang tidak menyerahkan jiwanya
kepada kesia-siaan, dan tidak bersumpah
palsu.
5 Ia akan menerima berkat dari TUHAN

(YAHWEH - 3068), dan kebenaran dari Allah
(Elohim - 430) sumber keselamatannya.
6 Inilah generasi orang-orang yang mencari

Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah (Elohim
- 0) Yakub. Sela.
7Angkatlah kepalamu, hai gerbang; dan

terangkatlah, hai pintu-pintu yang kekal; dan
biarlah Raja Kemuliaan masuk.
8Siapakah Raja Kemuliaan itu? TUHAN

(YAHWEH - 3068) yang kuat dan perkasa!
TUHAN (YAHWEH - 3068) perkasa dalam
perang!
9Angkatlah kepalamu, hai gerbang; bahkan

angkatlah, hai pintu-pintu yang kekal; karena
Raja Kemuliaan akan masuk.
10Siapakah Raja Kemuliaan itu? TUHAN

(YAHWEH - 3068) alam (Tsebaot - 6635),
Dialah Raja Kemuliaan itu. Sela.
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25
1Dari Daud. Kepada-Mu, ya TUHAN
(YAHWEH - 3068), aku mengangkat

jiwaku,
2 ya Allahku (Elohimku - 430). Kepada-Mu

aku memercayakan diri, janganlah kiranya
aku dipermalukan; jangan biarkan musuhku
menang atasku.
3 Juga, semua orang yang menanti-nantikan

Engkau tidak akan menjadi malu; mereka yang
berbuat khianat tanpa alasan akan menjadi
malu.
4Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku,

ya TUHAN (YAHWEH - 3068); ajarilah aku
jalan-jalan-Mu.
5Buatlah aku berjejak dalam kebenaran-Mu,

dan ajarlah aku, karena Engkau adalah Allah
(Elohim - 430) keselamatanku; aku menanti
Engkau sepanjang hari.
6 Ingatlah akan belas kasih-Mu dan kasih

setia-Mu, ya TUHAN (YAHWEH - 3068), karena
semuanya itu sudah ada sejak kekekalan.
7 Janganlah mengingat pelanggaran

dan dosa-dosaku pada waktu mudaku;
menurut kasih setia-Mu, ingatlah aku karena
kebaikan-Mu, ya TUHAN (YAHWEH - 3068).
8TUHAN (YAHWEH - 3068) itu baik dan

benar, oleh karena itu Dia mengajar orang
berdosa pada jalan itu.
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9Dia akan membuat orang-orang yang

rendah hati berjejak di atas keadilan; dan dia
akan mengajar orang-orang yang rendah hati,
jalan-Nya.
10Semua jalan TUHAN (YAHWEH - 3068)

adalah kasih setia dan kebenaran bagi
orang yang memelihara perjanjian-Nya dan
kesaksian-kesaksian-Nya.
11Demi Nama-Mu, ya TUHAN (YAHWEH -

3068), ampunkanlah kesalahanku, karena
kesalahanku itu besar.
12Siapakah orang yang takut akan *

(YAHWEH - 3068)? Dia mengajarinya di jalan
yang Dia pilih.
13 Jiwanya akan tetap tinggal dalam kebaikan,

dan keturunannya akan mewarisi bumi.
14Nasihat TUHAN (YAHWEH - 3068) ada bagi

orang yang takut akan Dia, sehingga dapat
menjelaskan perjanjian-Nya kepada mereka.
15Mataku tetap tertuju pada TUHAN

(YAHWEH - 3068); karena Dia akan
melepaskan kakiku dari jaring.
16Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah

aku, karena aku sendirian dan tertindas.
17Kesusahan hatiku bertambah besar;

keluarkanlah aku dari kesesakanku.
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18 Lihatlah kesengsaraanku dan

penderitaanku, dan hapuslah segala
dosaku.
19 Lihatlah musuh-musuhku, karena mereka

banyak; mereka membenciku dengan
kebencian yang dalam.
20 Jagalah jiwaku dan selamatkanlah aku;

jangan biarkan aku dipermalukan, karena aku
berlindung kepada-Mu.
21Biarlah ketulusan dan kejujuran

menjagaku, karena aku menanti-nanti Engkau.
22Ya Allah (Elohim - 430), tebuslah Israel dari

semua kesesakannya.

26
1Dari Daud. Benarkanlah aku, ya
TUHAN (YAHWEH - 3068), karena aku

telah berjalan dalam ketulusan; aku percaya
kepada TUHAN (YAHWEH - 3068), aku tidak
akan ragu-ragu.
2Ujilah aku, ya TUHAN (YAHWEH - 3068),

dan cobalah aku; murnikanlah batinku dan
hatiku.
3Sebab mataku tertuju pada kasih setia-Mu,

dan aku selalu berjalan dalam kebenaran-Mu.
4Aku tidak duduk bersama orang-orang yang

sia-sia, dan aku tidak mau bergaul dengan
orang yang munafik.
5Aku membenci kumpulan orang jahat, dan

aku tidak duduk bersama orang fasik.
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6Aku membasuh tanganku tanda tidak

bersalah; sehingga aku dapat mengelilingi
mezbah-Mu, ya TUHAN (YAHWEH - 3068).
7Sambil mengumandangkan suara

ucapan syukur, dan menceritakan semua
keajaiban-Mu.
8Ya TUHAN (YAHWEH - 3068), aku mengasihi

rumah kediaman-Mu, dan tempat kediaman
kemuliaan-Mu.
9 Jangan biarkan nyawaku binasa bersama

orang berdosa, demikian pula hidupku
bersama penumpah darah,
10 yang dalam tangannya terdapat rancangan

yang jahat, dan tangan kanannya penuh suap.
11Namun aku akan berjalan dalam

ketulusanku; tebuslah aku dan kasihanilah
aku.
12Kakiku berdiri di tempat yang rata; dalam

jemaat, aku memuji TUHAN (YAHWEH - 3068).

27
1Dari Daud. TUHAN (YAHWEH - 3068)
adalah terangku dan keselamatanku,

kepada siapakah aku harus takut? TUHAN
(YAHWEH - 3068) adalah kekuatan hidupku,
kepada siapakah aku harus gentar?
2Ketika orang-orang yang berbuat jahat,

datang mendekat kepadaku untuk makan
dagingku, para lawanku dan orang-orang yang
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memusuhi aku datang kepadaku, mereka telah
tersandung dan jatuh.
3Sekalipun pasukan berkemah melawan aku,

hatiku tidak gentar; meskipun peperangan
bangkit melawan aku, dalam hal ini aku tetap
percaya.
4Satu hal telah kuminta kepada TUHAN

(YAHWEH - 3068), itulah yang kuusahakan,
supaya aku tinggal di bait TUHAN (YAHWEH
- 3068) seumur hidupku, untuk menyaksikan
kesukaan TUHAN (YAHWEH - 3068) dan untuk
merenung di tempat suci-Nya.
5Sebab pada masa kejahatan, Dia akan

menyembunyikan aku dalam tempat-Nya yang
tersembunyi, Dia akan menyembunyikan aku
dalam persembunyian di kemah-Nya; Dia akan
mengangkat aku ke atas gunung batu.
6Dan sekarang tegaklah kepalaku terhadap

musuhku di sekelilingku; dan aku mau
mengurbankan kurban-kurban sorak-sorai
di kemah-Nya, aku mau bernyanyi dan
bermazmur bagi TUHAN (YAHWEH - 3068).
7Dengarkanlah suaraku, ya TUHAN (YAHWEH

- 3068), ketika aku berseru, dan kasihanilah
aku, dan jawablah aku.
8Hatiku setuju dengan-Mu, "Carilah wajah-

Ku!" Aku akan mencari wajah-Mu, ya, TUHAN
(YAHWEH - 3068).



MAZMUR 27.9–28.1 47
9 Janganlah menyembunyikan wajah-Mu dari

padaku; janganlah berpaling dari hamba-Mu
dalam amarah-Mu; Engkau telah menjadi
penolongku, janganlah membiarkan aku dan
meninggalkan aku, ya Allah (Elohim - 430)
keselamatanku.
10Walaupun ayahku dan ibuku meninggalkan

aku, tetapi TUHAN (YAHWEH - 3068)
menyambut aku.
11Ajarlah aku jalan-Mu, ya TUHAN (YAHWEH

- 3068), dan tuntunlah aku pada alur-Mu yang
rata, karena pengintaiku.
12 Jangan menyerahkan nyawaku kepada

musuh-musuhku; karena saksi-saksi dusta
telah bangkit melawan aku; dan orang yang
menghembuskan kekerasan.
13 Jikalau aku percaya, aku akan melihat

kebaikan TUHAN (YAHWEH - 3068) di negeri
orang hidup.
14Nantikanlah TUHAN (YAHWEH - 3068),

jadilah kuat; dan Dia akan menguatkan
hatimu; ya, nantikanlah TUHAN (YAHWEH -
3068).

28
1Dari Daud. Aku akan berseru
kepada-Mu, ya TUHAN (YAHWEH -

3068), gunung batuku; janganlah menutup
telinga terhadap aku, karena jika Engkau
berdiam diri terhadapku, maka aku akan



MAZMUR 28.2–7 48

menjadi sama seperti mereka yang turun ke
dalam lubang.
2Dengarlah suara permohonanku dalam

seruanku kepada-Mu, ketika aku mengangkat
tanganku ke tempat mahasuci kekudusan-Mu.
3 Jangan menyeret aku bersama orang fasik,

dan orang yang melakukan kejahatan; yang
membicarakan damai dengan sesamanya,
tetapi jahat di dalam hatinya.
4Serahkanlah mereka sesuai dengan

perbuatannya, bahkan sesuai dengan
perbuatannya yang jahat; sesuai dengan
perbuatan tangannya, balaslah perbuatan
mereka.
5Oleh karena mereka tidak menghiraukan

pekerjaan TUHAN (YAHWEH - 3068),
dan perbuatan tangan-Nya, Dia akan
memusnahkan mereka, dan tidak akan
membangunnya lagi.
6Diberkatilah TUHAN (YAHWEH - 3068),

karena Dia telah mendengarkan suara
permohonanku.
7TUHAN (YAHWEH - 3068) adalah

kekuatanku dan perisaiku; di dalam Dia hatiku
percaya dan aku telah ditolong, dan hatiku
sangat bersukacita dan aku akan menyanjung
Dia dengan nyanyianku.
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8TUHAN (YAHWEH - 3068) adalah

kekuatannya, dan Dialah benteng keselamatan
bagi yang diurapi-Nya.
9Selamatkanlah umat-Mu dan berkatilah

milik-Mu; dan berilah mereka makan dan
tinggikanlah mereka selama-lamanya.

29
1Mazmur Daud. Serahkanlah kepada
TUHAN (YAHWEH - 3068), anak-anak

yang perkasa; serahkanlah kepada TUHAN
(YAHWEH - 3068) kemuliaan dan kekuatan.
2Serahkanlah kepada TUHAN (YAHWEH

- 3068) kemuliaan Nama-Nya; sembahlah
TUHAN (YAHWEH - 3068) di dalam keagungan
kekudusan.
3Suara TUHAN (YAHWEH - 3068) di atas air;

kemuliaan Allah (Elohim - 410) mengguntur;
TUHAN (YAHWEH - 3068) di atas samudera.
4Suara TUHAN (YAHWEH - 3068) dalam

kekuatan, suara TUHAN (YAHWEH - 3068)
dalam keagungan.
5Suara TUHAN (YAHWEH - 3068)

mematahkan pohon-pohon aras; dan
TUHAN (YAHWEH - 3068) menumbangkan
pohon-pohon aras Libanon.
6Dan Dia membuatnya berlompatan bagaikan

anak lembu; Libanon dan Sirion bagaikan
banteng liar.
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7Suara TUHAN (YAHWEH - 3068) membelah

nyala api.
8Suara TUHAN (YAHWEH - 3068)

mengguncangkan padang belantara; TUHAN
(YAHWEH - 3068) mengguncangkan padang
belantara Kadesh.
9Suara TUHAN (YAHWEH - 3068) membuat

rusa betina menggeliat, dan menggunduli
hutan-hutan; dan di dalam bait-Nya semuanya
berseru, "Mulialah!"
10TUHAN (YAHWEH - 3068) bertakhta di

atas air bah; ya TUHAN (YAHWEH - 3068)
bertakhta sebagai Raja selama-lamanya.
11TUHAN (YAHWEH - 3068) akan

menganugerahkan kekuatan kepada
umat-Nya; TUHAN (YAHWEH - 3068)
akan memberkati umat-Nya dengan damai
sejahtera.

30
1Mazmur. Nyanyian penahbisan istana
Daud. (30-2) Aku akan meninggikan

Engkau, ya TUHAN (YAHWEH - 3068); karena
Engkau telah meninggikan aku; dan tidak
membiarkan musuh-musuhku bersukacita
atasku.
2 (30-3) Ya TUHAN (YAHWEH - 3068), Allahku

(Elohimku - 430), aku berseru kepada-Mu, dan
Engkau menyembuhkan aku.
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3 (30-4) Ya TUHAN (YAHWEH - 3068),

Engkau telah mengangkat jiwaku dari alam
maut, Engkau telah melindungi hidupku dari
terjerumus ke dalam lubang.
4 (30-5) Nyanyikanlah puji-pujian bagi TUHAN

(YAHWEH - 3068), hai orang kudus-Nya; dan
bersyukurlah untuk kenangan kekudusan-Nya.
5 (30-6) Sebab murka-Nya hanya sesaat,

tetapi kemurahan-Nya tetap hidup. Ratapannya
tinggal pada sore hari, tetapi sukacitanya
datang pada pagi hari.
6 (30-7) Dalam ketenteramanku, aku akan

berkata, "Aku tidak akan goyah selamanya."
7 (30-8) Ya TUHAN (YAHWEH - 3068), dalam

perkenan-Mu, Engkau membuat gunungku
berdiri kokoh, Engkau menyembunyikan
wajah-Mu, aku gemetar.
8 (30-9) Ya TUHAN (YAHWEH - 3068) aku

berseru kepada-Mu, dan aku berdoa kepada
Tuhanku (Tuhan - 136).
9 (30-10) Apakah untungnya dengan darahku

ketika aku turun ke dalam lubang kubur?
Apakah debu akan menyanjung Engkau?
Apakah dia akan memberitakan kesetiaan-Mu?
10 (30-11) Ya TUHAN (YAHWEH - 3068),

dengarkanlah dan kasihanilah aku, ya TUHAN
(YAHWEH - 3068), jadilah penolongku.
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11 (30-12) Engkau telah mengubah

dukacitaku menjadi tari-tarian bagiku; Engkau
telah menanggalkan pakaian kabungku, dan
mendandani aku dengan sukacita.
12 (30-13) Supaya kemuliaan memazmurkan

Engkau dan tidak menjadi diam, ya TUHAN
(YAHWEH - 3068), Allahku (Elohimku -
430); aku akan menyanjung Engkau untuk
selamanya.

31
1Untuk pemimpin musik. Mazmur
Daud. (31-2) Ya TUHAN (YAHWEH -

3068), kepada-Mu aku berlindung; janganlah
biarkan aku malu, bebaskanlah aku dalam
kebenaran-Mu.
2 (31-3) Sendengkanlah telinga-Mu

kepadaku, bebaskanlah aku segera; jadilah
batu karang yang teguh bagiku, sebagai
tempat perlindungan untuk menyelamatkan
aku;
3 (31-4) karena Engkaulah batu karangku

dan perlindunganku, karena Nama-Mu
memimpinku dan menuntunku.
4 (31-5) Bawalah aku keluar dari jaring

yang mereka sembunyikan untukku, karena
Engkaulah kekuatanku.
5 (31-6) Ke dalam tangan-Mu aku

menyerahkan rohku, Engkau telah
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menebusku, ya TUHAN (YAHWEH - 3068),
Allah (Elohim - 410) kebenaran.
6 (31-7) Aku membenci mereka yang

menyimpan berhala kesia-siaan, tetapi aku
percaya kepada TUHAN (YAHWEH - 3068).
7 (31-8) Aku akan bersukacita di dalam

kasih setia-Mu, karena Engkau telah melihat
kesengsaraanku; Engkau mengetahui
kesesakan jiwaku,
8 (31-9) dan tidak menyerahkan aku ke

tangan musuhku, Engkau telah menempatkan
kakiku di tempat yang lapang.
9 (31-10) Bermurah hatilah kepadaku, ya

TUHAN (YAHWEH - 3068), karena kesesakan
menimpa aku; dan tahun-tahunku dengan
keluh kesah, mataku, jiwaku dan batinku
merana karena kedukaan,
10 (31-11) Sebab hidupku berakhir dalam

kedukaan, dan tahun-tahunku dengan keluh
kesah, kekuatanku runtuh karena kesalahanku;
dan tulang-tulangku merana.
11 (31-12) Dan aku tercela di antara

musuh-musuhku, dan terutama sekali
terhadap sesamaku; dan ketakutan terhadap
orang-orang yang kukenal, mereka yang
melihat aku melarikan diri dari padaku.
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12 (31-13) Aku dilupakan bagaikan orang mati

dari ingatan mereka; aku bagaikan sebuah
bejana yang hancur.
13 (31-14) Sebab aku telah mendengar fitnah

orang banyak; ketakutan ada di sekeliling,
pada waktu mereka bersama-sama bermufakat
melawan aku; mereka berencana mencabut
nyawaku.
14 (31-15) Namun aku percaya kepada-Mu,

ya TUHAN (YAHWEH - 3068); aku berkata,
"Engkaulah Allahku (Elohimku - 430)!"
15 (31-16) Umurku ada dalam tangan-Mu;

bebaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku
dan dari orang-orang yang memburu aku.
16 (31-17) Biarlah wajah-Mu bersinar atas

hamba-Mu; selamatkanlah aku dalam kasih
setia-Mu.
17 (31-18) Jangan biarkan aku menjadi malu,

ya TUHAN (YAHWEH - 3068); karena aku telah
berseru kepada-Mu; biarlah orang-orang fasik
dipermalukan; biarlah mereka bungkam dalam
alam maut.
18 (31-19) Biarlah bibir dusta menjadi

bungkam; yang berbicara melawan orang
benar dengan kecongkakan dan cemooh.
19 (31-20) Betapa berlimpah kebaikan-Mu

yang telah Engkau simpan bagi orang-orang
yang takut kepada-Mu; Engkau telah
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melakukan bagi orang-orang yang berlindung
kepada-Mu di hadapan anak-anak manusia.
20 (31-21) Engkau menyembunyikan

mereka di persembunyian hadirat-Mu dari
orang-orang yang bersekongkol; Engkau
akan menyembunyikan mereka dalam
persembunyian dari perbantahan lidah.
21 (31-22) Diberkatilah TUHAN (YAHWEH

- 3069), karena Dia telah melakukan kasih
setia-Nya dengan menakjubkan kepadaku di
dalam sebuah kota berkubu.
22 (31-23) Lalu, aku berkata dalam ketergesa-

gesaanku, "Aku terbuang dari pandangan
mata-Mu," pastilah Engkau mendengar suara
permohonanku ketika aku berseru kepada-Mu.
23 (31-24) Kasihilah TUHAN (YAHWEH -

3068), hai semua orang kudus-Nya; TUHAN
(YAHWEH-lah - 3068) yang memelihara
orang-orang yang setia, dan yang mengganjar
dengan sepenuhnya orang yang melakukan
kesombongan.
24 (31-25) Jadilah kuat, maka Dia akan

menguatkan hatimu, hai semua yang
berlindung kepada TUHAN (YAHWEH - 3068).

32
1Dari Daud. Nyanyian pengajaran.
Berbahagialah orang yang

pelanggarannya diampuni; dan yang
dosanya telah ditutupi.
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2Berbahagialah orang yang tidak TUHAN

(YAHWEH - 3068) perhitungkan kesalahannya,
dan yang di dalam jiwanya tidak ada tipu daya.
3Ketika aku berdiam diri, tulangku menjadi

tua, karena ratapanku sepanjang hari.
4Sebab sepanjang siang dan malam

tangan-Mu menekan aku; sumsumku berubah
menjadi kering karena musim panas. Sela.
5Aku mengakui dosaku kepada-Mu, dan aku

tidak menutupi kesalahanku; aku berkata,
"Aku mau mengakui pelanggaranku kepada
TUHAN (YAHWEH - 3068)," dan Engkau
mengampunkan kesalahan dosaku. Sela.
6Oleh karena itu biarlah setiap orang saleh

berdoa kepada-Mu, pada waktu menemui,
sesungguhnya pada waktu banjir besar
datang, maka tidak akan melandanya.
7Engkaulah tempat persembunyianku,

Engkau menjaga aku dari kesukaran,
Engkau mengelilingi aku dengan nyanyian
pembebasan. Sela.
8Aku akan membuatmu bertindak bijaksana,

dan menuntun engkau di jalan yang engkau
tempuh; Aku akan memberi nasihat, karena
mata-Ku tertuju kepadamu.
9 Janganlah seperti kuda, atau bagal yang

tidak berakal; dengan menggigit tali kendali
dan kekang, langkah-langkah kakinya bisa
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diatur, karena kegeraman mereka tidak akan
mendekatimu.
10Orang fasik menderita banyak sengsara,

akan tetapi siapa berlindung kepada TUHAN
(YAHWEH - 3068), kasih setia melingkupinya.
11Bergembiralah di dalam TUHAN (YAHWEH

- 3068) dan bersukacitalah, hai orang-orang
benar, dan semua orang yang lurus hatinya,
bersorak-sorailah karena sukacita.

33
1Bersorak-sorailah hai orang-orang
benar, di dalam TUHAN (YAHWEH -

3068), karena pujian itu layak bagi orang jujur.
2Bersyukurlah kepada TUHAN (YAHWEH -

3068) dengan harpa, bermazmurlah bagi-Nya
dengan kecapi, alat musik sepuluh tali.
3Nyanyikanlah bagi Dia nyanyian baru;

lakukanlah yang baik dengan bermain dalam
sorak-sorai.
4Sebab firman TUHAN (YAHWEH - 3068)

adalah benar, dan semua perbuatan-Nya
adalah teguh.
5Dia mencintai kebenaran dan keadilan,

dan kasih setia TUHAN (YAHWEH - 3068)
memenuhi bumi.
6Melalui firman TUHAN (YAHWEH - 3068)

langit telah diciptakan; dan semesta alam
diciptakan oleh napas mulut-Nya.
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7Yang mengumpulkan air laut bagaikan

bendungan, yang menempatkan samudera
raya dalam wadah.
8Biarlah seluruh bumi takut akan TUHAN

(YAHWEH - 3068); biarlah seluruh penghuni
dunia gentar terhadap Dia.
9Sebab Dia berfirman, dan terjadi; Dia

memerintahkan, maka terlaksana.
10TUHAN (YAHWEH - 3068) menggagalkan

rencana bangsa-bangsa; Dia menahan
rancangan suku-suku bangsa.
11Rencana TUHAN (YAHWEH - 3068) akan

tetap untuk selamanya, rancangan hati-Nya
turun-temurun.
12Diberkatilah bangsa yang Allahnya

(Elohimnya - 430) adalah TUHAN (YAHWEH -
3068), Dia memilih umat sebagai ahli waris
bagi-Nya.
13TUHAN (YAHWEH - 3068) memandang dari

surga, Dia mengamati seluruh umat manusia.
14Dari tempat kediaman-Nya, Dia menilik

seluruh penduduk bumi,
15 yang membentuk hati mereka, memahami

semua perbuatan mereka.
16Seorang raja tidak diselamatkan oleh

banyaknya pasukan; seorang pahlawan tidak
dilepaskan oleh besarnya kekuatan.
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17Sia-sialah kuda sebagai keamanan, dan

kekuatannya yang besar tidak menyelamatkan.
18 Lihatlah, mata TUHAN (YAHWEH - 3068)

tertuju kepada orang-orang yang takut akan
Dia, pada orang-orang yang berharap pada
kasih setia-Nya;
19untuk membebaskan jiwa mereka dari

maut, dan untuk memelihara mereka dari
kelaparan.
20 Jiwa kami menantikan TUHAN (YAHWEH -

3068); Dialah penolong dan perisai kami.
21Sebab hati kami bersukacita dalam Dia,

karena kami percaya kepada Nama kudus-Nya.
22Biarlah kasih setia-Mu turun atas kami, ya

TUHAN (YAHWEH - 3068), sebagaimana kami
berharap kepada-Mu.

34
1Dari Daud, ketika dia mengubah
tingkah lakunya di hadapan Abimelekh,

dan dia mengusirnya, dan pergilah dia. (34-2)
Aku mau memberkati TUHAN (YAHWEH
- 3068) sepanjang waktu, kepujian-Nya
senantiasa ada di mulutku.
2 (34-3) Jiwaku akan bermegah dalam TUHAN

(YAHWEH - 3068); orang yang rendah hati
akan mendengar dan bersukacita.
3 (34-4) Besarkanlah TUHAN (YAHWEH

- 3068) bersamaku; dan marilah kita
meninggikan Nama-Nya bersama-sama.
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4 (34-5) Aku mencari TUHAN (YAHWEH

- 3068), dan Dia menjawab aku, dan
membebaskan aku dari segala ketakutanku.
5 (34-6) Mereka memandang kepada-Nya dan

bercahaya sehingga wajahnya tidak merasa
malu.
6 (34-7) Orang miskin itu berseru dan

TUHAN (YAHWEH - 3068) mendengarkannya,
dan menyelamatkannya keluar dari segala
kesukarannya.
7 (34-8) Malaikat TUHAN (YAHWEH - 3068)

berkemah di sekeliling mereka yang takut akan
Dia, dan Dia membebaskannya.
8 (34-9) Rasakanlah dan lihatlah bahwa

TUHAN (YAHWEH - 3068) itu baik;
berbahagialah orang yang berlindung
kepada-Nya.
9 (34-10) Takutlah kepada TUHAN (YAHWEH

- 3068), hai orang-orang-Nya yang kudus,
karena tidak akan berkekurangan mereka yang
takut akan Dia.
10 (34-11) Singa-singa muda kekurangan dan

lapar; tetapi mereka yang mencari TUHAN
(YAHWEH - 3068), tidak akan berkekurangan
sesuatu pun yang baik.
11 (34-12) Marilah hai anak-anak,

dengarkanlah aku, aku akan mengajarkan
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kepadamu takut akan TUHAN (YAHWEH -
3068).
12 (34-13) Siapakah orang yang

mendambakan hidup, mencintai hari-
hari untuk melihat yang baik!
13 (34-14) Jagalah lidahmu terhadap yang

jahat, dan bibirmu terhadap perkataan tipu
daya;
14 (34-15) jauhilah yang jahat dan lakukanlah

yang baik, carilah kedamaian dan kejarlah.
15 (34-16) Mata TUHAN (YAHWEH - 3068)

tertuju kepada orang-orang benar, dan
telinga-Nya kepada seruan mereka.
16 (34-17) Wajah TUHAN (YAHWEH - 3068)

melawan mereka yang berbuat jahat, untuk
melenyapkan ingatan akan mereka dari bumi.
17 (34-18) Mereka berseru, dan TUHAN

(YAHWEH - 3068) mendengar; dan Dia
melepaskan segala kesesakannya.
18 (34-19) TUHAN (YAHWEH - 3068) itu dekat

kepada orang-orang yang patah hati, dan, roh
yang remuk redam Dia selamatkan.
19 (34-20) Banyak kemalangan orang benar,

tetapi TUHAN (YAHWEH - 3068) melepaskan
dia dari semuanya.
20 (34-21) Dialah yang menjaga semua

tulangnya, tidak satu pun dari padanya
dipatahkan.
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21 (34-22) Kejahatan akan membunuh orang

fasik, dan mereka yang membenci orang benar
akan bersalah.
22 (34-23) TUHAN (YAHWEH - 3068) menebus

jiwa hamba-hamba-Nya, dan mereka yang
berlindung kepada-Nya tidak akan bersalah.

35
1Dari Daud. Ya TUHAN (YAHWEH -
3068), berbantahlah dengan mereka

yang berbantah dengan aku, dan lawanlah
mereka yang melawan aku.
2 Peganglah perisai dan pelindung, dan

bangkitlah sebagai penolongku.
3Keluarkanlah tombak dan hadanglah mereka

yang memburu aku berkatalah kepada jiwaku,
"Akulah keselamatanmu!"
4Biarlah mereka yang mengincar jiwaku

menjadi malu dan terhina; biarlah berbalik dan
menjadi bingung, mereka yang bersepakat
jahat terhadap aku.
5Biarlah mereka menjadi seperti sekam

terhadap angin, dan malaikat TUHAN
(YAHWEH-lah - 3068) yang mengembusnya.
6Biarlah jalan mereka menjadi gelap dan

licin, dan malaikat TUHAN (YAHWEH - 3068)
menjadi pemburu mereka.
7Sebab tanpa alasan mereka

menyembunyikan lubang jaring mereka
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terhadap aku, tanpa alasan mereka menggali
lubang bagi jiwaku.
8Biarlah kerusakan memasukinya tanpa

dia ketahui, dan biarlah jaring yang ia
sembunyikan menjeratnya biarlah dia jatuh di
dalamnya, dalam kehancuran.
9Maka jiwaku akan bergembira di dalam

TUHAN (YAHWEH - 3068); dan akan
bersukacita dalam keselamatan-Nya.
10Seluruh tulangku akan berkata, "Ya TUHAN

(YAHWEH - 3068), siapakah yang seperti
Engkau, yang melepaskan orang lemah dari
orang yang lebih kuat daripadanya, bahkan
orang miskin dan orang yang berkekurangan
dari penjarahnya?"
11Saksi-saksi yang sangat jahat bangkit,

mereka menanyai aku apa yang tidak aku
ketahui.
12Mereka membalas aku kejahatan atas

kebaikan dengan merampas jiwaku.
13Namun aku, dalam kesakitan mereka

pakaianku adalah kain kabung; aku
merendahkan jiwaku dengan berpuasa; dan
doaku kembali ke dadaku.
14Aku berjalan seperti seorang sahabat,

seperti saudara laki-lakiku; seperti orang yang
meratapi seorang ibu; aku merunduk untuk
berkabung.
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15Namun mereka bersukacita atas

kesusahanku, menghimpun semua pemfitnah
melawanku, dan aku tidak mengetahuinya;
mereka mencabik aku dan tidak berhenti,
16 bersama orang-orang fasik, pencemooh

dalam pesta, yang menggeretakkan giginya
terhadap aku.
17Ya Tuhan (Tuhan - 136), berapa

lama Engkau hanya memandangi saja?
Selamatkanlah jiwaku dari kehancuran
mereka, dan satu-satunya milikku dari
kawanan singa muda.
18Aku mau menyanjung Engkau di dalam

jemaat yang besar, aku mau memuji Engkau
di antara umat yang kuat.
19 Jangan biarkan musuh-musuhku yang

penuh tipu daya itu bersukaria atasku; jangan
biarkan mereka yang membenci aku tanpa
alasan mengedipkan mata.
20Sebab mereka tidak bicara damai;

melainkan mereka merancang perkara tipu
daya melawan orang-orang yang tenteram di
bumi.
21 Lalu mereka membuka mulutnya lebar-

lebar melawan aku, sambil berkata, "Rasakan!
Rasakan! Mata kami telah menyaksikannya."
22Sekarang Engkau telah melihat, ya TUHAN

(YAHWEH - 3068), janganlah terus berdiam diri
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ya Tuhan (Tuhan - 136), janganlah menjauh
dari padaku.
23Beranjaklah dan bangkitlah untuk

penghakimanku, untuk perkaraku, ya Allahku
(Elohimku - 430) dan Tuhanku (Tuhanku -
136).
24Hakimilah, ya TUHAN (YAHWEH - 3068),

Allahku (Elohimku - 430), menurut kebenaran-
Mu; dan jangan biarkan mereka bersukaria
atasku.
25 Jangan biarkan mereka berkata dalam

hatinya, "Rasakan! Hai jiwa kami!" Jangan
biarkan mereka berkata, "Kita sudah
menelannya!"
26Biarlah mereka menjadi malu dan bingung

bersama-sama; mereka yang bersukaria atas
kemalanganku; biarlah mereka berselubung
malu dan cela, yang menyombongkan diri
terhadapku.
27Biarlah orang-orang yang menyukai

keadilanku bersorak dan bersukacita, dan
mereka akan terus berkata, "Muliakanlah
TUHAN (YAHWEH - 3068), hai orang yang
merindukan damai sejahtera bagi hamba-Nya."
28Dan lidahku akan mengucapkan

kebenaran-Mu dan kepujian-Mu sepanjang
hari.
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36
1Untuk pemimpin musik. Dari Daud,
hamba TUHAN (YAHWEH - 3068).

(36-2) Ucapan pelanggaran orang fasik ada di
kedalaman hatiku, "Tidak ada rasa takut akan
Allah (Elohim - 430) di depan matanya."
2 (36-3) Sebab di matanya, dia memuji dirinya

sendiri, agar menemukan kesalahannya, untuk
membenci.
3 (36-4) Perkataan mulutnya adalah kejahatan

dan tipu daya; dia berhenti bertindak bijaksana
dan berhenti berbuat baik.
4 (36-5) Ia merancang yang jahat dari tempat

tidurnya; dia menempatkan dirinya di jalan
yang tidak baik; dia tidak menolak kejahatan.
5 (36-6) Ya TUHAN (YAHWEH - 3068), kasih

setia-Mu ada di langit, kesetiaan-Mu sampai ke
awan-awan.
6 (36-7) Kebenaran-Mu bagaikan bukit-bukit

Allah (Elohim - 410); penghakiman-Mu sangat
dalam; ya TUHAN (YAHWEH - 3068), Engkau
menyelamatkan manusia dan hewan-hewan.
7 (36-8) Betapa mahal kasih setia-Mu, ya

Allah (Elohim - 430)! Dan anak-anak manusia,
berlindung di bawah naungan sayap-Mu.
8 (36-9) Mereka akan dipuaskan dari

kelimpahan rumah-Mu; dan Engkau memberi
mereka minum dari sungai sukacita-Mu.
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9 (36-10) Sebab bersamamu ada mata air

kehidupan, dalam terang-Mu, kami melihat
terang.
10 (36-11) Lanjutkanlah kasih setia-Mu

kepada mereka yang mengenal-Mu, dan
kebenaran-Mu kepada mereka yang lurus hati.
11 (36-12) Janganlah biarkan kaki orang

sombong menginjak aku; dan janganlah
biarkan tangan orang fasik menghalau aku.
12 (36-13) Di sanalah para pelaku kejahatan

telah jatuh; mereka dicampakkan dan tidak
dapat bangkit lagi.

37
1Dari Daud. Janganlah marah karena
orang yang berbuat jahat; jangan iri

hati karena orang yang berbuat curang;
2 karena mereka segera layu bagaikan

rumput; dan pudar bagaikan tumbuh-
tumbuhan kecil yang hijau.
3 Percayalah kepada TUHAN (YAHWEH -

3068), dan lakukanlah yang baik; tinggallah di
negeri dan beri makanlah kesetiaan.
4Nikmatkanlah dirimu pada TUHAN (YAHWEH

- 3068), dan Dia akan memberikan kepadamu
keinginan hatimu.
5Serahkanlah jalanmu kepada TUHAN

(YAHWEH - 3068) dan percayalah kepada-Nya,
maka Dia akan bertindak.
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6Dia akan memunculkan kebenaranmu

seperti terang, dan keadilanmu seperti siang
hari.
7Berdiam dirilah di hadapan TUHAN

(YAHWEH - 3068) dan teguhkanlah dirimu
pada-Nya; jangan marah karena orang
yang berhasil hidupnya, karena orang yang
melakukan tipu daya.
8Redakanlah amarahmu dan tinggalkanlah

kemarahanmu; jangan marah sehingga
melakukan kejahatan.
9Sebab para pelaku kejahatan akan

dilenyapkan; tetapi mereka yang menanti-
nantikan TUHAN (YAHWEH - 3068), akan
mewarisi bumi.
10Dan sedikit waktu lagi, maka orang fasik

musnah; dan engkau akan mencari tempatnya,
dan tidak ada.
11Namun mereka yang rendah hati akan

memiliki bumi, dan akan menikmati sendiri
atas kelimpahan damai sejahtera.
12Orang fasik bersepakat melawan

orang benar, dan menggeretakkan giginya
terhadapnya;
13Tuhan (Tuhan - 136) menertawakannya,

karena Dia melihat bahwa harinya sudah tiba.
14Orang fasik menghunus pedang dan

melenturkan busurnya, untuk menjatuhkan
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orang-orang miskin dan lemah; dan
membunuh orang-orang yang lurus jalannya.
15 Pedang mereka akan menikam hati mereka

sendiri, dan busur mereka akan dipatahkan.
16 Lebih baik sedikit pada orang benar

daripada berlimpah-limpah pada orang fasik.
17 Lengan orang fasik akan dipatahkan; tetapi

TUHAN (YAHWEH - 3068) menopang orang
benar.
18TUHAN (YAHWEH - 3068) mengetahui

hari-hari orang yang tulus; dan harta warisan
mereka tetap untuk selama-lamanya.
19Mereka tidak akan malu pada masa

kesukaran; dan mereka akan dikenyangkan
pada masa kelaparan.
20Namun orang fasik akan binasa, dan

musuh-musuh TUHAN (YAHWEH - 3068) akan
seperti domba yang tambun; mereka akan
lenyap seperti kepulan asap, mereka lenyap.
21Orang fasik meminjam dan tidak pernah

membayar kembali; tetapi orang benar
menunjukkan kemurahan hati dan memberi.
22Sebab orang-orang yang diberkati oleh Dia

akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang
direndahkan oleh Dia akan dilenyapkan.
23Sebab TUHAN (YAHWEH - 3068)

menetapkan langkah-langkah orang yang
hidupnya berkenan kepada-Nya.
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24Apabila dia jatuh, tidaklah sampai

terhempas; karena TUHAN (YAHWEH - 3068)
menopang tangannya.
25Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi

tua, tetapi aku tidak pernah melihat orang
benar ditinggalkan, ataupun keturunannya
meminta-minta roti.
26Sepanjang hari dia bermurah hati dan

meminjami, dan keturunannya menjadi berkat.
27 Jauhilah yang jahat dan lakukanlah

yang baik, maka engkau akan tinggal
selama-lamanya.
28Sebab TUHAN (YAHWEH - 3068) mencintai

keadilan, dan tidak meninggalkan orang-orang
saleh-Nya; mereka dijaga untuk selamanya;
tetapi keturunan orang fasik dilenyapkan.
29Orang benar akan memiliki bumi,

dan mereka akan tinggal di atasnya
selama-lamanya.
30Mulut orang benar mengucapkan hikmat,

dan lidahnya mengucapkan keadilan.
31Torat Allahnya (Elohimnya - 430) ada dalam

hatinya; langkah-langkahnya tidak tergelincir.
32Orang fasik mengintai orang benar, dan

berusaha membunuhnya.
33TUHAN (YAHWEH - 3068) tidak

meninggalkan orang benar di tangannya, dan
juga tidak menghukumnya ketika dia diadili.
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34Nantikanlah TUHAN (YAHWEH - 3068)

dan peliharalah jalan-Nya, maka Dia akan
meninggikan engkau untuk memiliki negeri;
engkau akan menyaksikan ketika orang fasik
dilenyapkan.
35Aku telah melihat orang fasik yang lalim,

yang tumbuh seperti pohon di tanah yang
subur.
36Ketika dia lewat, dan lihatlah dia tidak

ada; dan aku mencarinya, tetapi dia tidak
ditemukan.
37 Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah

orang yang jujur; karena akhirnya pada orang
itu ada damai sejahtera.
38Namun para pemberontak dibinasakan

bersama-sama; akhirnya orang fasik
dilenyapkan.
39Namun keselamatan orang benar berasal

dari TUHAN (YAHWEH - 3068), tempat
perlindungannya pada waktu kesesakan.
40Dan TUHAN (YAHWEH - 3068) menolong

mereka dan membebaskannya; Dia akan
membebaskan mereka dari orang fasik, dan
menyelamatkannya, karena mereka berlindung
kepada-Nya.

38
1Mazmur Daud, sebagai pengingat.
(38-2) Ya TUHAN (YAHWEH - 3068),

janganlah menegur aku dalam amarah-Mu;
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dan janganlah menghajar aku di dalam nyala
api murka-Mu.
2 (38-3) Sebab anak panah-Mu menembus

diriku, dan tangan-Mu menekan aku.
3 (38-4) Tidak ada yang sehat dalam tubuhku

karena amarah-Mu; tidak ada damai sejahtera
dalam tulang-tulangku karena dosaku.
4 (38-5) Sebab kesalahanku menimpa

kepalaku; bagaikan beban berat membebani
aku.
5 (38-6) Luka-lukaku membusuk dan

bernanah, karena kebodohanku.
6 (38-7) Aku membungkuk, aku bersujud

sedemikian rupa, sepanjang hari aku berjalan
sambil berdukacita.
7 (38-8) Sebab pinggangku penuh dengan

radang, dan tidak ada yang sehat dalam
tubuhku.
8 (38-9) Aku dikebas dan dipukul sedemikian

rupa; dan aku merintih dari keluhan hatiku.
9 (38-10) Tuhan (Tuhanku - 136), seluruh

keinginanku ada di hadapan-Mu, dan keluh
kesahku tidak tersembunyi dari hadapan-Mu.
10 (38-11) Jantungku berdebar, kekuatanku

meninggalkan aku! Dan cahaya mataku hilang
dari padaku.
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11 (38-12) Kekasih-kekasihku dan sahabat-

sahabatku menjauh karena tulah padaku;
bahkan tetanggaku berdiri jauh dari padaku.
12 (38-13) Dan mereka yang mengincar

nyawaku memasang perangkap; dan mereka
yang mencari kesalahanku, membicarakan
kebinasaan dan tipu daya sepanjang hari.
13 (38-14) Namun seperti orang tuli tidak

mendengar; dan seperti orang bisu, yang tidak
membuka mulutnya,
14 (38-15) Dan aku seperti orang yang tidak

mendengar, dan yang tidak mau membantah
dengan mulutnya.
15 (38-16) Sebab aku berharap kepada-Mu,

ya TUHAN (YAHWEH - 3069); Engkau akan
menjawab, ya Tuhan (Tuhan - 136), Allahku
(Elohimku - 430).
16 (38-17) Sebab aku berkata, "Janganlah

mereka bersukacita atasku, pada waktu kakiku
tergelincir, sehingga mereka menyombongkan
dirinya atasku.
17 (38-18) Sebab aku hampir jatuh, dan

kesukaranku ada di hadapanku setiap saat.
18 (38-19) Sebab aku akan mengakui

kesalahanku; aku gelisah karena dosaku.
19 (38-20) Dan musuh-musuhku hidup,

mereka menjadi kuat; dan mereka yang
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membenciku bertambah banyak karena
dustanya.
20 (38-21) Dan mereka membalas kebaikan

dengan kejahatan, mereka menentang aku,
karena aku mengejar kebaikan.
21 (38-22) Ya TUHAN (YAHWEH - 3068),

janganlah tinggalkan aku! Ya Allahku
(Elohimku - 430), janganlah menjauh dari
padaku!
22 (38-23) Bergegaslah menolongku, ya

Tuhan (Tuhanku - 136), keselamatanku.

39
1Untuk pemimpin musik. Menurut nada
suara Yedutun. Mazmur Daud. (39-2)

Aku berkata, "Aku akan menjaga jalanku dari
perbuatan dosaku; aku akan menjaga mulutku
dengan berangus, sementara orang fasik
berada di depanku."
2 (39-3) Aku menjadi bisu, dan tetap diam,

menjauh dari kebaikan, dan kepedihanku
semakin parah.
3 (39-4) Hatiku panas dalam diriku, api

menyala dalam perenunganku; aku berkata
dengan lidahku,
4 (39-5) "Ya TUHAN (YAHWEH - 3068),

beritahukanlah kepadaku akhir hidupku, dan
kapan batas umurku? Biarlah aku mengetahui
betapa aku lemah."
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5 (39-6) Lihatlah, Engkau memberikan

kepadaku umur bagaikan setelapak tangan;
dan hidupku seperti tidak ada di hadapan-Mu.
Sesungguhnya setiap manusia yang berdiri
hanya kesia-siaan belaka. Sela.
6 (39-7) Sesungguhnya manusia berjalan

dalam bayang-bayang; sesungguhnya
mereka mempersoalkan yang sia-sia; dia
menimbun, tetapi tidak mengetahui siapa yang
mengumpulkannya.
7 (39-8) Dan sekarang, ya Tuhan (Tuhan -

136), apa yang aku tunggu? kepada-Mulah
pengharapanku.
8 (39-9) Lepaskanlah aku dari segala

pelanggaranku; jangan jadikan aku cemoohan
orang-orang bodoh.
9 (39-10) Aku membisu, aku tidak

membuka mulutku karena Engkaulah yang
melakukannya.
10 (39-11) Hindarkanlah tulah-Mu dari

padaku; aku hancur oleh pukulan tangan-Mu.
11 (39-12) Engkau menghajar seseorang

dengan hardikan atas kejahatannya, dan
Engkau menghancurkan apa yang diingininya
seperti ngengat, sesungguhnya setiap manusia
adalah kesia-siaan. Sela.
12 (39-13) Dengarkanlah doaku, ya TUHAN

(YAHWEH - 3068); dan dengarkanlah
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seruanku, janganlah berdiam diri terhadap air
mataku, karena bagi-Mu aku ini pengembara,
seorang pendatang seperti semua leluhurku.
13 (39-14) Berpalinglah kepadaku, dan aku

akan berseri-seri, sebelum aku pergi dan tidak
ada lagi.

40
1Untuk pemimpin musik. Mazmur
Daud. (40-2) Sesungguhnya aku

menanti-nantikan TUHAN (YAHWEH -
3068), dan Dia memandang kepadaku dan
mendengar seruanku.
2 (40-3) Dan Dia mengangkat aku dari lubang

kebinasaan, dari lumpur yang menjijikkan; dan
Dia menempatkan kakiku di atas batu karang;
Dia menetapkan langkahku.
3 (40-4) Dan Dia memberikan nyanyian baru

dalam mulutku, suatu pujian bagi Allah (Elohim
- 430) kita. Banyak orang akan melihat dan
menjadi takut, lalu percaya kepada TUHAN
(YAHWEH - 3068).
4 (40-5) Berbahagialah orang yang

menetapkan TUHAN (YAHWEH - 3068)
sebagai sandarannya, dan tidak berbalik pada
kesombongan ataupun kepada mereka yang
berbalik pada penipuan.
5 (40-6) Ya TUHAN (YAHWEH - 3068),

Allahku (Elohimku - 430), Engkau melakukan
perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, dan
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rancangan-Mu terhadap kami; tidak seorang
pun yang dapat menyamai Engkau; aku mau
memberitakan dan mengatakannya; hal itu
lebih banyak daripada yang dapat dihitung.
6 (40-7) Kurban dan persembahan sajian

tidak Engkau ingini, Engkau telah membuka
kedua telinga untukku, Engkau tidak menuntut
persembahan bakaran dan persembahan
penghapus dosa.
7 (40-8) Lalu aku berkata, "Lihatlah aku

datang; dalam gulungan kitab itu tertulis
mengenai aku,
8 (40-9) aku suka melakukan kehendak-Mu,

ya Allahku (Elohimku - 430); dan torat-Mu ada
di dalam batinku."
9 (40-10) Aku telah memberitakan tentang

kebenaran dalam jemaat yang besar;
lihatlah aku tidak menahan bibirku; Engkau
mengetahuinya, ya TUHAN (YAHWEH - 3068).
10 (40-11) Aku tidak menyembunyikan

kebenaran-Mu dalam hatiku; aku
membicarakan tentang kesetiaan-Mu dan
keselamatan-Mu; aku tidak menyembunyikan
kasih setia-Mu, dan kebenaran-Mu dari jemaat
yang banyak.
11 (40-12) Engkau, ya TUHAN (YAHWEH

- 3068) jangan menahan kasih setia-Mu
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dari padaku, biarlah kasih setia-Mu dan
kebenaran-Mu senantiasa menjaga aku.
12 (40-13) Sebab kemalangan yang tidak

terhitung jumlahnya telah mengelilingi aku;
kesalahanku telah menguasai aku sehingga
aku tidak dapat melihatnya; jumlahnya
melebihi rambut kepalaku dan hatiku
meninggalkan aku.
13 (40-14) Ya TUHAN (YAHWEH - 3068),

kiranya Engkau berkenan melepaskan aku;
ya TUHAN (YAHWEH - 3068), bergegaslah
menolong aku.
14 (40-15) Biarlah menjadi malu dan dihina

bersama-sama, semua orang yang mencari
nyawaku untuk membinasakannya; biarlah
mundur dan dipermalukan orang-orang yang
bersukaria atas sengsaraku.
15 (40-16) Biarlah mereka merana sebagai

upah perbuatan mereka yang memalukan;
mereka yang berkata kepadaku, "Rasakan!
Rasakan!"
16 (40-17) Biarlah semua yang mencari

Engkau bersukacita di dalam Engkau, dan
senantiasa berkata, "Biarlah TUHAN (YAHWEH
- 3068) ditinggikan, bagi orang-orang yang
mengasihi keselamatan-Mu."
17 (40-18) Namun aku miskin dan lemah;

Tuhan (Tuhan - 136) akan memikirkan aku.
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Engkaulah penolongku dan penyelamatku, ya
Allahku (Elohimku - 430), janganlah menunda.

41
1Untuk yang memimpin musik. Mazmur
Daud. (41-2) Diberkatilah orang yang

memerhatikan orang miskin; TUHAN (YAHWEH
- 3068) akan melepaskan dia pada waktu
kesukaran.
2 (41-3) TUHAN (YAHWEH - 3068) akan

melindungi dia dan memelihara hidupnya,
dia akan diberkati di atas bumi; dan
Engkau tidak akan menyerahkannya kepada
musuh-musuhnya.
3 (41-4) TUHAN (YAHWEH - 3068) akan

menopangnya ketika dia sakit di atas
ranjangnya; Engkau menyembuhkannya dari
segala penyakitnya di tempat tidurnya.
4 (41-5) Aku berkata, "Ya TUHAN (YAHWEH

- 3068), kasihanilah aku; pulihkanlah jiwaku,
karena aku telah berdosa melawan Engkau."
5 (41-6) Musuh-musuhku berbicara jahat

tentang aku, sambil berkata, "Kapankah dia
akan mati dan namanya lenyap?"
6 (41-7) Dan jika dia datang untuk melihat,

ia membicarakan kesia-siaan; hatinya
menghimpun kejahatan baginya, dan dia
keluar serta memberitakannya.
7 (41-8) Semua orang yang membenci aku

berbisik bersama menentang aku; mereka
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bersekongkol melawan aku, orang yang jahat
kepadaku,
8 (41-9) Perkataan dursilalah yang dicurahkan

olehnya, maka ketika dia berbaring dia tidak
akan dapat bangkit lagi.
9 (41-10) Bahkan orang kepercayaanku yang

aku percaya kepadanya, yang makan rotiku,
telah mengangkat tumit melawan aku.
10 (41-11) Namun Engkau, ya TUHAN

(YAHWEH - 3069) kasihanilah aku, dan
bangkitkanlah aku, dan aku mau membalas
mereka.
11 (41-12) Dengan demikian aku mengetahui

bahwa Engkau berkenan kepadaku, karena
musuhku tidak meninggikan diri atasku.
12 (41-13) Dan aku dalam ketulusanku,

Engkau menopang aku, dan Engkau
menempatkan aku di hadapan-Mu selama-
lamanya.
13 (41-14) Diberkatilah TUHAN (YAHWEH

- 3068), Allah (Elohim - 430) Israel, dari
selama-lamanya sampai selama-lamanya.
Amin, ya amin!

42
1Untuk memimpin musik. Nyanyian
pengajaran bani Korah. (42-2)

Seperti rusa merindukan sungai yang berair,
demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya
Allah (Elohim - 430).
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2 (42-3) Jiwaku haus kepada Allah (Elohim -

430), kepada Allah (Elohim - 410) yang hidup;
bilakah aku datang di hadapan Allah (Elohim -
430)?
3 (42-4) Air mataku telah menjadi makananku

siang dan malam, sementara mereka berkata
kepadaku sepanjang hari, "Di manakah
Allahmu (Elohimmu - 430)?"
4 (42-5) Aku mau mengingat hal-hal ini, dan

aku mau mencurahkan jiwaku di dalamku,
karena aku akan lewat di antara orang banyak,
aku mendahului mereka hingga ke bait Allah
(Elohim - 430) dengan suara sorak-sorai dan
rasa syukur keramaian orang yang merayakan
pesta.
5 (42-6) Mengapa engkau tertekan hai jiwaku,

dan mengerang dalam diriku? Berharaplah
kepada Allah (Elohim - 430)! Sebab, aku
mau senantiasa menyanjung Dia, karena
keselamatan ada di hadapan-Nya.
6 (42-7) Ya * (Elohimku - 430), jiwaku

tertekan dalam diriku; karena itu aku
mengingat Engkau dari tanah Yordan, dari
Hermon dan dari gunung Mizar.
7 (42-8) Samudera raya bersahut-sahutan

dengan deru air terjun-Mu; seluruh ombak dan
gelombang-Mu telah melewati aku.
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8 (42-9) TUHAN (YAHWEH - 3068) akan

memerintahkan kasih setia-Nya pada siang
hari, dan nyanyian-Nya akan bersamaku pada
malam hari, suatu doa kepada Allah (Elohim -
410) kehidupanku.
9 (42-10) Aku mau berkata kepada Allah

(Elohim - 410) gunung batuku, "Mengapa
Engkau melupakan aku? Mengapa aku
berjalan dengan berkabung dalam penindasan
musuhku?
10 (42-11) Penindas-penindasku mencela aku

dengan meremukkan tulang-tulangku; ketika
mereka berkata kepadaku setiap hari, "Di
manakah Allahmu (Elohimmu - 430)?"
11 (42-12) Mengapa engkau tertekan, hai

jiwaku? Dan mengapa engkau mengerang
dalam diriku? Berharaplah kepada Allah
(Elohim - 430)! Sebab, aku mau senantiasa
menyanjung Dia, karena keselamatan dan
Allahku (Elohimku - 430) ada di hadapanku.

43
1Adililah aku, ya Allah (Elohim - 430),
dan belalah perkaraku melawan bangsa

yang tidak saleh; bebaskanlah aku dari penipu
dan orang yang tidak adil.
2Sebab Engkaulah Allah (Elohim - 430)

kekuatanku; mengapa Engkau harus menolak
aku? Mengapa aku harus berjalan dengan
berkabung dalam penindasan musuh?
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3Ya, pancarkanlah cahaya-Mu dan

kebenaran-Mu; biarlah itu menuntun dan
membawaku ke gunung kudus-Mu, dan
tabernakel-Mu.
4Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah

(Elohim - 430), kepada Allah (Elohim -
410) sukacitaku kesukaanku, dan aku mau
menyanjung Engkau dengan harpa, ya Allah
(Elohim - 430), Allahku (Elohimku - 430).
5Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan

mengapa engkau mengerang dalam diriku?
Berharaplah kepada Allah (Elohim - 430)!
Sebab, aku mau senantiasa menyanjung Dia
karena keselamatan dan Allahku (Elohimku -
430) ada di hadapanku.

44
1Untuk pemimpin musik. Dari bani
Korah. Nyanyian pengajaran. (44-2) Ya

Allah (Elohim - 430), kami telah mendengar
dengan telinga kami, para leluhur kami telah
menceritakan kepada kami, perbuatan yang
telah Engkau lakukan pada zaman mereka,
pada zaman dahulu kala.
2 (44-3) Engkau telah menghalau bangsa-

bangsa dengan tangan-Mu, dan menempatkan
mereka, Engkau menaruh kemalangan kepada
bangsa-bangsa, dan mengusirnya.
3 (44-4) Sebab mereka tidak mewarisi negeri

itu dengan pedangnya sendiri; ya, tangan



MAZMUR 44.4–10 84

mereka tidak menyelamatkannya, melainkan
tangan kanan-Mu, dan lengan-Mu serta cahaya
wajah-Mu, karena Engkau berkenan kepada
mereka.
4 (44-5) Engkaulah Dia, Rajaku, ya Allahku

(Elohim - 430), yang memerintahkan
keselamatan bagi Yakub.
5 (44-6) Bersama Engkau kami akan

menghalau musuh-musuh kami, dalam
Nama-Mu kami akan menginjak-injak mereka
yang bangkit melawan kami.
6 (44-7) Sebab aku tidak mengandalkan

busurku, dan pedangku tidak akan
menyelamatkan aku.
7 (44-8) Namun Engkau menyelamatkan kami

dari musuh kami, dan membuat malu mereka
yang membenci kami.
8 (44-9) Kami telah memuji Allah (Elohim

- 430) sepanjang hari, dan menyanjung
Nama-Mu untuk selamanya. Sela.
9 (44-10) Sekarang Engkau telah menolak,

dan mempermalukan kami dan Engkau tidak
berkabung dengan bala tentara kami.
10 (44-11) Engkau membuat kami mundur

dari musuh, dan mereka yang membenci kami
menjarah bagi dirinya.
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11 (44-12) Engkau telah menyerahkan

kami seperti domba sembelihan dan telah
menyerakkan kami di antara bangsa-bangsa.
12 (44-13) Engkau telah menjual umat-Mu

tanpa imbalan dan Engkau tidak menaikkan
harganya.
13 (44-14) Engkau membuat kami tercela

terhadap sesama kami, cemooh dan olok-olok
bagi orang-orang di sekitar kami.
14 (44-15) Engkau menjadikan kami sindiran

di antara bangsa-bangsa, dan gelengan kepala
di antara yang bukan umat.
15 (44-16) Hinaan kepadaku sepanjang hari di

depanku, dan rasa malu wajahku menguasai
aku,
16 (44-17) karena suara para pemfitnah

dan penghujat, di hadapan musuh dan
pendendam.
17 (44-18) Semuanya ini telah menimpa kami,

dan kami tidak melupakan Engkau, juga tidak
mengkhianati perjanjian-Mu.
18 (44-19) Hati kami tidak berpaling, dan

langkah-langkah kami tidak menyimpang dari
jalan-Mu,
19 (44-20) meskipun Engkau telah

menghancurkan kami di tempat serigala, dan
menyelimuti kami dengan bayang-bayang
maut.
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20 (44-21) Jika kami melupakan Nama allah

(Elohim - 430) kami, dan menadahkan kedua
tangan kami kepada allah (ilah - 410) asing,
21 (44-22) apakah Allah (Elohim - 430) tidak

akan menyelidikinya? Sebab Dia mengetahui
rahasia hati.
22 (44-23) Oleh karena Engkau, kami telah

dibantai sepanjang hari; kami diperlakukan
seperti domba sembelihan.
23 (44-24) Bangunlah! Mengapa Engkau

tidur, ya Tuhan (Tuhan - 136)? Bangkitlah!
Janganlah menolak kami selama-lamanya.
24 (44-25) Mengapa Engkau menyembunyikan

wajah-Mu, dan melupakan penderitaan dan
kesesakan kami?
25 (44-26) Sebab jiwa kami tertunduk sampai

ke debu; dan perut kami melekat ke tanah.
26 (44-27) Bangkitlah menolong kami, dan

tebuslah kami demi kasih setia-Mu.

45
1Untuk pemimpin musik. Menurut nada
lagu Bunga Bakung. Dari bani Korah.

Nyanyian pengajaran. Nyanyian cinta. (45-2)
Hatiku meluap dengan hal-hal yang baik; aku
berkata tentang pekerjaanku kepada raja;
lidahku seperti pena seorang penulis yang
mahir.
2 (45-3) Engkaulah yang paling tampan

di antara anak-anak manusia; anugerah
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dicurahkan oleh bibirmu; oleh karena itu Allah
(Elohim - 430) telah memberkati engkau
selamanya.
3 (45-4) Siapkanlah pedangmu pada

pinggangmu, hai yang perkasa, serta
kemuliaanmu dan kemegahanmu.
4 (45-5) Dan dengan kebesaranmu, serbulah,

berkuasalah demi perkara yang benar, dan
kerendahan hati, serta kebenaran, dan tangan
kananmu menuntun engkau dengan hal-hal
yang ditakuti.
5 (45-6) Anak panahmu yang tajam

menembus jantung musuh-musuh raja;
bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu.
6 (45-7) Takhta-Mu, ya Allah (Elohim - 430),

kekal selama-lamanya; tongkat kerajaan-Mu
adalah tongkat kejujuran.
7 (45-8) Engkau mencintai kebenaran dan

membenci kejahatan, oleh karena itu Allah
(Elohim - 430), Allahmu (Elohimmu - 430),
telah mengurapi Engkau dengan minyak
sukacita melebihi sahabat-sahabatmu.
8 (45-9) Seluruh pakaianmu beraroma mur,

gaharu dan cendana, yang keluar dari istana
gading, yang olehnya membuat engkau
bersukacita.
9 (45-10) Putri-putri raja berada di antara

orang-orangmu yang terhormat, permaisuri
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berdiri di sebelah kananmu dengan berhiaskan
emas Ofir.
10 (45-11) Dengarlah, hai putri, tengoklah

dan sendengkanlah telingamu dan lupakanlah
bangsamu, dan seisi rumah ayahmu.
11 (45-12) Maka raja akan mendambakan

kecantikanmu, karena dialah tuanmu dan
kiranya engkau sujud kepadanya.
12 (45-13) Maka putri Tirus akan datang

dengan sebuah hadiah; orang kaya di antara
bangsa itu akan memohon belas kasihanmu.
13 (45-14) Segala kemuliaan ada pada putri

raja; pakaiannya bertatahkan emas.
14 (45-15) Ia akan dibawa menghadap raja

dengan mengenakan pakaian yang disulam;
para gadis, yakni rekan-rekannya yang
mengikutinya akan dibawa ke hadapanmu.
15 (45-16) Mereka akan diiringi sukacita dan

sorak-sorai; mereka akan masuk ke dalam
istana raja.
16 (45-17) Sebagai ganti ayahmu adalah

anakmu, engkau akan menjadikan mereka
penguasa seluruh bumi.
17 (45-18) Aku mau mengingat Nama-Mu

turun-temurun; karena itu bangsa-bangsa
akan menyanjung Engkau untuk dan sampai
selamanya.
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46
1Untuk pemimpin musik. Dari bani
Korah. Menurut nada suara wanita-

wanita muda. Sebuah nyanyian. (46-2) Allah
(Elohim - 430) adalah tempat perlindungan
dan kekuatan bagi kita, sebagai penolong
dalam kesesakan sangat terbukti.
2 (46-3) Oleh sebab itu kita tidak akan takut,

sekalipun bumi berubah dan gunung-gunung
berguncang di dalam laut.
3 (46-4) Biarpun airnya berbuih, biarpun

gunung-gunung berguncang dalam geloranya.
Sela.
4 (46-5) Sebuah sungai, anak-anak sungainya

akan menyukakan kota Allah (Elohim - 430),
tabernakel kudus Yang Mahatinggi.
5 (46-6) Allah (Elohim - 430) berada di

tengah-tengahnya, dia tidak akan terguncang;
Allah (Elohim - 430) akan menolongnya
menjelang pagi.
6 (46-7) Bangsa-bangsa mengamuk,

kerajaan-kerajaan terhuyung-huyung, Dia
memperdengarkan suara-Nya, bumi pun
hancur.
7 (46-8) TUHAN (YAHWEH - 3068) alam

(Tsebaot - 6635) menyertai kita, Allah (Elohim
- 430) Yakub adalah perlindungan yang tinggi
bagi kita. Sela.



MAZMUR 46.8–47.4 90
8 (46-9) Marilah, lihatlah perbuatan TUHAN

(YAHWEH - 3068), yang melaksanakan
penghancuran di bumi.
9 (46-10) Dialah yang membuat peperangan

berhenti sampai ke ujung bumi. Dia
mematahkan busur dan melenyapkan tombak,
Dia membakar kereta perang dalam api.
10 (46-11) Diamlah, dan ketahuilah, bahwa

Akulah Allah (Elohim - 430)! Aku akan
ditinggikan di antara bangsa-bangsa, Aku akan
ditinggikan di bumi.
11 (46-12) TUHAN (YAHWEH - 3068) alam

(Tsebaot - 6635) menyertai kita, Allah (Elohim
- 430) Yakub adalah perlindungan yang tinggi
bagi kita. Sela.

47
1Untuk pemimpin musik. Dari bani
Korah. Mazmur. (47-2) Hai semua

bangsa, bertepuk tanganlah; berserulah
kepada Allah (Elohim - 430) dengan suara
nyaring.
2 (47-3) Sebab TUHAN (YAHWEH - 3068)

Yang Mahatinggi sangat dahsyat, Raja yang
agung di seluruh bumi.
3 (47-4) Dia akan menundukkan bangsa-

bangsa di bawah kita; bahkan bangsa-bangsa
di bawah kaki kita.
4 (47-5) Dia memilih bagi kita warisan kita,

kemuliaan Yakub, yang Dia kasihi. Sela.
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5 (47-6) Allah (Elohim - 430) naik dengan

sorak-sorai; TUHAN (YAHWEH - 3068) diiringi
bunyi sangkakala.
6 (47-7) Bermazmurlah bagi Allah (Elohim -

430), bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja
kita, bermazmurlah!
7 (47-8) Sebab Allah (Elohim - 430) adalah

Raja seluruh bumi; bermazmurlah dengan
nyanyian pengajaran.
8 (47-9) Allah (Elohim - 430) memerintah

atas bangsa-bangsa; Allah (Elohim - 430)
bersemayam di atas takhta-Nya yang kudus.
9 (47-10) Para bangsawan terhimpun

bersama, sebagai umat Allah (Elohim - 430)
Abraham. Sebab perisai-perisai bumi adalah
kepunyaan Allah (Elohim - 430); Dia sangat
ditinggikan.

48
1Nyanyian. Mazmur. Dari bani Korah.
(48-2) Agunglah TUHAN (YAHWEH -

3068), sangat terpuji di kota Allah (Elohim -
430) kita, gunung-Nya yang kudus.
2 (48-3) Keindahannya menjulang tinggi,

kegembiraan atas seluruh bumi, ialah gunung
Sion, di sebelah utara kota raja yang agung.
3 (48-4) Allah (Elohim - 430) dikenal

karena kota benteng-Nya sebagai tempat
perlindungan.
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4 (48-5) Sebab lihatlah, raja-raja berkumpul;

mereka melewatinya bersama-sama;
5 (48-6) mereka melihat sehingga tercengang;

mereka ketakutan dan melarikan diri.
6 (48-7) Di sana, ketakutan mencekam

mereka, rasa sakit seperti yang melahirkan.
7 (48-8) Engkau menghancurkan kapal-kapal

Tarsis dengan angin timur.
8 (48-9) Seperti yang telah kita dengar,

demikianlah telah kita saksikan di kota TUHAN
(YAHWEH - 3069) alam (Tsebaot - 6635), di
kota Allah (Elohim - 430) kita, Allah (Elohim -
430) meneguhkannya untuk selamanya. Sela.
9 (48-10) Kami telah merenungkan kasih

setia-Mu, ya Allah (Elohim - 430), di
tengah-tengah tempat kudus-Mu.
10 (48-11) Sebagaimana Nama-Mu, ya Allah

(Elohim - 430), demikanlah kepujian-Mu
sampai ke ujung bumi, kebenaran telah
memenuhi tangan kanan-Mu.
11 (48-12) Biarlah gunung Sion bersukacita,

biarlah putri-putri Yehuda akan bersorak-sorai
karena keputusan-keputusan-Mu!
12 (48-13) Kelilingilah Sion dan kitarilah dia,

hitunglah menara-menaranya.
13 (48-14) Tambatkanlah hatimu pada

bentengnya, berjalanlah di antara benteng-



MAZMUR 48.14–49.7 93

benteng itu, agar kamu dapat menceritakan
kepada keturunan yang akan datang.
14 (48-15) Sebab Dialah Allah (Elohim - 430),

Allah (Elohim - 430) kita selama-lamanya; Dia
menuntun kita sampai akhir hayat kita.

49
1Untuk pemimpin musik. Dari bani
Korah. Mazmur. (49-2) Dengarkanlah

ini, hai segala bangsa; dengarkanlah, hai
segenap penduduk dunia.
2 (49-3) Baik yang tinggi maupun yang

rendah, baik yang kaya maupun yang miskin
bersama-sama.
3 (49-4) Mulutku mengatakan hikmat, dan

renungan hatiku adalah pengertian
4 (49-5) Aku mau menyendengkan telingaku

pada perumpamaan; aku mau mengungkapkan
peribahasaku dengan harpa.
5 (49-6) Mengapa aku harus takut pada

hari-hari yang jahat, ketika kejahatan
penyergap-- penyergapku mengepung aku?
6 (49-7) Orang-orang yang mengandalkan

kekayaannya dan harta bendanya,
menyombongkan diri.
7 (49-8) Seseorang sama sekali tidak dapat

menebus saudaranya, ia tidak dapat membayar
tebusannya kepada Allah (Elohim - 430),
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8 (49-9) karena penebusan nyawa mereka

sangat mahal, dan itu berlaku untuk
selama-lamanya,
9 (49-10) dan dia akan tetap hidup selama-

lamanya; dia tidak akan pernah melihat
kebinasaan.
10 (49-11) Sebab dia melihat orang-orang

bijak mati, demikian juga orang bodoh dan
biadab binasa, dan meninggalkan harta benda
untuk orang lain.
11 (49-12) Dalam batin mereka rumah-rumah

adalah kekal, tempat kediamannya sampai
turun-temurun, mereka memberi nama
negerinya menurut nama mereka sendiri.
12 (49-13) Namun manusia tidak akan tinggal

tetap dalam kehormatan; seperti binatang,
mereka akan dilenyapkan.
13 (49-14) Jalan mereka ini adalah kebodohan

bagi mereka, tetapi para pengikutnya akan
merasa senang karena perkataannya. Sela.
14 (49-15) Seperti domba, mereka ditetapkan

ke alam maut, maut akan menguasai
mereka; dan orang benar akan berkuasa
atas mereka pada pagi hari, dan jasadnya
dalam pembusukan, alam maut adalah tempat
kediaman baginya.
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15 (49-16) Namun Allah (Elohim - 430) akan

menebus jiwaku dari kuasa alam maut, karena
Dia akan menatang aku. Sela.
16 (49-17) Jangan takut bila seorang

menjadi kaya, apabila kemewahan rumahnya
bertambah,
17 (49-18) karena dia tidak akan

membawa apa pun pada saat kematiannya,
kemewahannya tidak turun mengikutinya.
18 (49-19) Meskipun dalam hidupnya

dia memberkati jiwanya --dan orang
menyanjungmu ketika kamu melakukan yang
baik bagi dirimu sendiri--
19 (49-20) dia akan masuk dalam generasi

para leluhurnya; mereka tidak akan pernah
lagi melihat terang.
20 (49-21) Manusia yang ada dalam

kemewahan tetapi tidak berpengertian, adalah
seperti binatang buas yang dibinasakan.

50
1Mazmur Asaf. Mahakuasa (Elohim
- 410), Allah (Elohim - 430) TUHAN

(YAHWEH - 3068), telah berfirman, dan
memanggil bumi dari tempat terbit matahari
sampai terbenamnya.
2Allah (Elohim - 430) menyinarkan keindahan

yang sempurna dari Sion.
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3Allah (Elohim - 430) kita datang, dan Dia

tidak diam; api akan melalap di hadapan-Nya,
dan akan berkobar di sekeliling-Nya.
4Dia akan berseru kepada langit dari atas,

dan sampai ke bumi untuk menghakimi
umat-Nya.
5Kumpulkanlah saleh-saleh-Ku kepada-Ku

yakni mereka yang mengikat perjanjian
dengan-Ku melalui kurban.
6Maka langit akan memberitakan kebenaran-

Nya, oleh karena Allah (Elohim - 430) sendiri
adalah hakim. Sela.
7Dengarlah hai umat-Ku, maka Aku akan

berfirman, "Hai Israel, maka Aku akan bersaksi
melawan engkau; Akulah Allah (Elohim - 430),
Allahmu (Elohimmu - 430)."
8Bukan karena kurban-kurbanmu Aku

mencela engkau, sedangkan persembahan
bakaranmu senantiasa ada di hadapan-Ku.
9Aku tidak akan mengambil lembu jantan

dari rumahmu; dan tidak akan mengambil
kambing jantan dari kawanan ternakmu;
10 karena milik-Kulah semua binatang di

hutan, ternak di ribuan bukit.
11Aku mengenal semua unggas di

pegunungan, dan semua makhluk hidup yang
bergerak di padang adalah milik-Ku.
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12 Jika Aku lapar, Aku tidak perlu

memberitahukan engkau, karena dunia ini dan
segala isinya adalah milik-Ku.
13Apakah Aku akan makan daging lembu

jantan atau minum darah kambing jantan?
14Kurbankanlah persembahan syukur kepada

Allah (Elohim - 430), dan bayarlah nazarmu
kepada Yang Mahatinggi.
15Dan berserulah kepada-Ku pada waktu

kesesakan, Aku akan menyelamatkan engkau,
dan engkau akan memuliakan Aku.
16Namun kepada orang fasik, Allah (Elohim -

430) berkata, "Apa urusanmu memberitakan
ketetapan-Ku, sehingga engkau menaruh
perjanjian-Ku ke dalam mulutmu?"
17Sebab engkau membenci pengajaran dan

membuang perkataan-Ku di belakangmu.
18Apabila engkau melihat pencuri, dan

engkau menyetujuinya bersama para pezina,
itu adalah bagianmu.
19Engkau membiarkan mulutmu bicara hal

jahat, sedangkan lidahmu menyusun tipu
daya.
20Engkau duduk, berbicara melawan

saudaramu; engkau memfitnah anak ibumu
sendiri.
21Hal ini telah engkau lakukan, dan Aku

berdiam diri, engkau mengira bahwa Aku
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benar-benar akan menjadi seperti dirimu; Aku
akan mencela engkau dan berbaris di depan
matamu.
22Sekarang pikirkanlah ini, engkau yang

melupakan Allah (Elohim - 433), supaya aku
tidak mencabik-cabik dan tidak menyerahkan
seorang pun.
23Siapa yang mengurbankan persembahan

syukur, ia memuliakan Aku; dan dia yang
mempersiapkan jalan, Aku akan membuat ia
melihat keselamatan dari Allah (Elohim - 430).

51
1Untuk pemimpin musik. Mazmur
Daud. (51-2) Ketika Nabi Natan datang

kepadanya, setelah dia menghampiri Batsheba.
(51-3) Kasihanilah aku, ya Allah (Elohim - 430),
menurut kebaikan-Mu; menurut kelimpahan
rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku.
2 (51-4) Bersihkanlah aku dari segala

kesalahan, dan sucikanlah aku dari dosaku.
3 (51-5) Sebab aku mengetahui pelanggaran-

pelanggaranku, dan dosaku senantiasa ada di
hadapanku.
4 (51-6) Terhadap-Mu, hanya terhadap-Mu,

aku telah berdosa dan melakukan yang jahat di
depan mata-Mu, supaya Engkau benar dalam
perkataan-Mu, bersih dalam penghakiman-Mu.
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5 (51-7) Lihatlah, dalam kesalahan aku

diperanakkan dan dalam dosa, ibuku
mengandung aku.
6 (51-8) Lihatlah, Engkau menyukai

kebenaran di dalam batin; dan di dalam bagian
yang tersembunyi Engkau menyatakan hikmat
kepadaku.
7 (51-9) Bersihkanlah aku dengan hisop,

maka aku akan menjadi bersih; basuhlah aku,
maka aku akan menjadi lebih putih daripada
salju.
8 (51-10) Buatlah aku mendengar sukacita

dan kegembiraan; tulang yang telah Engkau
remukkan akan bersukacita.
9 (51-11) Sembunyikanlah wajah-Mu dari

dosa-dosaku; dan hapuskanlah semua
kesalahanku.
10 (51-12) Ya Allah (Elohim - 430), ciptakanlah

bagiku hati yang bersih, dan baruilah dalam
diriku roh yang diteguhkan.
11 (51-13) Jangan membuang aku dari

hadirat-Mu, dan jangan mengambil Roh-Mu
yang kudus dari padaku.
12 (51-14) Pulihkanlah padaku sukacita

keselamatan-Mu, dan topanglah aku dengan
roh kerelaan.
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13 (51-15) Aku akan mengajar para

pemberontak jalan-jalan-Mu, dan orang-orang
berdosa akan berbalik kepada-Mu.
14 (51-16) Bebaskanlah aku dari utang

darah, ya Allah (Elohim - 430), Allah (Elohim -
430) keselamatanku; lidahku akan menyanyi
dengan nyaring tentang kebenaran-Mu.
15 (51-17) Ya Tuhan (Tuhan - 136), engkau

akan membuka bibirku, dan mulutku akan
menyatakan kepujian-Mu.
16 (51-18) Sebab Engkau tidak menginginkan

kurban, yang akan aku berikan; Engkau tidak
menyukai persembahan bakaran.
17 (51-19) Kurban bagi Allah (Elohim - 430)

adalah roh yang remuk, hati yang remuk dan
patah, ya Allah (Elohim - 430), tidaklah Engkau
pandang hina.
18 (51-20) Lakukanlah kebaikan menurut

kehendak-Mu kepada Sion; bangunlah tembok
Yerusalem.
19 (51-21) Pada waktu itu Engkau akan

menyukai kurban kebenaran, persembahan
bakaran, dan yang terbakar seluruhnya; pada
waktu itu mereka mempersembahkan lembu
jantan di atas mezbah-Mu.

52
1Untuk pemimpin musik. Nyanyian
pengajaran Daud. (52-2) Ketika Doeg

orang Edom datang dan memberitahukan
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kepada Saul, dan berkata kepadanya, "Daud
telah datang ke rumah Ahimelekh." (52-3)
Mengapa engkau menyombongkan dirimu
dalam kejahatan, hai pahlawan? Kasih setia
Allah (Elohim - 410) ada sepanjang masa.
2 (52-4) Bagaikan pisau cukur yang tajam,

lidahmu merancang kehancuran, mengerjakan
tipu muslihat.
3 (52-5) Engkau lebih menyukai kejahatan

daripada kebaikan, dusta daripada mengatakan
kebenaran. Sela.
4 (52-6) Engkau menyukai semua perkataan

yang melahap, hai lidah dusta!
5 (52-7) Allah (Elohim - 410) juga akan

membinasakan engkau untuk selamanya; Dia
akan merenggut engkau dan menarik engkau
keluar dari kemahmu, dan mencabut engkau
dari negeri orang hidup. Sela.
6 (52-8) Dan orang benar akan melihatnya

dan menjadi takut, ya, mereka akan
menertawakan dia,
7 (52-9) "Lihatlah, orang yang tidak mau

menjadikan Allah (Elohim - 430) sebagai
kekuatannya, sebaliknya, mengandalkan pada
kelimpahan kekayaannya, dia menjadi hebat
dalam kehancurannya."
8 (52-10) Namun aku laksana pohon zaitun

yang hijau di bait Allah (Elohim - 430); aku
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percaya akan kasih setia Allah (Elohim - 430)
sampai selama-lamanya.
9 (52-11) ku mau menyanjung Engkau untuk

selamanya, karena Engkau telah bertindak,
dan aku mau menanti-nantikan Nama-Mu,
karena hal itu baik di hadapan para saleh-Mu.

53
1Untuk pemimpin musik. Menurut nada
lagu tari-tarian. Nyanyian pengajaran

Daud. (53-2) Orang bebal berkata di dalam
hatinya, "Tidak ada Allah (Elohim - 430)!"
Mereka telah melakukan perusakan; mereka
telah melakukan kejahatan yang keji; tidak
seorang pun yang berbuat baik!
2 (53-3) Allah (Elohim - 430) melihat ke

bawah dari surga kepada anak-anak manusia,
untuk melihat apakah ada yang berakal budi,
yang mencari Allah (Elohim - 430).
3 (53-4) Setiap orang telah berbalik, mereka

semua menjadi keji, tidak ada yang berbuat
baik, bahkan seorang pun tidak!
4 (53-5) Apakah mereka semua yang telah

melakukan kejahatan tidak mengetahui?
Mereka yang menelan umat-Ku seperti makan
roti, mereka tidak berseru kepada Allah
(Elohim - 430).
5 (53-6) Di sana mereka sangat takut, padahal

tempat itu tidak ada yang menakutkan; karena
Allah (Elohim - 430) telah menyerakkan tulang
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orang yang mengepungmu; engkau telah
mempermalukannya, karena Allah (Elohim -
430) telah menolak mereka.
6 (53-7) Siapakah yang akan memberi dari

Sion keselamatan bagi Israel? Ketika Allah
(Elohim - 430) membawa kembali umat-Nya
yang tertawan, Yakub akan bersukacita, Israel
akan bergembira.

54
1Untuk pemimpin musik. Dengan alat
musik berdawai. Nyanyian pengajaran

Daud. (54-2) Ketika orang Zifi datang
dan berkata kepada Saul, "Tidakkah Daud
menyembunyikan diri di antara kita?" (54-3) Ya
Allah (Elohim - 430), selamatkanlah aku oleh
Nama-Mu, dan adililah aku oleh kekuatan-Mu.
2 (54-4) Ya Allah (Elohim - 430), dengarlah

doaku, dengarkanlah perkataan-perkataan
mulutku.
3 (54-5) Sebab orang-orang asing telah

bangkit melawan aku, dan orang-orang
kejam mengincar nyawaku; mereka tidak
menempatkan Allah (Elohim - 430) di depan
mereka. Sela.
4 (54-6) Lihatlah, Allah (Elohim - 430) adalah

penolong bagiku. Tuhanlah (Tuhan - 136) ada
di antara mereka yang menopang jiwaku.
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5 (54-7) Dia akan membalikkan kejahatan

kepada musuh-musuhku, membasmi mereka
dengan kebenaran-Mu.
6 (54-8) Dengan persembahan sukarela aku

mau berkurban bagi-Mu; aku mau menyanjung
Nama-Mu, ya TUHAN (YAHWEH - 3068),
karena itu baik.
7 (54-9) Sebab Dia telah melepaskan aku

dari segala kesukaran, dan mataku telah
memandangi musuh-musuhku.

55
1Untuk pemimpin musik. Dengan
alat musik berdawai. Nyanyian

pengajaran Daud. (55-2) Ya Allah (Elohim
- 430) dengarkanlah doaku, dan janganlah
menyembunyikan diri-Mu dari permohonanku.
2 (55-3) Berilah perhatian kepadaku

dan jawablah aku; aku mengembara dan
mengerang dalam keluh kesahku,
3 (55-4) dari suara musuhku, dari penindasan

orang fasik, karena mereka menjatuhkan
kejahatan atasku, dan mereka membenciku
dalam amarah.
4 (55-5) Hatiku gundah di dalamku, kengerian

akan kematian telah menimpaku.
5 (55-6) Rasa takut dan gentar menimpa

atasku serta kengerian meliputi aku.
6 (55-7) Lalu aku berkata, "Siapakah yang

akan memberikan kepadaku sayap seperti
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merpati?" Aku akan terbang jauh dan menjadi
tenang.
7 (55-8) Lihatlah, aku akan mengembara

jauh; dan aku akan bermalam di padang
belantara. Sela.
8 (55-9) Aku akan bergegas ke tempat

pelarianku dari angin badai, dari angin ribut.
9 (55-10) Tenggelamkanlah, ya Tuhan

(Tuhan - 136), kacau-balaukanlah bahasa
mereka, karena aku melihat kekerasan dan
perbantahan di dalam kota.
10 (55-11) Siang dan malam mereka

mengelilingi kota itu di atas temboknya,
dan kesukaran serta susah payah ada di
tengah-tengahnya.
11 (55-12) Kehancuran ada di tengah-tengah

mereka; penindasan dan tipu daya tidak
meninggalkan jalannya.
12 (55-13) Sebab jika bukan musuh yang

mencela aku, aku akan menanggungnya; jika
seorang yang membenciku menyombongkan
diri atasku, aku akan menyembunyikan diri
darinya.
13 (55-14) Namun engkau, seorang

dari golonganku, sahabatku, dan yang
mengenalku;
14 (55-15) yang secara bersama-sama kita

telah menikmati nasihat; kita melangkah
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masuk ke dalam bait Allah (Elohim - 430)
bersama orang banyak.
15 (55-16) Biarlah kesunyian menimpa

mereka! Mereka turun ke alam maut hidup-
hidup, karena kejahatan ada di kediaman
mereka, di tengah-tengah mereka.
16 (55-17) Aku akan berseru kepada Allah

(Elohim - 430), dan TUHAN (YAHWEH - 3068)
akan menyelamatkan aku.
17 (55-18) Pada waktu petang dan pagi

serta tengah hari, aku akan mengeluh dan
mengerang, dan Dia akan mendengar suaraku.
18 (55-19) Dia menebus jiwaku dalam damai

dari serangan terhadap aku, karena banyak
orang bersamaku.
19 (55-20) Allah (Elohim - 410) akan

mendengar dan menjawab mereka, bahkan
Dia yang telah bertakhta sejak dahulu kala.
Sela. Yang tidak ada perubahan pada mereka;
ya, mereka tidak takut Allah (Elohim - 430).
20 (55-21) Ia mengacungkan tangannya

melawan orang yang damai dengannya; dia
merusak perjanjiannya.
21 (55-22) Mulutnya yang lebih licin dari

mentega itu bercabang, dan perang ada di
dalam hatinya. Kata-katanya lebih lembut
daripada minyak, tetapi semua itu seperti
pedang yang terhunus.
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22 (55-23) Lemparkanlah bebanmu kepada

TUHAN (YAHWEH - 3068), dan Dia akan
menopang engkau; tidak untuk selamanya
goyahnya orang benar itu akan Dia biarkan.
23 (55-24) Namun Engkau, ya Allah (Elohim -

430), akan membawa mereka ke dalam lubang
kebinasaan; penumpah darah dan penipu tidak
akan hidup lebih dari setengah umur mereka;
tetapi aku akan percaya kepada-Mu.

56
1Untuk pemimpin musik. Menurut
nada lagu Merpati Bisu yang dari

Jauh. Tulisan berharga dari Daud, ketika
orang-orang Filistin menyergapnya di Gat.
(56-2) Kasihanilah aku, ya Allah (Elohim - 430)
karena orang menginjak-injak aku, sepanjang
hari peperangan menindas aku.
2 (56-3) Musuh-musuhku menginjak-injak

aku sepanjang hari; banyak orang dengan
sombong menyerang aku.
3 (56-4) Pada saat aku takut, aku percaya

kepada-Mu.
4 (56-5) Dalam Allah (Elohim - 430) aku akan

memuji firman-Nya; dalam Allah (Elohim -
430) aku telah percaya, aku tidak akan takut,
apa yang dapat manusia perbuat kepadaku?
5 (56-6) Sepanjang hari mereka mengacaukan

perkataan-perkataanku; segala pikiran mereka
terhadap aku adalah tentang yang jahat.
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6 (56-7) Mereka menyulut perselisihan,

mereka menyembunyikan diri, mereka
mengamat-amati langkahku, seolah-olah
mereka mengharapkan nyawaku.
7 (56-8) Apakah dengan kejahatan mereka

akan meluputkan diri? Runtuhkanlah bangsa-
bangsa itu dalam murka, ya Allah (Elohim -
430).
8 (56-9) Engkau telah menghitung

pengembaraanku; ya, tampunglah air mataku
di dalam kirbat-Mu, bukankah itu ada dalam
kitab-Mu?
9 (56-10) Maka musuh-musuhku akan

mundur pada waktu aku berseru, "Inilah yang
aku tahu, bahwa Allah (Elohim - 430) adalah
milikku."
10 (56-11) Dalam Allah (Elohim - 430) aku

akan memuji firman; dalam TUHAN (YAHWEH
- 3068) aku akan memuji firman.
11 (56-12) Dalam Allah (Elohim - 430) aku

telah percaya, aku tidak akan takut, apa yang
dapat manusia lakukan kepadaku?
12 (56-13) Janji-Mu, ya Allah (Elohim -

430), ada padaku; aku akan membayar
persembahan syukur kepada-Mu.
13 (56-14) Sebab Engkau telah membebaskan

nyawaku dari kematian; bukankah Engkau
menjaga kakiku dari kejatuhan, sehingga aku
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dapat berjalan di hadapan Allah (Elohim - 430)
dalam terang kehidupan?

57
1Untuk pemimpin musik. Lagu
Janganlah Membinasakan. Tulisan

berharga dari Daud, ketika dia melarikan diri
dari Saul ke dalam gua. (57-2) Kasihanilah
aku, ya Allah (Elohim - 430), kasihanilah aku;
karena jiwaku berlindung kepada-Mu; ya,
dalam naungan sayap-Mu aku berlindung,
sampai malapetaka ini berlalu.
2 (57-3) Aku akan berseru kepada Allah

(Elohim - 430) Yang Mahatinggi, kepada Allah
(Elohim - 410) yang menyempurnakan aku.
3 (57-4) Dia akan mengirim dari surga dan

menyelamatkan aku; Dia akan mencela orang
yang menginjak-injak aku. Sela. Allah (Elohim
- 430) akan mengirimkan kasih setia dan
kesetiaan-Nya.
4 (57-5) Nyawaku berada di tengah-tengah

singa; aku berbaring di antara yang menyulut
api, anak-anak manusia yang giginya adalah
tombak dan panah, dan lidahnya adalah
pedang yang tajam.
5 (57-6) Ditinggikanlah Engkau di atas segala

langit, ya Allah (Elohim - 430); kemuliaan-Mu
di atas seluruh bumi.
6 (57-7) Mereka telah mempersiapkan jaring

bagi langkah-langkahku, jiwaku tertunduk;
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mereka telah menggali lubang di depanku,
mereka jatuh ke dalamnya. Sela.
7 (57-8) Hatiku siap, ya Allah (Elohim - 430),

hatiku siap; aku mau bernyanyi dan aku mau
bermazmur.
8 (57-9) Bangunlah, hai kemuliaanku,

bangunlah hai kecapi dan harpa, aku mau
membangunkan fajar.
9 (57-10) Aku mau menyanjung Engkau di

antara umat, ya Tuhan (Tuhan - 136), aku mau
memazmurkan Engkau di antara yang bukan
umat;
10 (57-11) karena kasih setia-Mu besar

sampai ke langit, dan kesetiaan-Mu sampai ke
awan-awan.
11 (57-12) Ditinggikanlah Engkau di atas

segala langit, ya Allah (Elohim - 430)!
Kemuliaan-Mu di atas seluruh bumi!

58
1Untuk pemimpin musik. Lagu
Janganlah Membinasakan. Tulisan

berharga dari Daud. (58-2) Apakah
sesungguhnya engkau mengatakan kebenaran
dalam keheningan? Apakah engkau
menghakimi dengan jujur, hai anak manusia?
2 (58-3) Bahkan dalam hati engkau melakukan

ketidakadilan, engkau menimbang-nimbang
kekejaman tanganmu di bumi.
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3 (58-4) Orang fasik telah menjijikkan sejak

dalam rahim; mereka sesat sejak dalam
kandungan, yang mengatakan dusta.
4 (58-5) Bisa mereka seperti bisa ular;

seperti ular berbisa yang tuli yang menutup
telinganya,
5 (58-6) yang tidak akan mendengar suara

sang pawang, pembaca mantera yang ahli.
6 (58-7) Ya Allah (Elohim - 430), hancurkanlah

gigi-gigi mereka dalam mulut mereka; cabutlah
taring-taring singa-singa muda itu, ya TUHAN
(YAHWEH - 3068).
7 (58-8) Biarlah mereka mengalir seperti air,

mengalir kian kemari dalam diri mereka, ketika
Dia membidikkan anak-anak panahnya, biarlah
mereka habis lenyap.
8 (58-9) Bagai siput yang berjalan

meninggalkan jejak yang licin; bagai anak
guguran seorang wanita, mereka tidak melihat
matahari.
9 (58-10) Sebelum periuk-periukmu dapat

membedakan semak duri, yang masih hijau
dengan yang dapat menyala, Dia telah
menyapunya bersih.
10 (58-11) Orang benar akan bersukacita

ketika dia menyaksikan pembalasan, dia akan
membasuh kakinya dengan darah orang fasik.
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11 (58-12) Maka orang akan berkata,

"Sesungguhnya, ada buah bagi orang benar.
Sesungguhnya, ada Allah (Elohim - 430) yang
menghakimi di bumi."

59
1Untuk pemimpin musik. Lagu
Janganlah Membinasakan. Tulisan

berharga dari Daud, ketika Saul mengutus,
dan mereka mengawasi rumah itu untuk
membunuhnya. (59-2) Lepaskanlah aku dari
musuh-musuhku, ya Allahku (Elohimku - 430);
tempatkanlah aku di tempat tinggi, jauh dari
jangkauan orang-orang yang bangkit melawan
aku.
2 (59-3) Bebaskanlah aku dari orang-orang

yang melakukan kejahatan, dan selamatkanlah
aku dari para penumpah darah.
3 (59-4) Sebab lihatlah mereka menghadang

nyawaku, orang-orang gagah perkasa
berkumpul melawan aku; bukan karena
pelanggaranku dan bukan karena dosaku, ya
TUHAN (YAHWEH - 3068).
4 (59-5) Tanpa ada salahku mereka berlari

dan mempersiapkan diri; bangkitlah untuk
menolong aku, dan lihatlah!
5 (59-6) Dan Engkau, ya TUHAN (YAHWEH

- 3068), Allah (Elohim - 430) semesta alam,
Allah (Elohim - 430) Israel, bangunlah untuk
menilik segala bangsa; janganlah menaruh
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belas kasihan terhadap setiap orang yang
melakukan kejahatan dengan tipu daya. Sela.
6 (59-7) Mereka kembali pada sore hari,

mereka melolong seperti anjing dan
mengepung kota.
7 (59-8) Lihatlah, mereka menyindir dengan

mulut mereka, pedang ada pada perkataan
mereka, "Siapakah yang mendengar?"
8 (59-9) Namun Engkau, ya TUHAN (YAHWEH

- 3068), akan menertawakan mereka; Engkau
akan mengolok-olok segala bangsa.
9 (59-10) Ya kekuatanku, kepada-Mulah aku

berjaga-jaga, karena Allah (Elohim - 430)
adalah tempat perlindunganku yang tinggi.
10 (59-11) Allahku (Elohim - 430) kasih

setiaku, akan menyongsong aku, Allah (Elohim
- 430) akan membiarkan aku melihat para
pengintai atasku.
11 (59-12) Janganlah membunuh mereka,

supaya jangan bangsaku melupakannya;
serakkanlah mereka dengan kekuatan-Mu dan
campakkanlah mereka, ya Tuhan (Tuhan -
136) perisai kami.
12 (59-13) Dosa mulut mereka ialah ucapan

bibirnya, dan biarlah mereka tertangkap
dalam keangkuhannya, karena mengucapkan
sumpah serapah dan dusta.
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13 (59-14) Habisilah mereka dalam geram,

habisilah sampai mereka tidak ada lagi, karena
mereka akan mengetahui bahwa Allah (Elohim
- 430) memerintah atas Yakub, sampai ke
ujung bumi. Sela.
14 (59-15) Dan mereka akan kembali pada

sore hari; biarlah mereka melolong seperti
anjing dan mengepung kota.
15 (59-16) Biarlah mereka terus mengembara

untuk makan, dan menginap apabila mereka
tidak kenyang.
16 (59-17) Namun aku, aku mau menyanyikan

kekuatan-Mu, dan aku mau menyorakkan
kebaikan-Mu pada pagi hari. Sebab Engkau
telah menjadi perlindungan yang tinggi
bagiku, dan tempat pengungsian pada waktu
kesesakanku.
17 (59-18) Kepada-Mu, ya kekuatanku, aku

mau bermazmur, karena Allah (Elohim - 430)
adalah perlindunganku yang tinggi, Allahku
(Elohim - 430) adalah kebaikanku.

60
1Untuk pemimpin musik. Menurut nada
lagu Bunga Bakung Kesaksian. Tulisan

berharga dari Daud, untuk mengajar. (60-2)
Ketika dia berperang dengan Aram-Naharaim
dan dengan Aram-Zoba, pada waktu Yoab
kembali, dan mengalahkan dua belas ribu
orang Edom di lembah Garam. (60-3) Ya Allah
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(Elohim - 430), Engkau telah menghalau kami,
Engkau mematahkan kami, Engkau telah
murka; bawalah kami kembali.
2 (60-4) Engkau menggetarkan bumi, Engkau

membelahnya, pulihkanlah kehancurannya,
karena dia berguncang.
3 (60-5) Engkau telah menunjukkan kepada

umat-Mu kesukaran; Engkau membuat kami
minum anggur kegentaran.
4 (60-6) Engkau telah memberikan panji-panji

kepada mereka yang takut akan Engkau, untuk
meninggikannya karena kebenaran. Sela.
5 (60-7) Supaya orang yang Engkau kasihi

dibebaskan, selamatkanlah dengan tangan
kanan-Mu dan jawablah aku,
6 (60-8) Allah (Elohim - 430) telah berfirman

dalam kekudusan-Nya, "Aku akan bersukacita,
Aku akan membagi-bagi Sikhem, dan
mengukur lembah Sukot.
7 (60-9) Gilead adalah milik-Ku, Manashe

adalah kepunyaan-Ku, Efraim adalah kekuatan
kepala-Ku, Yehuda adalah pemberi hukum-Ku.
8 (60-10) Moab adalah bejana pembasuhan-

Ku, kepada Edom Aku akan melemparkan
kasut-Ku, atas-Ku Filistia bersorak
kemenangan."
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9 (60-11) Siapakah yang akan membawaku

ke dalam kota yang kuat? Siapakah yang akan
menuntun aku ke Edom?
10 (60-12) Bukankah Engkau, ya Allah (Elohim

- 430), yang telah menolak kami? Dan apakah
Engkau tidak akan maju bersama dengan
pasukan kami, ya Allah (Elohim - 430)?
11 (60-13) Berikanlah pertolongan kepada

kami untuk melawan musuh, karena sia-sialah
penyelamatan manusia.
12 (60-14) Bersama Allah (Elohim - 430), kita

akan melakukan keperkasaan, dan Dia akan
menginjak-injak musuh-musuh kita.

61
1Untuk pemimpin musik. Dengan alat
musik berdawai. Dari Daud. (61-2)

Dengarkanlah seruanku, ya Allah (Elohim -
430), dan perhatikanlah doaku.
2 (61-3) Dari ujung bumi aku berseru

kepada-Mu pada waktu hatiku bersedih;
Engkau menuntun aku pada batu karang yang
lebih tinggi daripada aku.
3 (61-4) Sebab Engkau telah menjadi

perlindungan bagiku, menara kekuatan di
hadapan musuh.
4 (61-5) Aku mau tinggal dalam tabernakel-

Mu selamanya; aku mau berlindung dalam
naungan sayap-Mu. Sela.
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5 (61-6) Sebab Engkau, ya Allah (Elohim

- 430), telah mendengar nazarku; Engkau
menetapkan warisan atas mereka yang takut
akan Nama-Mu.
6 (61-7) Engkau akan menambah hari-hari

hidup kepada raja; tahun-tahunnya dari
generasi ke generasi.
7 (61-8) Dia akan bertakhta untuk

selamanya di hadapan Allah (Elohim - 430);
tetapkanlah kasih setia dan kesetiaan untuk
memeliharanya.
8 (61-9) Maka, aku mau memazmurkan

Nama-Mu untuk selamanya, agar aku dapat
membayar nazarku, hari ke hari.

62
1Untuk pemimpin musik. Menurut
nada suara Yedutun. Mazmur Daud.

(62-2) Hanya pada Allah (Elohim - 430) jiwaku
tenang, dari Dialah keselamatanku.
2 (62-3) Hanya Dialah gunung batuku dan

keselamatanku, perlindunganku yang tinggi,
aku tidak akan pernah digoyahkan.
3 (62-4) Berapa lamakah kamu akan

meneriaki seseorang? kamu sekalian akan
dihancurkan seperti pagar yang miring,
tembok yang dirobohkan.
4 (62-5) Sesungguhnya, mereka bersekongkol

untuk menggulingkan dia dari kemegahannya;
mereka menyukai tipu daya; dengan mulutnya
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mereka memberkati, tetapi di dalam hatinya
mereka menista. Sela.
5 (62-6) Hanya pada Allah (Elohim - 430) saja

jiwaku tenang, karena dari Dialah harapanku.
6 (62-7) Hanya Dialah gunung batuku dan

keselamatanku, perlindunganku yang tinggi,
aku tidak akan digoyahkan.
7 (62-8) Pada Allah (Elohimlah - 430)

keselamatanku dan kemuliaanku; gunung
batuku yang kuat, perlindunganku ada dalam
Allah (Elohim - 430). Sela.
8 (62-9) Percayalah kepada-Nya setiap

waktu, hai umat; curahkanlah isi hatimu di
hadapan-Nya; Allah (Elohim - 430) adalah
perlindungan bagi kita. Sela.
9 (62-10) Sesungguhnya anak-anak manusia

adalah kesia-siaan; anak-anak manusia adalah
dusta; ketika naik ke atas neraca, mereka
semua lebih ringan daripada kesia-siaan.
10 (62-11) Biarlah engkau tidak menaruh

percaya pada penindasan dan pada
perampokan; biarlah engkau tidak menjadi
sia-sia ketika dia menghasilkan kekayaan,
biarlah engkau tidak menaruh hati.
11 (62-12) Satu kali Allah (Elohim - 430)

berfirman, dua kali aku mendengarnya: bahwa
kekuatan adalah milik Allah (Elohim - 430),
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12 (62-13) dan milik-Mulah kasih setia,

ya Tuhan (Tuhan - 136); karena Engkau
memberi upah kepada orang sesuai dengan
perbuatannya.

63
1Mazmur Daud, ketika dia berada
di padang belantara Yehuda. (63-2)

Ya Allah (Elohim - 430), Engkaulah Allahku
(Elohimku - 410); dengan sungguh-sungguh
aku mencari Engkau; jiwaku haus kepada-Mu;
tubuhku rindu akan Engkau bagaikan tanah
kering dan tandus tanpa air.
2 (63-3) Demikianlah aku memandang

Engkau di tempat yang kudus, menyaksikan
kuasa-Mu dan kemuliaan-Mu.
3 (63-4) Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari

hidup; bibirku memegahkan Engkau.
4 (63-5) Demikianlah aku memuji-Mu selama

aku hidup; aku mengangkat tanganku dalam
Nama-Mu.
5 (63-6) Jiwaku dipuaskan seperti dengan

sumsum dan lemak; dan dengan bibir penuh
sorak-sorai, mulutku memuji.
6 (63-7) Apabila aku mengingat Engkau di

tempat tidurku, aku merenungkan Engkau
sepanjang jaga malam.
7 (63-8) Sebab Engkau telah menjadi

penolong bagiku, maka aku bersorak di bawah
naungan sayap-Mu.
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8 (63-9) Jiwaku melekat kepada-Mu, tangan

kanan-Mu menopang aku.
9 (63-10) Dan orang-orang yang berusaha

membinasakan hidupku akan masuk pada
kedalaman bumi.
10 (63-11) Mereka akan menumpahkan

darahnya dengan kekuatan pedang; mereka
akan menjadi santapan serigala-serigala.
11 (63-12) Namun raja akan bersukacita

dalam Allah (Elohim - 430), setiap orang
yang bersumpah demi Dia akan bermegah,
karena mulut yang mengatakan dusta akan
dibungkam.

64
1Untuk pemimpin musik. Mazmur
Daud. (64-2) Ya Allah (Elohim - 430),

dengarlah suaraku dalam keluh kesahku;
jagalah hidupku dari ancaman musuhku.
2 (64-3) Sembunyikanlah aku dari

persekongkolan orang fasik, dari banyak orang
yang melakukan kejahatan,
3 (64-4) yang menajamkan lidah mereka

bagaikan pedang; mereka membidikkan
anak-anak panahnya --ucapan yang pahit,
4 (64-5) untuk membidik orang yang saleh

dari tempat yang tersembunyi; tiba-tiba
mereka melesatkannya dan tidak merasa
takut.
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5 (64-6) Mereka memperkuat diri dalam

perkara jahat; mereka berbicara tentang
menyembunyikan jerat; mereka berkata,
"Siapakah yang akan melihatnya?"
6 (64-7) Mereka menyelidiki ketidakadilan:

"Kita telah menyelesaikan rancangan yang
matang." Dan hati serta batin manusia adalah
dalam.
7 (64-8) Namun Allah (Elohim - 430) akan

membidikkan anak panah ke arah mereka;
tiba-tiba tampaklah luka mereka.
8 (64-9) Dan mereka akan mempermalukan

diri mereka dengan lidahnya sendiri; setiap
orang yang melihatnya akan melarikan diri.
9 (64-10) Maka semua orang akan takut

dan akan memberitahukan perbuatan Allah
(Elohim - 430); ya, mereka memandang
perbuatan-Nya dengan hikmat.
10 (64-11) Orang benar akan bersukacita

dalam TUHAN (YAHWEH - 3069), dan akan
berlindung kepada-Nya; kiranya semua orang
yang jujur hatinya akan bermegah.

65
1Untuk pemimpin musik. Mazmur
Daud. Sebuah nyanyian. (65-2) Rasa

tenang ada pada-Mu ya Allah (Elohim - 430),
kepujian ada di Sion, dan kepada-Mulah nazar
harus dibayar.
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2 (65-3) Ya pendengar doa, kepada-Mulah

semua manusia datang.
3 (65-4) Segala kejahatan lebih kuat daripada

aku; pelanggaran-pelanggaran kami, Engkau
menutupinya
4 (65-5) Berbahagialah orang yang Engkau

pilih, dan Engkau dekatkan kepada-Mu, ia
akan tinggal di pelataran-Mu; biarlah kami
dipuaskan dengan kebaikan dari bait-Mu yang
kudus, di tempat suci-Mu.
5 (65-6) Engkau akan menjawab kami dalam

keadilan dengan hal-hal yang dahsyat, ya Allah
(Elohim - 430) keselamatan kami, kepercayaan
seluruh ujung bumi dan semua yang jauh di
laut.
6 (65-7) Oleh kekuatan-Mu gunung-gunung

ditegakkan, diikat dengan kekuatan.
7 (65-8) Engkau meredakan deru laut, deru

gelombangnya, dan kekacauan umat manusia.
8 (65-9) Dan mereka yang tinggal di tempat

yang paling ujung, takut terhadap tanda-
tanda-Mu; Engkau membuat bersorak-sorai
datangnya pagi dan petang.
9 (65-10) Engkau melawat bumi dan

melimpahinya, Engkau memperkayanya
dengan limpah, sungai Allah (Elohim - 430)
penuh air, Engkau menyediakan biji-bijiannya,
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karena dengan cara inilah Engkau telah
mempersiapkannya.
10 (65-11) Engkau mengisi alur-alurnya

dengan air, Engkau memperdalam alur-
alurnya; Engkau menggemburkannya dengan
hujan; Engkau memberkati tunas-tunasnya.
11 (65-12) Engkau memahkotai tahun dengan

kebaikan-Mu, jejak-jejak-Mu bertaburan
dengan kelimpahan.
12 (65-13) Padang-padang rumput di

belantara menitikkan embun, dan bukit-bukit
berikatpinggangkan sukacita.
13 (65-14) Padang rumput berselimutkan

kawanan ternak, lembah-lembah tertutup
gandum, mereka bersorak-sorai dan bernyanyi.

66
1Untuk pemimpin musik. Nyanyian.
Sebuah mazmur. Bersorak-sorailah bagi

Allah (Elohim - 430), hai seluruh bumi.
2Bermazmurlah bagi kemuliaan Nama-Nya;

nyatakanlah kemuliaan kepujian-Nya!
3Katakanlah kepada Allah (Elohim - 430):

Betapa dahsyatnya perbuatan-perbuatan-
Mu, oleh karena kebesaran kekuatan-Mu,
musuh-musuh-Mu berpura-pura tunduk
kepada-Mu.
4Seluruh bumi akan bersujud kepada-Mu dan

bermazmur bagi-Mu, memuji Nama-Mu. Sela.
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5Marilah dan lihatlah perbuatan-perbuatan

Allah (Elohim - 430), yang perbuatan-Nya atas
anak-anak manusia ditakuti.
6Dia mengubah laut menjadi daratan,

mereka melintasi sungai dengan berjalan kaki,
di sana kita akan bersukacita bersama Dia.
7Dia memerintah dengan kuasa-Nya

selama-lamanya, mata-Nya mengawasi
bangsa-bangsa; jangan biarkan pemberontak
meninggikan dirinya. Sela.
8Berkatilah Allah (Elohim - 430) kita,

hai umat, dan kumandangkanlah suara
kepujian-Nya,
9 yang mempertahankan jiwa kita dalam

hidup, dan tidak membiarkan kaki kita
tergelincir.
10Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah

(Elohim - 430); Engkau telah memurnikan
kami seperti seorang yang memurnikan perak.
11Engkau telah membawa kami ke dalam

jaring; Engkau menaruh kesukaran di pinggang
kami.
12Engkau telah membiarkan orang-orang

melintasi kepala kami; kami telah melewati api
dan air, tetapi Engkau telah membawa kami
keluar kepada kelegaan.
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13Aku mau masuk ke dalam bait-Mu dengan

persembahan bakaran; Aku mau membayar
nazarku kepada-Mu,
14 yang telah membuka bibirku, dan mulutku

telah berbicara dalam kesukaranku.
15Aku mau menaikkan bagi-Mu persembahan

bakaran yang berlemak, dengan bau harum
domba jantan; aku mau melakukannya
bersama lembu jantan dan kambing jantan.
Sela.
16Marilah, dengarlah, hai kamu semua yang

takut akan Allah (Elohim - 430)! Aku mau
menceritakan apa yang telah Dia lakukan bagi
jiwaku.
17Aku berseru kepada-Nya dengan mulutku,

dan Dia ditinggikan dengan lidahku.
18Sekiranya aku melihat kejahatan dalam

hatiku, maka Tuhan (Tuhan - 136) tidak akan
mendengarkan.
19Sesungguhnya Allah (Elohim - 430) telah

mendengar; Dia telah memerhatikan suara
doaku.
20Diberkatilah Allah (Elohim - 430), yang

tidak menyingkirkan doaku, dan kasih
setia-Nya tetap atasku.

67
1Untuk pemimpin musik. Dengan alat
musik berdawai. Mazmur. Sebuah

nyanyian. (67-2) Kiranya Allah (Elohim - 430)
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berbelaskasihan kepada kita dan memberkati
kita; dan menyinarkan wajah-Nya kepada kita.
Sela.
2 (67-3) Supaya jalan-Mu dikenal di bumi,

dan keselamatan-Mu di antara bangsa-bangsa.
3 (67-4) Biarlah bangsa-bangsa menyanjung

Engkau, ya Allah (Elohim - 430), biarlah
seluruh bangsa menyanjung Engkau.
4 (67-5) Ya, biarlah seluruh bangsa

bersukacita dan bernyanyi gembira; karena
Engkau akan mengadili bangsa-bangsa dengan
jujur, dan memimpin bangsa-bangsa di bumi.
5 (67-6) Biarlah bangsa-bangsa menyanjung

Engkau, ya Allah (Elohim - 430), biarlah
seluruh bangsa menyanjung Engkau.
6 (67-7) Bumi telah memberikan hasilnya;

Allah (Elohim - 430), Allah (Elohim - 430) kita
akan memberkati kita.
7 (67-8) Allah (Elohim - 430) akan memberkati

kita, dan seluruh ujung bumi akan takut
kepada-Nya.

68
1Untuk pemimpin musik. Mazmur.
Nyanyian dari Daud. (68-2) Allah

(Elohim - 430) bangkit dan musuh-musuh-Nya
berserak; dan mereka yang membenci Dia
melarikan diri dari hadapan-Nya.
2 (68-3) Bagaikan asap yang diembus lenyap,

Engkau menghalaunya; bagaikan lilin di depan
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api, orang fasik binasa di hadapan Allah
(Elohim - 430).
3 (68-4) Namun orang benar akan

bersukacita, mereka akan bersorak-sorai di
hadapan Allah (Elohim - 430) dan bersukaria
dengan kegembiraan.
4 (68-5) Bernyanyilah bagi Allah (Elohim -

430), nyanyikanlah puji-pujian bagi Nama-
Nya; tinggikanlah Dia yang melintasi padang
belantara; Nama-Nya adalah * (YAHWEH -
3050); dan bersukarialah di hadapan-Nya.
5 (68-6) Allah (Elohim - 430) di kediaman-Nya

yang kudus adalah Bapa bagi anak yatim dan
Pembela bagi janda-janda.
6 (68-7) Allah (Elohim - 430) membuat

orang-orang yang sebatang kara tinggal
di rumah; Dia membebaskan mereka yang
terbelenggu ke dalam kelimpahan; sedangkan
pemberontak mendiami tanah yang gersang.
7 (68-8) Ya Allah (Elohim - 430), ketika

Engkau berjalan di depan umat-Mu, ketika
Engkau melintasi padang belantara. Sela.
8 (68-9) Bumi berguncang, bahkan langit

berguguran di hadapan Allah (Elohim - 430),
Sinai ini --di hadapan Allah (Elohim - 430),
Allah (Elohim - 430) Israel.
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9 (68-10) Ya Allah (Elohim - 430),

Engkau mencurahkan hujan lebat, Engkau
meneguhkan tanah pusaka-Mu ketika gersang.
10 (68-11) Kawanan ternak-Mu tinggal di

atasnya; ya Allah (Elohim - 430), dalam
kebaikan-Mu, Engkau menyediakannya bagi
orang-orang miskin.
11 (68-12) Tuhan (Tuhan - 136) memberikan

firman, wanita-wanita yang memberitakannya
adalah pasukan yang besar.
12 (68-13) Raja-raja bala tentara benar-benar

melarikan diri, dan wanita yang tinggal di
rumah membagi-bagi jarahan.
13 (68-14) Ketika engkau berbaring di antara

kawanan domba, sayap-sayap merpati dilapisi
dengan perak, dan bulu-bulunya dengan emas
yang berkilauan.
14 (68-15) Ketika Yang Mahakuasa mencerai-

beraikan raja-raja di sana, terjadi salju di
gunung Salmon.
15 (68-16) Gunung Basan adalah gunung

Allah (Elohim - 430); gunung Basan adalah
gunung yang menjulang.
16 (68-17) Mengapa engkau menatap

dengan cemburu, hai gunung-gunung tinggi,
terhadap gunung yang Allah (Elohim - 430)
kehendaki sebagai kediaman-Nya, ya, TUHAN
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(YAHWEH - 3068), akan mendiaminya untuk
selama-lamanya?
17 (68-18) Kereta perang Allah (Elohim - 430)

berpuluh-puluh ribu; Tuhan (Tuhan - 136) ada
di antara mereka, di Sinai, di tempat kudus.
18 (68-19) Engkau telah naik ke tempat tinggi,

Engkau telah menggiring tawanan, Engkau
telah menerima persembahan dari antara
manusia, dan juga untuk tinggal di antara para
pemberontak, ya Allah (Elohim - 430) TUHAN
(YAH - 3050).
19 (68-20) Diberkatilah Tuhan (Tuhan - 136),

hari demi hari Dia memikul beban untuk kita,
Allah (Elohim - 410) keselamatan kita. Sela.
20 (68-21) Allah (Elohim - 410) bagi kita

adalah Allah (Elohim - 410) keselamatan; dan
pada Tuhanku (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH
- 3069) ada keluputan dari maut.
21 (68-22) Sesungguhnya, Allah (Elohim -

430) akan menghancurkan kepala musuh-
musuh-Nya, batok kepala orang yang berjalan
dalam kesalahannya.
22 (68-23) Tuhan (Tuhan - 136) berfirman,

"Aku akan membawa kembali dari Basan;
Aku akan membawa kembali dari kedalaman
lautan.
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23 (68-24) sehingga kakimu akan dicelupkan

dalam darah, dan lidah anjing-anjingmu
mendapat bagian dari darah musuh.
24 (68-25) Mereka telah menyaksikan

arak-arakan-Mu, ya Allah (Elohim - 430), ketika
Allahku (Elohimku - 410), Rajaku, di dalam
tempat kudus.
25 (68-26) Para penyanyi berjalan di depan,

para pemain musik di belakangnya; di antara
mereka yaitu gadis-gadis yang memainkan
tamborin.
26 (68-27) Diberkatilah Allah (Elohim - 430),

oleh jemaat, dan TUHAN (YAHWEH - 3068),
oleh pancaran Israel.
27 (68-28) Si bungsu, Benyamin menjadi

penguasa mereka, pemimpin Yehuda di tengah
kerumunan mereka, pemimpin Zebulon,
pemimpin Naftali.
28 (68-29) Allah (Elohimmu - 430) telah

menetapkan kekuatanmu; jadilah kuat, ya
Allah (Elohim - 430), dalam hal inilah Engkau
telah bertindak bagi kami.
29 (68-30) Oleh karena tempat suci-Mu ada

di Yerusalem, maka raja-raja akan membawa
persembahan kepada-Mu.
30 (68-31) Hardiklah binatang-binatang liar

dari lalang-lalang, kawanan lembu-lembu
jantan dengan anak-anak lembu dari
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bangsa-bangsa, yang menginjak-injak di
antara kepingan perak. Dia menyerakkan
bangsa-bangsa yang suka perang.
31 (68-32) Para bangsawan datang dari Mesir,

Etiopia akan mengulurkan tangannya kepada
Allah (Elohim - 430).
32 (68-33) Bernyanyilah bagi Allah (Elohim -

430), hai kerajaan-kerajaan di bumi; nyanyikan
puji-pujian bagi Tuhan (Tuhan - 136). Sela.
33 (68-34) Pujilah Dia yang melintasi langit

atas langit, lihatlah, Dia memperdengarkan
suara-Nya, suara yang dahsyat.
34 (68-35) Akuilah kekuatan Allah (Elohim

- 430), keagungan-Nya ada atas Israel, dan
kekuatan-Nya di awan-awan.
35 (68-36) Ya Allah (Elohim - 430), yang

ditakuti dari tempat kudus-Mu; ya Allah
(Elohim - 410) Israel, Dialah yang memberi
kekuatan dan kuasa kepada bangsa itu.
Diberkatilah Allah (Elohim - 430)!

69
1Untuk pemimpin musik. Menurut nada
lagu Bunga-Bunga Bakung. Dari Daud.

(69-2) Selamatkanlah aku, ya Allah (Elohim -
430), karena air telah mencapai jiwa.
2 (69-3) Aku tenggelam dalam rawa yang

dalam, dan tidak ada tempat berdiri; aku
masuk ke dalam air yang dalam dan banjir
melandaku.
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3 (69-4) Aku menjadi lesu oleh seruanku,

kerongkonganku terbakar, penatlah mataku,
sementara aku berharap pada Allahku
(Elohimku - 430).
4 (69-5) Mereka yang membenci aku tanpa

alasan, lebih banyak daripada rambut di
kepalaku; mereka yang melenyapkan aku
adalah kuat, musuh-musuhku pendusta;
kemudian aku mengembalikan apa yang tidak
aku rampas.
5 (69-6) Ya Allah (Elohim - 430), Engkau

mengetahui kebodohanku dan pelanggaranku,
tidak tersembunyi dari-Mu.
6 (69-7) Ya, Tuhan (- 136) ALLAH (YAHWEH

- 3069) semesta alam (Tsebaot - 6635),
jangan biarkan orang yang menanti Engkau
dipermalukan karena aku, jangan biarkan
orang yang mencari Engkau dipermalukan
karena aku, ya, Allah (Elohim - 430) Israel.
7 (69-8) Sebab aku menanggung cela demi

Engkau, rasa malu meliputi wajahku.
8 (69-9) Aku telah menjadi orang asing bagi

saudara-saudaraku, dan orang asing bagi
anak-anak ibuku.
9 (69-10) Sebab kerinduan akan rumah-Mu

menghabiskan aku, dan celaan dari orang
yang mencela Engkau telah menimpa diriku.
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10 (69-11) Ketika aku merendahkan jiwaku

dengan berpuasa, itu juga menjadi cela
bagiku.
11 (69-12) Aku juga membuat kain kabung

sebagai pakaianku, dan aku menjadi sindiran
bagi mereka.
12 (69-13) Mereka yang duduk di pintu

gerbang mempercakapkan tentang aku, dan
aku menjadi nyanyian para pemabuk.
13 (69-14) Namun aku, doaku kepada-Mu, ya

TUHAN (YAHWEH - 3068), waktu perkenanan,
ya Allah (Elohim - 430), dalam limpahnya kasih
setia-Mu, jawablah aku dengan kesetiaan
keselamatan-Mu.
14 (69-15) Keluarkanlah aku dari lumpur, agar

aku tidak tenggelam; kiranya aku dilepaskan
dari mereka yang membenci aku dan dari
kedalaman air.
15 (69-16) Jangan biarkan air bah melanda

aku, dan jangan biarkan kedalaman menelan
aku, dan jangan biarkan lubang menutup
mulutnya atasku.
16 (69-17) Ya TUHAN (YAHWEH - 3068),

jawablah aku karena kasih setia-Mu itu baik,
dalam belas kasihan-Mu yang berlimpah,
berpalinglah kepadaku.
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17 (69-18) Dan jangan menyembunyikan

wajah-Mu dari hamba-Mu; karena kesesakan
menimpa aku, jawablah aku segera.
18 (69-19) Mendekatlah kepada jiwaku,

lepaskanlah dia; tebuslah aku, karena
musuh-musuhku.
19 (69-20) Engkau mengetahui aibku dan rasa

maluku, dan kehinaanku; semua musuhku
berada di hadapan-Mu.
20 (69-21) Celaan itu telah meremukkan

hatiku, dan aku menjadi lemah; maka aku
menantikan belas kasihan, tetapi sia-sia, dan
para penghibur, tetapi aku tidak mendapatkan.
21 (69-22) Mereka memberikan empedu

dalam makananku, dan dalam kehausanku
mereka memberikan cuka untuk diminum.
22 (69-23) Biarlah jamuan mereka menjadi

perangkap di depan mereka, dan ketenteraman
itu suatu jerat.
23 (69-24) Biarlah mata mereka menjadi gelap

sehingga tidak melihat, dan menyebabkan
pinggang mereka selalu bergetar.
24 (69-25) Curahkanlah murka-Mu atas

mereka, dan biarlah kegeraman murka-Mu
menyambar mereka.
25 (69-26) Biarlah kediaman mereka menjadi

sunyi, biarlah tidak seorang pun yang
mendiami kemah mereka.
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26 (69-27) Sebab mereka telah menganiaya

orang yang telah Kauhajar, dan menceritakan
kesakitan orang yang Engkau tikam.
27 (69-28) Tambahkan kesalahan pada

kesalahan mereka; dan jangan biarkan mereka
masuk dalam kebenaran-Mu.
28 (69-29) Hapuslah mereka dari kitab

kehidupan, jangan biarkan mereka ditulis
bersama orang-orang benar.
29 (69-30) Namun aku miskin dan menderita;

ya Allah (Elohim - 430), keselamatan-Mu akan
menempatkan aku di tempat yang tinggi.
30 (69-31) Aku mau memuji Nama Allah

(Elohim - 430) dengan nyanyian, dan aku mau
mengangungkan Dia dengan ucapan syukur.
31 (69-32) Dan itu akan berkenan kepada

Allah (YAHWEH - 3068) lebih dari lembu
jantan, lembu jantan yang bertanduk atau
yang berkuku.
32 (69-33) Orang yang miskin telah melihat

dan mereka bersukaria, engkau yang mencari
Allah (Elohim - 430), maka hatimu akan hidup.
33 (69-34) Sebab * (YAHWEH - 3068)

mendengarkan orang yang lemah, dan tidak
memandang rendah orang-orang-Nya yang
ditahan.
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34 (69-35) Biarlah langit dan bumi, laut dan

segala yang berkeriapan di dalamnya, memuji
Dia.
35 (69-36) Sebab Allah (Elohim - 430) akan

menyelamatkan Sion, dan Dia akan mendirikan
kota-kota Yehuda, dan mereka akan tinggal di
sana serta memilikinya.
36 (69-37) Dan keturunan hamba-hamba-Nya

akan mewarisinya; dan mereka yang mengasihi
Nama-Nya akan tinggal di dalamnya.

70
1Untuk pemimpin musik. Dari Daud,
untuk mengingatkan. (70-2) Ya Allah

(Elohim - 430), bebaskanlah aku! Ya TUHAN
(YAHWEH - 3068), segeralah memberi
pertolongan kepadaku!
2 (70-3) Biarlah mereka yang mencari

nyawaku menjadi malu dan pucat; biarlah
mereka mundur dan menjadi malu, mereka
yang menginginkan kecelakaanku.
3 (70-4) Biarlah mereka berbalik karena rasa

malu mereka, mereka yang berkata, "Rasakan,
rasakan!"
4 (70-5) Biarlah semua orang yang mencari

Engkau bersukaria dan bergembira di dalam
Engkau dan biarlah semua orang yang
mencintai keselamatan-Mu senantiasa berkata,
"Kiranya Allah (Elohim - 430) diagungkan!"
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5 (70-6) Namun aku miskin dan

berkekurangan, ya Allah (Elohim -
430), bersegeralah kepadaku, Engkaulah
penolongku dan pelepasku; ya TUHAN
(YAHWEH - 3068), janganlah menunda!

71
1Aku berlindung kepada-Mu, ya TUHAN
(YAHWEH - 3068); janganlah biarkan

aku menjadi malu untuk selama-lamanya.
2Bebaskanlah aku dan selamatkanlah

aku dalam kebenaran-Mu; sendengkanlah
telinga-Mu dan selamatkanlah aku.
3 Jadilah batu karang perlindungan bagiku,

tempat pengungsianku; Engkau telah
memerintahkan untuk menyelamatkan
aku; karena Engkaulah batu karangku dan
bentengku.
4Ya Allahku (Elohimku - 430), bebaskanlah

aku dari tangan orang fasik, dan dari
cengkeraman orang lalim dan kejam.
5Sebab Engkaulah pengharapanku, ya Tuhan

(Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3068),
kepercayaanku sejak masa mudaku.
6Aku telah didukung oleh-Mu sejak dari

kandungan, Engkaulah yang mengeluarkan
aku dari rahim ibuku, Kepujianku senantiasa
ada pada-Mu.
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7Aku menjadi seperti keajaiban bagi banyak

orang, tetapi Engkaulah perlindunganku yang
kuat.
8Mulutku dipenuhi kepujian-Mu, keindahan-

Mu ada sepanjang hari.
9 Janganlah membuang aku pada usia

lanjut, janganlah meninggalkan aku ketika
kekuatanku hilang.
10Sebab musuh-musuhku berbicara

menentang aku; dan mereka yang mengincar
nyawaku bersama-sama bersepakat.
11 Lalu berkata, "Allah (Elohim - 430) telah

meninggalkan dia; kejarlah dan tangkaplah
dia, karena tidak ada seorang pun yang
membebaskannya."
12Ya Allah (Elohim - 430), janganlah menjauh

dari padaku; ya Allahku (Elohimku - 430),
bersegeralah menjadi penolongku!
13Biarlah mereka dipermalukan; biarlah

mereka yang memusuhi nyawaku berakhir;
biarlah berselimutkan aib dan kehinaan
mereka yang berikhtiar jahat terhadap aku;
14 dan aku akan selalu berharap, dan

mempertambahkannya pada semua
kepujian-Mu.
15Mulutku akan memberitakan kebenaran-Mu

dan keselamatan-Mu sepanjang hari; karena
aku tidak mengetahui jumlahnya.
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16Aku akan datang dengan kekuatan Tuhan

(Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3069);
aku hendak memasyhurkan kebenaran-Mu
milik-Mu saja.
17Ya Allah (Elohim - 430), Engkau telah

mengajar aku sejak mudaku; dan sampai saat
ini aku memberitakan keajaiban-Mu,
18 bahkan sampai tua dan beruban; ya

Allah (Elohim - 430) janganlah tinggalkan
aku; sampai aku memberitakan kekuatan-Mu
kepada generasi ini; dan kuasa-Mu kepada
setiap orang yang akan datang.
19Dan kebenaran-Mu, ya Allah (Elohim -

430), sampai di ketinggian, Engkau yang telah
melakukan perkara-perkara besar, ya Allah
(Elohim - 430), siapakah yang seperti Engkau?
20Yang telah menunjukkan kepadaku

kesesakan dan kemalangan yang besar,
Engkau akan berpaling, Engkau akan
membuatku hidup; Engkau kembali dari
kedalaman bumi; Engkau membawa aku naik.
21Engkau akan melipatgandakan

kebesaranku dan mengelilingi, menghiburku.
22Aku juga mau menyanjung Engkau dengan

alat musik kecapi, kesetiaan-Mu, ya Allahku
(Elohimku - 430), aku mau bermazmur
bagi-Mu dengan harpa, ya Yang Mahakudus
Israel.
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23Bibirku akan bersorak-sorai ketika aku

bermazmur bagi-Mu, juga jiwaku yang telah
Engkau tebus.
24 Juga lidahku akan menyebut kebenaran-

Mu sepanjang hari; karena mereka yang
mengikhtiarkan celakaku akan menjadi malu
dan terhina.

72
1Bagi Salomo Ya Allah (Elohim - 430),
berikanlah keputusan-keputusan-Mu

kepada raja, dan kebenaran-Mu kepada anak
raja.
2Dia mengadili umat-Mu dalam kebenaran,

dan orang-orang miskin-Mu dalam keadilan.
3Gunung-gunung akan membawa damai

sejahtera bagi bangsa itu, dan bukit-bukit
--dalam kebenaran.
4Dia akan mengadili orang-orang miskin

dari bangsa itu, dan dia akan menyelamatkan
anak-anak orang miskin, dan dia akan
menghancurkan para penindas.
5Bersama matahari dan di depan bulan,

mereka akan takut kepada-Mu, generasi ke
generasi.
6Dia akan datang seperti hujan ke atas

padang rumput, seperti pancuran air yang
mengairi bumi.
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7Orang benar akan bertunas pada waktunya,

dan kelimpahan damai sejahtera sampai tidak
ada lagi bulan.
8Dan dia akan berkuasa dari laut ke laut, dan

dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi.
9Mereka yang tinggal di padang belantara

akan bersujud di hadapannya, dan musuh-
musuhnya akan menjilat debu.
10Raja-raja dari Tarsis dan dari pulau-pulau

akan membawa hadiah, raja-raja dari
negeri Sheba dan Seba akan menyerahkan
pemberian.
11Dan semua raja akan bersujud di

hadapannya, semua bangsa akan melayani
dia.
12Sebab dia akan menyelamatkan orang-

orang miskin yang berseru, dan orang lemah
yang tiada penolong baginya.
13Dia akan mengasihi orang yang miskin dan

sengsara, dan dia menyelamatkan jiwa orang
miskin.
14Dia akan menebus nyawa mereka dari

penindasan dan kekejaman, dan darah mereka
berharga di mata-Nya.
15Dan dia hidup, dan emas dari Sheba

akan dipersembahkan kepadanya, dan doa
dipanjatkan bagi dia senantiasa, biarlah
mereka memberkati dia sepanjang hari.
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16Kelimpahan gandum akan terjadi di

bumi, di puncak-puncak bukit, buahnya akan
berguncang seperti Libanon; dan dari kota
akan bertunas bagaikan tumbuhan bumi.
17Namanya akan tetap untuk selama-

lamanya, namanya akan tetap selagi matahari
ada, dan mereka saling memberkati dalam
namanya, dan segala bangsa akan diberkati
olehnya.
18Diberkatilah TUHAN (YAHWEH - 3068),

Allah (Elohim - 430), Allah (Elohim - 430)
Israel, yang melakukan perbuatan ajaib
seorang diri.
19Dan diberkatilah Nama-Nya yang mulia

selama-lamanya; dan seluruh bumi dipenuhi
oleh kemuliaan-Nya! Amin, ya Amin!
20Doa Daud anak Isai, telah selesai.

73
1Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah
(Elohim - 430) itu baik bagi Israel, bagi

orang yang tulus hati.
2Namun aku, kakiku hampir tersandung;

langkah-langkahku hampir tergelincir.
3Sebab aku cemburu terhadap orang yang

sombong, aku melihat kemakmuran orang
fasik.
4Sebab, tidak ada rasa sakit pada kematian

mereka, dan tubuh mereka gemuk.
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5Mereka tidak mengalami penderitaan

manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti
orang lain.
6Oleh sebab itu keangkuhan menjadi kalung

mereka, dan kekejaman menyelimuti mereka
seperti pakaian.
7Mata mereka memelotot karena kegemukan;

mereka telah memamerkan gambaran hati.
8Mereka memaki-maki dan berbicara dalam

kebencian mengenai penindasan; mereka
berbicara dari tempat tinggi.
9Mereka mengarahkan mulutnya menentang

langit; dan lidahnya membual di bumi.
10Oleh karena itu umat-Nya akan kembali ke

sini, dan air yang penuh akan dialirkan kepada
mereka.
11Dan mereka berkata, "Bagaimana Allah

(Elohim - 410) mengetahuinya? Adakah
pengetahuan pada Yang Mahatinggi?"
12 Lihatlah, inilah orang fasik dan orang

gampang, mereka senantiasa menambah
kekayaan.
13Sesungguhnya sia-sia aku menyucikan

hatiku; dan membasuh tanganku dalam
ketakbersalahan.
14Sebab aku kena tulah sepanjang hari; dan

kemalangan menimpa aku setiap pagi.
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15 Jika aku berkata, "Biarlah aku bercerita

demikian," lihatlah, aku telah menghianati
generasi anak-anak-Mu!
16Ketika aku berpikir untuk mengetahuinya,

hal ini menjadi kesulitan dalam pandanganku;
17 sampai aku masuk ke tempat kudus Allah

(Elohim - 410), aku memerhatikan kesudahan
mereka.
18Sesungguhnya, Engkau akan menempatkan

mereka di tempat yang licin; Engkau
menjatuhkan mereka ke dalam kehancuran.
19Betapa mereka menjadi hancur dalam

sekejap; mereka habis, lenyap oleh karena
kengerian.
20Bagaikan mimpi pada saat bangun; ya

Tuhan (Tuhan - 136), ketika bangun, Engkau
memandang hina rupa mereka.
21Sebab hatiku tersiksa, dan buah

pinggangku tertusuk-tusuk.
22Aku kasar, dan tidak mengetahui, aku

seperti binatang di dekat-Mu.
23Namun aku senantiasa bersama-Mu,

Engkau memegang tangan kananku.
24Engkau menuntun aku dengan nasihat-Mu;

dan kemudian, Engkau membawa aku kepada
kemuliaan.
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25Siapa kiranya ada padaku di surga? Selain

Engkau, aku tidak menginginkan apa pun di
bumi.
26Dagingku dan hatiku habis lenyap, tetapi

Allah (Elohim - 430) adalah batu karang dan
bagianku untuk selama-lamanya.
27Sebab, lihatlah, orang yang jauh dari-Mu

akan binasa; Engkau akan membinasakan
orang yang berzina dengan meninggalkan
Engkau.
28Namun aku, bagiku dekat Allah (Elohim -

430) itu baik; aku menaruh perlindunganku
pada Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH -
3069), untuk menyatakan semua perbuatan-
Nya.

74
1Nyanyian pengajaran dari Asaf.
Ya Allah (Elohim - 430), mengapa

Engkau mencampakkan selama-lamanya;
akankah murka-Mu membubung terhadap
domba-domba di padang rumput-Mu?
2 Ingatlah akan jemaat-Mu, Engkau peroleh

sejak dahulu kala; Engkau menebus kami
seperti tongkat pusaka-Mu; di gunung Sion ini
di tempat Engkau bersemayam.
3Angkatlah langkah-Mu ke tempat sunyi

terus-menerus; musuh telah melakukan semua
kejahatan di tempat kudus.
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4Musuh-musuh-Mu mengaum di tengah-

tengah jemaat-Mu; mereka mendirikan
panji-panji mereka sebagai tanda.
5Dia dikenal sebagai orang yang

mengayunkan kapak tinggi-tinggi terhadap
pohon-pohon yang besar.
6Dan kini mereka merobohkan ukir-ukiran

dengan kapak dan palu.
7Mereka mengirim api ke ruang kudus-Mu;

mereka mencemarkan tabernakel Nama-Mu ke
tanah.
8Mereka berkata dalam hatinya, "Marilah

kita menindas mereka semuanya." Mereka
membakar semua tempat pertemuan Allah
(Elohim - 410) di negeri itu.
9Kami tidak melihat tanda-tanda kami, tidak

ada lagi nabi; dan tidak seorang pun di antara
kami yang mengetahui berapa lama.
10Ya Allah (Elohim - 430), berapa lama lagi

musuh mencela? Apakah musuh akan menolak
Nama-Mu selama-lamanya?
11Mengapa Engkau menarik tangan-Mu,

bahkan tangan kanan-Mu? Keluarkan dari
dada-Mu, musnahkanlah mereka.
12Sebab Allah (Elohim - 430) adalah

Rajaku sejak dahulu kala, yang mengerjakan
keselamatan di tengah-tengah negeri ini.



MAZMUR 74.13–21 147
13Engkau membelah laut dengan kekuatan-

Mu; Engkau memecahkan kepala-kepala naga
di dalam air.
14Engkau meremukkan kepala-kepala

lewiatan, Engkau menjadikannya makanan
bagi orang-orang di padang belantara.
15Engkau membelah mata air dan sungai,

Engkau mengeringkan sungai-sungai besar.
16Siang adalah milik-Mu, malam juga

milik-Mu; Engkau menetapkan terang dan
matahari.
17Engkau telah menempatkan batas-batas

bumi; Engkau telah membentuk musim panas
dan musim dingin.
18 Ingatlah ini, musuh menghujat, ya TUHAN

(YAHWEH - 3068); dan orang-orang bebal
telah menghina Nama-Mu.
19 Jangan serahkan nyawa merpati-Mu

pada binatang buas; janganlah melupakan
nyawa orang-orang-Mu yang tertindas untuk
selamanya.
20 Lihatlah perjanjian itu; karena tempat-

tempat gelap di bumi penuh dengan sarang
kekerasan.
21 Janganlah biarkan orang-orang yang

terinjak-injak kembali dipermalukan; biarlah
orang miskin dan lemah memuji Nama-Mu.
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22Bangkitlah, ya Allah (Elohim - 430)

belalah hak-Mu; ingatlah cela atas-Mu dari
orang-orang bebal sepanjang hari.
23 Jangan melupakan suara musuh-musuh-

Mu; kegaduhan musuh-musuh-Mu bangkit
terus-menerus.

75
1Untuk pemimpin musik. Lagu
Janganlah Membinasakan. Mazmur

Asaf, sebuah nyanyian. (75-2) Kami bersyukur
kepada-Mu, ya Allah (Elohim - 430), kami
bersyukur karena Nama-Mu dekat, mereka
telah menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu
yang ajaib.
2 (75-3) Ketika aku menerima waktu yang

ditetapkan, aku akan menghakimi dengan
jujur.
3 (75-4) Bumi dengan seluruh penghuninya

akan luluh; Aku akan menegakkan pilar-
pilarnya. Sela.
4 (75-5) Aku berkata kepada orang yang

sombong, "Janganlah sombong," dan kepada
orang fasik, "Janganlah meninggikan tanduk."
5 (75-6) Janganlah mengangkat tandukmu

tinggi-tinggi, janganlah berbicara dengan
bersitegang leher.
6 (75-7) Sebab kemuliaan itu bukanlah

berasal dari timur, atau dari barat, ataupun
dari padang gurun.
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7 (75-8) Namun Allah (Elohim - 430) adalah

hakim; Dia merendahkan yang satu tetapi
meninggikan yang lainnya.
8 (75-9) Sebab sebuah cawan berada di

tangan TUHAN (YAHWEH - 3068), dan anggur
berbuih-buih penuh campuran, lalu, Dia
menuangkan dari padanya; sesungguhnya
semua orang fasik di bumi akan minum dan
menghabiskannya.
9 (75-10) Namun aku akan menyatakan untuk

selamanya, aku akan bermazmur bagi Allah
(Elohim - 430) Yakub.
10 (75-11) Dan aku akan melenyapkan semua

tanduk orang fasik; tetapi tanduk orang benar
akan ditinggikan.

76
1Untuk pemimpin musik. Dengan alat
musik berdawai. Mazmur Asaf, sebuah

nyanyian. (76-2) Di Yehudalah Allah (Elohim -
430) dikenal, Nama-Nya agung di Israel.
2 (76-3) Dan kediaman-Nya di Salem, dan

tempat bersemayam-Nya di Sion.
3 (76-4) Di sana Dia mematahkan anak

panah yang melesat dari busurnya, perisai dan
pedang serta senjata perang.
4 (76-5) Engkau yang dimuliakan, lebih mulia

daripada gunung-gunung yang sejak kekal.
5 (76-6) Hati yang gagah berani telah dilucuti,

mereka telah pulas tidurnya, dan semua
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orang yang gagah perkasa tidak menemui
kekuatannya.
6 (76-7) Oleh hardikan-Mu, ya Allah (Elohim -

430) Yakub, baik kuda maupun kereta perang
tertidur lelap.
7 (76-8) Engkau, ya Engkau sangat ditakuti,

maka siapakah yang dapat bertahan di
hadapan-Mu pada saat Engkau murka?
8 (76-9) Engkau mengumandangkan

penghakiman dari surga, bumi takut dan
membisu,
9 (76-10) ketika Allah (Elohim - 430) bangkit

menghakimi, untuk menyelamatkan semua
yang lemah di bumi. Sela.
10 (76-11) Sebab panas hati manusia

dapat menyanjung Engkau, Engkau dapat
mengikatpinggangkan sisa panas hati itu.
11 (76-12) Bernazarlah dan bayarlah kepada

TUHAN (YAHWEH - 3068), Allahmu (Elohimmu
- 430); biarlah semua orang yang di sekeliling-
Nya membawa persembahan kepada Dia yang
ditakuti.
12 (76-13) Dia akan melenyapkan semangat

para penguasa; Dialah yang disegani oleh para
raja di bumi.

77
1Untuk pemimpin musik. Menurut nada
suara Yedutun. Mazmur Asaf. (77-2)

Suaraku datang kepada Allah (Elohim - 430),
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dan aku berseru; suaraku datang kepada Allah
(Elohim - 430), dan Dia mendengarkan aku.
2 (77-3) Pada hari kesesakanku aku mencari

Tuhan (Tuhan - 136); kedua belah tanganku
terentang pada waktu malam dan tidak merasa
lemas; jiwaku menolak untuk dihibur.
3 (77-4) Aku mengingat Allah (Elohim - 430)

dan aku mendesah; aku merenung tetapi
semangatku merosot. Sela.
4 (77-5) Engkau membuat mataku tetap

terjaga; aku tersiksa dan tidak dapat berbicara.
5 (77-6) Aku memikirkan akan hari-hari

zaman dahulu kala, tahun-tahun pada segala
zaman.
6 (77-7) Aku akan mengingat nyanyianku

pada malam hari; aku merenung dalam hatiku
sendiri, dan rohku menyelidiki.
7 (77-8) Apakah Tuhan (Tuhan - 136)

membuang aku untuk selamanya; dan apakah
Dia tidak akan pernah lagi berkenan kepadaku?
8 (77-9) Apakah kasih setia-Nya telah berhenti

untuk selamanya? Apakah firman-Nya telah
berakhir dari satu generasi ke generasi yang
lain?
9 (77-10) Apakah Allah (Elohim - 410) telah

lupa untuk bermurah hati ? Atau apakah di
dalam murka-Nya Dia telah menutup belas
kasihan-Nya? Sela.
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10 (77-11) Lalu aku berkata, "Inilah

penderitaanku ketika tangan kanan Yang
Mahatinggi berubah."
11 (77-12) Aku akan mengingat karya-karya

TUHAN (YAHWEH - 3050); pastilah aku akan
mengenang keajaiban-keajaiban-Mu pada
zaman dahulu kala.
12 (77-13) Aku juga akan merenungkan semua

karya-Mu dan memikirkan perbuatan-Mu.
13 (77-14) Ya, Allah (Elohim - 430) jalan-Mu

adalah kudus, Siapakah Allah (ilah - 410) yang
besar seperti Allah (Elohim - 430)?
14 (77-15) Engkaulah Allah (Elohim -

410) yang melakukan keajaiban; Engkau
telah menyatakan kuasa-Mu di antara
bangsa-bangsa.
15 (77-16) Engkau telah menebus umat-Mu

dengan kekuatan-Mu, anak-anak Yakub dan
Yusuf. Sela.
16 (77-17) Samudera melihat Engkau, ya Allah

(Elohim - 430), samudera melihat Engkau,
mereka takut, juga kedalaman gemetar;
17 (77-18) Awan-awan mencurahkan air;

langit memperdengarkan suara; bahkan
anak-anak panah-Mu berhamburan.
18 (77-19) Bunyi guntur-Mu dalam badai,

cahaya kilat menerangi dunia; bumi pun
bergetar dan berguncang.
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19 (77-20) Jalan-Mu di dalam laut dan alur-Mu

di lautan luas, tetapi jejak kaki-Mu tidak
diketahui.
20 (77-21) Engkau menuntun umat-Mu seperti

kawanan domba melalui tangan Musa dan
Harun.

78
1Nyanyian pengajaran dari Asaf. Hai
bangsaku, dengarkanlah toratku;

sendengkanlah telingamu pada perkataan
mulutku.
2Aku akan membuka mulutku dalam

perumpamaan; aku akan mengungkapkan
peribahasa lama,
3 yang pernah kami dengar dan

mengetahuinya, dan leluhur kami telah
menceritakannya kepada kami.
4Kami tidak akan menyembunyikannya dari

anak-anak mereka, supaya menceritakannya
kepada generasi yang akan datang tentang
puji-pujian kepada TUHAN (YAHWEH - 3068),
dan kuasa-Nya dan perbuatan-perbuatan-Nya
yang ajaib, yang telah Dia lakukan.
5Sebab Dia membangkitkan suatu kesaksian

pada Yakub, dan menetapkan torat pada
Israel, yang telah Dia perintahkan kepada
leluhur kita supaya mengajarkannya kepada
anak-anak mereka.
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6Supaya generasi yang kemudian mengetahui

bahwa anak-anak akan dilahirkan, mereka
akan bangkit dan menceritakan kepada
anak-anak mereka,
7 lalu mereka menaruh kepercayaan mereka

kepada Allah (Elohim - 430), dan tidak
melupakan perbuatan-perbuatan Allah
(Elohim - 410) melainkan memelihara
perintah-perintah-Nya.
8Dan mereka tidak akan menjadi seperti

leluhurnya, suatu generasi yang membangkang
dan memberontak; suatu generasi yang tidak
menyiapkan hatinya, dan yang jiwanya tidak
setia kepada Allah (Elohim - 410).
9Anak-anak Efraim adalah pasukan pemanah,

tetapi mereka mundur pada waktu perang.
10Mereka tidak memelihara perjanjian Allah

(Elohim - 430), dan menolak untuk berjalan
menurut torat-Nya.
11Dan mereka melupakan perbuatan-

perbuatan-Nya, serta keajaiban-keajaiban-Nya
yang telah Dia tunjukkan kepada mereka.
12Dia melakukan keajaiban-keajaiban di

hadapan leluhur mereka di tanah Mesir, di
padang Soan.
13Dia membelah laut dan membuat mereka

melintasinya; dan Dia menjadikan air laut itu
tegak berdiri bagaikan bendungan.
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14Dan Dia menuntun mereka dengan awan

pada siang hari dan dengan cahaya api pada
sepanjang malam.
15Dia membelah batu karang di padang

gurun dan membuat mereka minum, seperti
dari air kolam besar.
16Dan Dia mengeluarkan aliran-aliran dari

batu karang itu dan mengalirkan air ke bawah
bagaikan sungai.
17Dan mereka masih menambah untuk

berbuat dosa terhadap-Nya dengan
memberontak terhadap Yang Mahatinggi di
padang gurun.
18Dan mereka mencobai Allah (Elohim - 410)

di dalam hatinya, dengan meminta makanan
karena kerakusan mereka.
19Dan mereka berbicara kepada Allah (Elohim

- 430), mereka berkata, "Apakah Allah (Elohim
- 410) sanggup menyiapkan meja hidangan di
padang gurun?"
20 Lihatlah! Dia memukul batu karang, dan

mengalirlah air, dan sungai meluap-luap.
Apakah Dia juga sanggup memberikan roti?
Apakah Dia juga menyediakan daging bagi
umat-Nya?
21Maka TUHAN (YAHWEH - 3068) mendengar

dan Dia murka; lalu api tersulut atas Yakub,
dan juga murka meluap atas Israel,
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22 karena mereka tidak percaya kepada Allah

(Elohim - 430), dan tidak berharap akan
keselamatan dari pada-Nya.
23 Lalu Dia memerintahkan awan dari atas;

dan Dia membuka pintu-pintu langit;
24 dan Dia mencurahkan manna atas mereka

supaya mereka makan; dan Dia memberikan
gandum dari langit kepada mereka.
25Orang-orang pun makan roti dari Yang

Mahaperkasa; Dia yang mengirimkan makanan
kepada mereka untuk kepuasan mereka.
26Dia mengembuskan angin timur di langit;

dan Dia menggiring ke luar angin selatan
dengan kuasa-Nya.
27Dan Dia mencurahkan daging atas mereka

bagaikan debu; dan burung-burung bersayap
bagaikan pasir laut.
28Dan Dia menjatuhkannya ke tengah-

tengah perkemahannya, dan di sekitar
tenda-tendanya.
29Demikianlah mereka makan dan

kekenyangan; Dan Dia memberi kepada
mereka --keinginan mereka.
30Mereka belum terlepas dari kerakusannya;

makanan mereka masih ada di dalam
mulutnya.
31Dan murka Allah (Elohim - 430) menimpa

atas mereka dan membunuh yang paling
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gemuk dari antara mereka, dan Dia memukul
jatuh orang-orang pilihan dari antara Israel;
32Dalam semua ini mereka masih berbuat

dosa, dan tidak percaya pada perbuatan-
perbuatan-Nya yang ajaib.
33Maka Dia mengakhiri hari-hari mereka

dalam kesia-siaan; dan tahun-tahun mereka
dalam kecemasan.
34Ketika Dia membunuh mereka, barulah

mereka mencari Dia; dan mereka berbalik dan
mencari Allah (Elohim - 410).
35Dengan demikian mereka ingat bahwa

Allah (Elohim - 430) adalah gunung batu
mereka, dan Allah (- 410) Yang Mahatinggi
penebus mereka.
36Namun mereka merayu Dia dengan

mulutnya, dan dengan lidahnya berdusta
kepada-Nya.
37Sebab hati mereka tidak teguh

bersama-Nya, dan mereka tidak setia pada
perjanjian-Nya.
38Namun Dia yang berbelaskasihan, akan

menutupi kesalahan dan tidak membinasakan,
dan Dia akan semakin sering menarik kembali
amarah-Nya, dan tidak membangkitkan setiap
murka-Nya.
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39Sebab Dia mengingat bahwa mereka

adalah daging, roh yang pergi maka dia tidak
akan kembali.
40Betapa mereka sering tidak taat kepada-

Nya di padang gurun, mendukakan Dia di
padang belantara!
41Bahkan mereka membelakangi dan

mencobai Allah (Elohim - 410), dan menyakiti
Yang Mahakudus Israel.
42Mereka tidak mengingat kuasa-Nya, pada

waktu Dia menyelamatkan mereka dari musuh,
43 yang telah mengadakan mukjizat-mukjizat-

Nya di Mesir, dan keajaiban-keajaiban-Nya di
padang Soan.
44Dia mengubah sungai-sungai mereka

menjadi darah, dan mereka tidak dapat minum
aliran-aliran sungainya.
45Dia mengirim lalat pikat melawan mereka,

dan lalat-lalat itu melahap mereka; juga katak,
sehingga mengganggu mereka.
46Dia juga memberikan tanaman mereka

pada belalang pelahap; dan hasil jerih payah
mereka pada belalang.
47Dia memusnahkan kebun anggur mereka

dengan hujan es dan pohon ara mereka
dengan hujan salju.
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48Dia menyerahkan kawanan sapi mereka

pada hujan es, dan kawanan domba mereka
pada kilatan halilintar.
49Dia melepaskan panas murka-Nya,

nyala api dan kegeraman, dan kesesakan
pada mereka, dengan mengutus malaikat
malapetaka.
50Dia meratakan jalan bagi murka-Nya; Dia

tidak menahan jiwa mereka dari maut; tetapi
menyerahkan nyawa mereka pada tulah.
51Dan Dia menumpas semua anak sulung

di Mesir, pangkal kekuatan di kemah-kemah
Ham.
52 Lalu Dia menuntun umat-Nya sendiri

seperti domba; dan Dia menuntun mereka di
padang gurun seperti kawanan ternak.
53Dan Dia menuntun mereka dengan

aman, dan mereka tidak takut; tetapi laut
menenggelamkan musuh mereka.
54Dan Dia membawa mereka sampai ke

perbatasan tempat kudus-Nya; gunung ini
hasil karya tangan kanan-Nya.
55Dan Dia menghalau bangsa-bangsa di

depan mereka, dan dengan sebuah garis Dia
menetapkan bagi mereka suatu milik pusaka;
dan Dia menempatkan suku-suku Israel tinggal
di dalam tenda-tenda mereka.
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56Namun mereka mencobai dan melawan

Allah (Elohim - 430) Yang Mahatinggi, dan
mereka tidak memelihara ketetapan-Nya.
57Dan mereka berbalik dan berkhianat

seperti leluhur mereka, mereka pun membelot
seperti busur panah yang melenceng.
58Dan mereka membuat Dia murka karena

tempat-tempat pemujaan mereka, dan
membuat Dia cemburu karena patung-patung
mereka.
59Allah (Elohim - 430) mendengar, Dia

murka, dan Dia menolak Israel sama sekali,
60 sehingga Dia meninggalkan tabernakel di

Silo, kemah tempat Dia telah bersemayam di
antara manusia.
61Dan menyerahkan kekuatan-Nya kepada

tawanan; serta kemuliaan-Nya ke dalam
tangan musuh.
62Dia menyerahkan umat-Nya pada pedang,

dan murka terhadap milik pusaka-Nya
63Api telah membakar hangus para

teruna-Nya; dan anak-anak dara-Nya tidak
dipuji-puji.
64 Para imam-Nya telah berguguran karena

pedang; dan janda-janda mereka tidak dapat
meratap.
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65 Lalu, seperti orang yang tertidur, Tuhan

(Tuhan - 136) bangun; seperti seorang
pahlawan yang menang atas anggur.
66Dan Dia memukul mundur musuh-musuh-

Nya, Dia menaruh kehinaan pada mereka
selamanya.
67Dan Dia menolak kemah Yusuf; dan Dia

tidak memilih suku Efraim.
68Akan tetapi Dia memilih suku Yehuda,

gunung Sion yang Dia kasihi.
69Dan Dia membangun tempat kudus-Nya

sebagai yang ditinggikan; seperti bumi Dia
menegakkannya selama-lamanya.
70Dia memilih Daud hamba-Nya, dan

mengambil dia dari kawanan domba.
71Dia membawanya dari belakang domba

yang menyusui, untuk menggembalakan
Yakub umat-Nya dan Israel milik pusaka-Nya.
72Demikianlah dia menggembalakan mereka

dengan ketulusan hatinya, dan menuntun
mereka dengan kecakapan tangannya.

79
1Mazmur Asaf. Ya, Allah (Elohim -
430), bangsa-bangsa mendatangi milik

pusaka-Mu, mereka mencemarkan tempat suci
kekudusan-Mu, mereka menjadikan Yerusalem
timbunan puing-puing.
2Mereka telah menyerahkan mayat hamba-

hamba-Mu; sebagai makanan burung di langit;
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daging orang-orang kudus-Mu untuk binatang
buas di bumi.
3Mereka menumpahkan darahnya seperti air

di sekeliling Yerusalem; dan tidak seorang pun
yang menguburkannya.
4Kami telah menjadi aib bagi tetangga kami;

celaan dan cemooh bagi mereka yang ada di
sekeliling kami.
5Berapa lama lagi, ya TUHAN (YAHWEH -

3068)? Apakah Engkau akan murka kepada
kami selamanya? Dan apakah cemburu-Mu
akan membakar seperti api?
6Curahkanlah murka-Mu terhadap bangsa-

bangsa yang tidak mengenal Engkau; dan
terhadap kerajaan-kerajaan yang tidak
menyerukan Nama-Mu.
7Sebab mereka telah melahap Yakub dan

merusak tempat kediamannya.
8 Janganlah mengingatkan kami akan

dosa-dosa pendahulu kami; biarlah belas
kasihan-Mu segera memenuhi kami karena
kami telah menjadi sangat lemah.
9Tolonglah kami, ya Allah (Elohim - 430)

keselamatan kami demi kemuliaan Nama-Mu;
dan bebaskanlah kami serta tutupilah
dosa-dosa kami, demi Nama-Mu.
10Mengapa bangsa-bangsa itu berkata,

"Di manakah Allah (Elohim - 430) mereka?"
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Biarlah Dia dikenal di kalangan bangsa-bangsa
di depan mata kami, pembalasan atas darah
hamba-hamba-Mu yang telah ditumpahkan.
11Biarlah rintihan para tahanan sampai ke

hadirat-Mu; menurut kebesaran kuasa-Mu,
cegahlah anak-anak dari kematian.
12Ganjarlah tetangga kami tujuh kali lipat,

celaan mereka ke dalam dada mereka,
sebagaimana mereka telah mencela Engkau,
ya Tuhan (Tuhan - 136).
13Maka kami umat-Mu, dan domba

gembalaan-Mu, akan menyanjung Engkau
selamanya, kami akan menceritakan
kepujian-Mu, dari generasi ke generasi.

80
1Untuk pemimpin musik. Tentang
lagu Bunga-Bunga Bakung Kesaksian.

Mazmur Asaf. (80-2) Ya Gembala Israel,
dengarlah; Engkau menuntun Yusuf seperti
kawanan domba; Engkau yang bersemayam di
antara kerub, bersinarlah!
2 (80-3) Bangkitkanlah keperkasaan-Mu di

hadapan Efraim, dan Benyamin dan Manashe,
dan datanglah untuk keselamatan kami.
3 (80-4) Ya Allah (Elohim - 430),

kembalikanlah kami; dan biarlah wajah-Mu
bersinar; maka kami akan diselamatkan.



MAZMUR 80.4–12 164
4 (80-5) Ya TUHAN (YAHWEH - 3068), Allah

(Elohim - 430) semesta alam, sampai kapan
Engkau murka terhadap doa umat-Mu?
5 (80-6) Engkau membuat mereka makan

roti air mata; dan membuat mereka minum
dengan air mata tiga kali.
6 (80-7) Engkau menjadikan kami perselisihan

bagi tetangga kami; dan musuh kami
menertawakannya.
7 (80-8) Ya Allah (Elohim - 430) semesta

alam kembalikanlah kami, dan sinarkanlah
wajah-Mu dan kami akan diselamatkan.
8 (80-9) Engkau telah membawa pohon

anggur keluar dari Mesir; Engkau telah
menghalau bangsa-bangsa dan menanam
pohon anggur itu.
9 (80-10) Engkau terlebih dahulu

membersihkannya dan membuat akarnya
berakar; dan memenuhi negeri.
10 (80-11) Bukit-bukit ditutupi dengan

bayang-bayangnya; dan batangnya seperti
pohon aras Allah (Elohim - 410).
11 (80-12) Cabang-cabangnya merentang

sampai ke tepian laut, dan ranting-rantingnya
menjulur sampai ke tepian sungai.
12 (80-13) Mengapa Engkau merobohkan

tembok-temboknya, sehingga orang yang
lewat di jalan memetiknya?
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13 (80-14) Babi hutan dari hutan merusaknya;

dan binatang liar dari padang memakannya.
14 (80-15) Ya Allah (Elohim - 430) semesta

alam, kami mohon kepada-Mu, kembalilah!
Tiliklah dari surga dan lihatlah, dan lawatlah
pohon anggur ini.
15 (80-16) Dan kebun anggur yang tangan

kanan-Mu telah menanaminya; dan di atas
anak itu Engkau telah mengokohkan diri-Mu.
16 (80-17) Yang ditebang, yang dibakar dalam

api; mereka binasa oleh hardikan wajah-Mu.
17 (80-18) Tumpangkanlah tangan-Mu atas

manusia yang di sebelah kanan-Mu; di atas
anak manusia itu Engkau mengokohkan
diri-Mu.
18 (80-19) Dengan demikian kami tidak akan

berpaling dari pada-Mu; Engkau memelihara
kami, dan kami akan menyerukan Nama-Mu.
19 (80-20) Ya TUHAN (YAHWEH - 3068), Allah

(Elohim - 430) semesta alam, kembalikanlah
kami! Sinarkanlah wajah-Mu, dan kami akan
diselamatkan.

81
1Untuk pemimpin musik. Menurut nada
lagu Pemerasan Anggur. Dari Asaf.

(81-2) Bernyanyilah dengan nyaring bagi Allah
(Elohim - 430) kekuatan kita; lantunkan lagu
sukacita bagi Allah (Elohim - 430) Yakub.
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2 (81-3) Naikkanlah mazmur, dan mainkanlah

tamborin, harpa yang berbunyi merdu,
bersama kecapi.
3 (81-4) Tiuplah sangkakala pada bulan baru,

pada bulan purnama, pada hari raya kita.
4 (81-5) Sebab inilah ketetapan bagi Israel,

suatu peraturan dari Allah (Elohim - 430)
Yakub.
5 (81-6) Dia telah menaruh suatu kesaksian

pada Yusuf, ketika dia menjelajahi seluruh
tanah Mesir, Aku mendengar suatu bahasa
yang tidak Aku ketahui.
6 (81-7) Aku mengangkat beban dari

bahunya, melepaskan keranjang dari
tangannya.
7 (81-8) Engkau berseru kepada-Ku dalam

kesesakan, dan Aku menyelamatkanmu; Aku
menjawab engkau dari balik guntur, Aku
menguji engkau di air Meriba. Sela.
8 (81-9) Hai umat-Ku, dengarkanlah dan Aku

akan bersaksi di antaramu; hai Israel, jika
engkau mau mendengarkan Aku:
9 (81-10) Janganlah ada allah (ilah - 410)

asing di antaramu, dan engkau jangan
menyembah kepada allah (ilah - 410) lain.
10 (81-11) Akulah TUHAN (YAHWEH - 3068),

Allahmu (Elohimmu - 430); yang membawa
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engkau dari tanah Mesir, bukalah mulutmu
lebar-lebar dan Aku akan mengisinya.
11 (81-12) Namun umat-Ku tidak

mendengarkan suara-Ku; dan Israel
tidak mengingini Aku.
12 (81-13) Demikianlah Aku menyerahkannya

pada kekerasan hatinya; mereka berjalan
dalam rancangannya sendiri.
13 (81-14) Sekiranya umat-Ku mendengarkan

Aku! Sekiranya Israel berjalan menurut
jalan-Ku,
14 (81-15) Aku akan segera menaklukkan

musuh-musuh mereka, dan Aku akan
menggerakkan tangan-Ku melawan musuh
mereka.
15 (81-16) Mereka yang membenci TUHAN

(YAHWEH - 3068) akan berpura-pura
kepada-Nya, dan itulah kesempatan mereka
untuk selamanya.
16 (81-17) Dan Dia akan membuatnya makan

dari gandum yang bernas; dan Aku akan
memuaskan engkau dengan madu dari batu
karang."

82
1Mazmur Asaf. Allah (Elohim - 430)
berdiri di tengah-tengah jemaat ilahi

(Elohim - 410); Dia menghakimi di tengah
para allah (ilah - 430).
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2Berapa lama lagi engkau mengadili dengan

tidak adil, dan mengangkat wajah orang-orang
fasik? Sela.
3Hakimilah orang miskin dan anak-anak

yatim; berlakulah adil terhadap orang yang
tertindas dan lemah.
4Bebaskanlah orang miskin dan yang

kekurangan, lepaskanlah mereka dari tangan
orang fasik.
5Mereka tidak mengetahui ataupun

memahami, mereka berjalan dalam kegelapan,
seluruh dasar bumi terguncang.
6Aku telah berfirman, "Kamu adalah allah

(ilah-ilah - 430), dan kamu semua adalah
anak-anak Yang Mahatinggi.
7Namun kamu akan mati sebagai manusia,

dan sebagai salah seorang pembesar, kamu
akan tewas.
8Bangkitlah ya Allah (Elohim - 430), hakimilah

bumi, karena Engkau akan memiliki seluruh
bangsa.

83
1Nyanyian. Mazmur Asaf. (83-2) Ya
Allah (Elohim - 430), kiranya diri-Mu

tidak diam terus; janganlah membisu, dan
janganlah diam seperti itu, ya Allah (Elohim -
410).
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2 (83-3) Sebab lihatlah, musuh-musuh-Mu

sedang mengaum, dan orang-orang yang
membenci Engkau, mengangkat kepala.
3 (83-4) Mereka merancang kejahatan

melawan umat-Mu, mereka bersepakat
melawan orang yang ada dalam
persembunyian-Mu.
4 (83-5) Mereka berkata, "Mari kita akan

melenyapkan mereka sebagai suatu bangsa,"
dan nama Israel tidak akan diingat lagi.
5 (83-6) Sebab mereka bersekongkol dengan

sehati bersama-sama mereka mengadakan
perjanjian melawan Engkau.
6 (83-7) Bahkan kemah Edom dan

orang-orang Ismail, Moab dan keturunan
Hagar.
7 (83-8) Gebal, dan Amon, dan Amalek,

Filistia bersama dengan penduduk Tirus.
8 (83-9) Juga Ashur telah bergabung dengan

mereka; mereka menjadi tangan keturunan
Lot. Sela.
9 (83-10) Bertindaklah terhadap mereka

seperti kepada Midian, seperti kepada Sisera,
seperti kepada Yabin di sungai Kison.
10 (83-11) Mereka dipunahkan di Endor,

mereka menjadi kotoran untuk tanah.
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11 (83-12) Jadikan para bangsawan mereka

seperti Oreb dan Zeeb, dan semua pemimpin
mereka seperti Zeba dan Zalmuna.
12 (83-13) Yang berkata, "Marilah kita

merebut padang gembalaan Allah (Elohim -
430) menjadi milik kita."
13 (83-14) Ya, Allahku (Elohimku - 430),

buatlah mereka seperti baling-baling, seperti
sekam terhadap angin.
14 (83-15) Seperti api membakar hutan, dan

seperti lidah api berkobar di pegunungan;
15 (83-16) maka kejarlah mereka dengan

topan-Mu, dan ancamlah mereka dengan
badai-Mu.
16 (83-17) Lumurilah wajah mereka dengan

rasa malu supaya mereka mencari Nama-Mu,
ya TUHAN (YAHWEH - 3068).
17 (83-18) Biarlah mereka malu dan ketakutan

selamanya; dan biarlah mereka menjadi hina
dan binasa.
18 (83-19) Dan biarlah mereka mengetahui,

bahwa Nama-Mu adalah TUHAN (YAHWEH
- 3068); bahwa Engkau sendirilah Yang
Mahatinggi atas seluruh bumi.

84
1Untuk pemimpin musik. Menurut
nada lagu Pemerasan Anggur. Mazmur

bani Korah. (84-2) Betapa dicintainya
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tabernakel-Mu, ya TUHAN (YAHWEH - 3068)
alam (Tsebaot - 6635).
2 (84-3) Jiwaku merindukan, dan bahkan

habis, akan pelataran TUHAN (YAHWEH -
3068); hatiku dan dagingku bersorak-sorai
kepada Allah (Elohim - 410) yang hidup.
3 (84-4) Bahkan burung pipit telah

mendapatkan sebuah rumah, dan burung
layang-layang sebuah sarang baginya;
tempat ia meletakkan anak-anaknya, di
mezbah-mezbah-Mu, ya TUHAN (YAHWEH
- 3068) alam (Tsebaot - 6635), Rajaku dan
Allahku (Elohimku - 430).
4 (84-5) Berbahagialah orang yang berdiam

di bait-Mu; mereka akan senantiasa memuji
Engkau. Sela.
5 (84-6) Berbahagialah manusia yang

kekuatannya ada di dalam Engkau; jalan-jalan
raya ada di dalam hatinya.
6 (84-7) Meski melewati lembah Baka, mereka

akan membuat itu mata air; bahkan hujan
awal akan berselubungkan berkat.
7 (84-8) Mereka akan berjalan dari kekuatan

kepada kekuatan, dia akan terlihat kepada
Allah (Elohim - 430) di Sion.
8 (84-9) Ya TUHAN (YAHWEH - 3068), Allah

(Elohim - 430) semesta alam, dengarkanlah
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doaku; dengarlah, ya Allah (Elohim - 430)
Yakub. Sela.
9 (84-10) Lihatlah, ya Allah (Elohim - 430)

perisai kami, dan pandanglah wajah-wajah
yang diurapi-Mu.
10 (84-11) Sebab satu hari di pelataran-Mu

adalah lebih baik daripada seribu hari; aku
memilih berjaga-jaga di ambang pintu bait
Allahku (Elohimku - 430), daripada tinggal di
kemah-kemah orang fasik.
11 (84-12) Sebab TUHAN (YAHWEH - 3068),

Allah (Elohim - 430), adalah matahari dan
perisai; * (YAHWEH - 3068) akan memberikan
anugerah dan kemuliaan; Dia tidak akan
menahan kebaikan bagi orang yang berjalan
dalam ketulusan.
12 (84-13) Ya TUHAN (YAHWEH - 3068) alam

(Tsebaot - 6635); berbahagialah manusia yang
percaya kepada-Mu!

85
1Untuk pemimpin musik. Mazmur bani
Korah. (85-2) Ya, TUHAN (YAHWEH

- 3068), Engkau telah berkenan kepada
negeri-Mu; Engkau telah mengembalikan
tawanan Yakub.
2 (85-3) Engkau telah mengangkat kesalahan

umat-Mu; Engkau telah menutupi semua dosa
mereka. Sela.
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3 (85-4) Engkau telah menahan murka-Mu;

Engkau telah menarik kehangatan amarah-Mu.
4 (85-5) Ya Allah (Elohim - 430), keselamatan

kami, pulihkanlah kami; dan hentikanlah
amarah-Mu terhadap kami.
5 (85-6) Apakah Engkau akan murka kepada

kami selamanya? Apakah Engkau akan
menarik murka-Mu dari generasi ke generasi?
6 (85-7) Tidakkah Engkau akan menghidupkan

kami kembali, sehingga umat-Mu bersukacita
di dalam Engkau?
7 (85-8) Tunjukkanlah kepada kami, ya

TUHAN (YAHWEH - 3068), kasih setia-Mu, dan
berikanlah kepada kami keselamatan-Mu.
8 (85-9) Aku akan mendengar apa yang Allah

(Elohim - 410) TUHAN (YAHWEH - 3068)
katakan, karena Dia berbicara tentang damai
sejahtera kepada umat-Nya, dan kepada
orang-orang kudus-Nya, tetapi jangan biarkan
mereka kembali lagi kepada kebodohan.
9 (85-10) Sesungguhnya keselamatan-Nya

ada dekat pada orang yang takut akan Dia,
sehingga kemuliaan berdiam di negeri kami.
10 (85-11) Kasih setia dan kebenaran telah

berpadu; keadilan dan damai sejahtera telah
menyatu.
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11 (85-12) Kebenaran akan memancar dari

bumi; dan keadilan akan dinyatakan dari
surga.
12 (85-13) Ya, TUHAN (YAHWEH - 3068) akan

memberikan kebaikan; dan negeri kita akan
memberikan hasilnya.
13 (85-14) Keadilan akan berjalan di

depan-Nya, dan akan membuat jejak kaki-Nya
sebagai jalan.

86
1Doa Daud. Ya, TUHAN (YAHWEH
- 3068) sendengkanlah telinga-Mu;

jawablah aku, karena aku miskin dan lemah.
2 Jagalah jiwaku, karena aku saleh; ya

Engkau * (Elohimku - 430), selamatkanlah
hamba-Mu yang percaya kepada-Mu.
3Kasihilah aku, ya Tuhan (Tuhan - 136),

karena aku berseru kepada-Mu sepanjang
hari.
4Buatlah jiwa hamba-Mu bersukaria,

karena bagi-Mu ya Tuhan (Tuhan - 136), aku
mengangkat jiwaku.
5Ya Tuhan (Tuhan - 136), karena Engkau

baik dan siap mengampuni; dan berlimpah
kasih setia bagi semua orang yang berseru
kepada-Mu.
6Dengarkanlah doaku, ya TUHAN (YAHWEH -

3068); perhatikanlah suara permohonanku.
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7Aku akan berseru kepada-Mu pada hari

kesesakanku; karena Engkau akan menjawab
aku.
8Tidak ada yang seperti Engkau di antara

para allah (ilah - 430), ya Tuhan (Tuhan - 136);
dan tidak ada yang seperti perbuatan-Mu.
9Semua bangsa yang telah Engkau jadikan

akan datang dan menyembah di hadapan-Mu,
ya Tuhan (Tuhan - 136), mereka akan
memuliakan Nama-Mu.
10Sebab Engkau agung dan melakukan

perkara-perkara ajaib; Engkaulah satu-satunya
Allah (Elohim - 430).
11Ajarilah aku ya TUHAN (YAHWEH - 3068),

jalan-jalanMu, aku akan berjalan dalam
kebenaran-Mu; bulatkanlah hatiku untuk takut
akan Nama-Mu.
12Aku mau menyanjung Engkau ya Tuhan

(Tuhan - 136) Allahku (Elohimku - 430) dengan
segenap hatiku, dan aku mau memuliakan
Nama-Mu untuk selamanya.
13Sebab besarlah kasih setia-Mu terhadap

aku; dan Engkau telah meluputkan jiwaku dari
kedalaman alam maut.
14Ya Allah (Elohim - 430), keangkuhan

telah bangkit melawan aku; kumpulan orang
lalim telah mencari nyawaku, dan tidak
menempatkan Engkau di depan mereka;
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15Namun Engkau, ya Tuhan (Tuhan - 136)

Allah (Elohim - 410), penuh belas kasihan dan
anugerah, panjang sabar, dan kaya dalam
kasih setia dan kebenaran.
16Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah

aku, berikanlah kekuatan-Mu kepada hamba-
Mu, dan selamatkanlah anak dari wanita
pelayan-Mu.
17Tunjukkanlah kepadaku suatu tanda

kebaikan, supaya orang yang membenci aku
melihat dan menjadi malu, karena Engkau
telah menolong aku dan menghibur aku, ya
TUHAN (YAHWEH - 3068).

87
1Mazmur bani Korah. Nyanyian.
Fondasi-Nya berada di gunung-gunung

yang kudus.
2TUHAN (YAHWEH - 3068) mengasihi

gerbang-gerbang Sion lebih daripada
kemah-kemah Yakub.
3 Perkara-perkara yang mulia diceritakan

orang tentang Engkau, ya kota Allah (Elohim -
430). Sela.
4Aku akan mengingat Rahab dan Babilon

untuk mereka yang mengenal aku; Lihatlah
Filistia dan Tirus, serta Etiopia, mereka
dilahirkan di sana.
5Dan akan dikatakan kepada Sion: orang ini

dan orang itu telah dilahirkan di dalamnya,
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tetapi Yang Mahatinggi sendirilah yang akan
menegakkannya.
6TUHAN (YAHWEH - 3068) akan

memperhitungkan ketika pencatatan
bangsa-bangsa, mereka dilahirkan di sana.
Sela.
7Dan para penyanyi, peniup seruling; semua

mata airku ada di dalam-Mu.

88
1Nyanyian. Mazmur bani Korah. Untuk
pemimpin musik. Menurut nada lagu

Tari-tarian untuk Merendahkan Diri, Nyanyian
pengajaran dari Heman orang Ezrahi. (88-2)
Ya TUHAN (YAHWEH - 3068), Allah (Elohim
- 430) keselamatanku, aku telah berseru ke
hadirat-Mu siang dan malam.
2 (88-3) Kiranya doaku sampai ke hadirat-Mu,

sendengkanlah telinga-Mu pada seruanku.
3 (88-4) Sebab jiwaku penuh malapetaka,

dan nyawaku mendekati alam maut.
4 (88-5) Aku dianggap bersama mereka yang

turun ke dalam lubang, aku seperti seorang
yang tanpa kekuatan.
5 (88-6) Bebas, di antara orang-orang yang

mati; seperti yang tertikam yang terbaring di
lubang kubur, yang tidak Engkau ingat lagi;
dan mereka telah dilenyapkan dari tangan-Mu.
6 (88-7) Engkau telah meletakkan aku di

dasar lubang, di tempat yang gelap dan dalam.
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7 (88-8) Murka-Mu telah menimpa atasku

sehingga Engkau menghukumku dengan
segenap malapetaka-Mu. Sela.
8 (88-9) Engkau telah merenggut dari padaku,

sahabat-sahabatku; Engkau menjadikan aku
suatu kekejian bagi mereka; aku dikurung dan
tidak dapat keluar.
9 (88-10) Mataku sayu karena penderitaanku;

ya TUHAN (YAHWEH - 3068), aku
berseru kepada-Mu setiap hari; aku telah
menengadahkan kedua tanganku kepada-Mu.
10 (88-11) Apakah Engkau akan melakukan

keajaiban bagi orang mati; atau apakah
arwah-arwah akan bangkit untuk menyanjung
Engkau? Sela.
11 (88-12) Apakah kasih setia-Mu akan

dinyatakan dalam kubur, atau kesetiaan-Mu
dalam kebinasaan?
12 (88-13) Apakah keajaiban-Mu dapat

diketahui dalam kegelapan, dan kebenaran-Mu
di negeri yang terlupakan?
13 (88-14) Namun ya TUHAN (YAHWEH -

3068), kepada-Mu aku berseru, dan pada pagi
hari doaku sampai kepada-Mu.
14 (88-15) Ya TUHAN (YAHWEH - 3068),

mengapa Engkau membuang jiwaku, mengapa
Engkau menyembunyikan wajah-Mu dari
padaku?



MAZMUR 88.15–89.4 179
15 (88-16) Aku tertindas dan nyaris mati sejak

masa mudaku, aku menanggung ancaman-Mu,
aku tanpa harapan.
16 (88-17) Murka-Mu melanda atasku,

ancaman-Mu telah membinasakan aku.
17 (88-18) Mereka mengelilingiku bagaikan

air sepanjang hari, mereka telah bersatu
mengepung aku.
18 (88-19) Engkau telah menjauhkan kekasih

dan sahabat dari padaku, orang yang
mengenal aku berada dalam kegelapan.

89
1Nyanyian pengajaran dari Etan,
orang Ezrahi. (89-2) Biarlah aku

menyanyikan kasih setia TUHAN (YAHWEH -
3068) selamanya; aku akan memberitahukan
kesetiaan-Mu dengan mulutku dari generasi ke
generasi.
2 (89-3) Sebab aku telah berkata, bahwa

kasih setia akan dibangun selamanya di langit,
Engkau akan meneguhkan kesetiaan-Mu di
dalamnya.
3 (89-4) "Aku telah mengadakan perjanjian

dengan umat pilihan-Ku, Aku telah bersumpah
kepada Daud, hamba-Ku.
4 (89-5) Aku akan menegakkan keturunanmu

sampai selamanya, dan membangun takhtamu
untuk semua generasi." Sela.
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5 (89-6) Maka langit akan menyanjung

keajaiban-Mu, ya TUHAN (YAHWEH -
3068), juga kesetiaan-Mu di antara jemaat
orang-orang kudus.
6 (89-7) Sebab siapakah di angkasa yang

dapat disetarakan dengan TUHAN (YAHWEH
- 3068), di antara anak-anak surgawi (ilah -
410) yang dapat disamakan dengan TUHAN
(YAHWEH - 3068)?
7 (89-8) Allah (Elohimlah - 410) yang sangat

ditakuti oleh jemaat orang-orang kudus, dan
digentari oleh semua orang di sekeliling-Nya.
8 (89-9) Ya, TUHAN (YAHWEH - 3068), Allah

(Elohim - 430) semesta alam, siapakah yang
seperti Engkau, TUHAN (YAH - 3050) yang
kuat, dan kesetiaan-- Mu ada di sekeliling-Mu?
9 (89-10) Engkau memerintah kedahsyatan

lautan, apabila gelombangnya membubung
tinggi, Engkau menenangkannya.
10 (89-11) Engkau telah menghancurkan

Rahab berkeping-keping, seperti orang
yang terbantai; Engkau telah menyerakkan
musuh-musuh-Mu dengan kekuatan
tangan-Mu.
11 (89-12) Langit adalah milik-Mu, bumi juga

milik-Mu; Engkau telah menegakkan dunia
dengan segala isinya.
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12 (89-13) Engkau telah menciptakan utara

dan selatan; Tabor dan Hermon bersorak
dalam Nama-Mu.
13 (89-14) Engkau memiliki lengan yang

perkasa; tangan-Mu kuat, tangan kanan-Mu
menjadi tinggi.
14 (89-15) Kebenaran dan keadilan adalah

landasan takhta-Mu, kebaikan dan kesetiaan
akan berjalan di hadapan-Mu.
15 (89-16) Berbahagialah umat yang

mengenal sukacita; ya TUHAN (YAHWEH -
3068), mereka akan berjalan dalam terang
wajah-Mu.
16 (89-17) Mereka akan bergemar dalam

Nama-Mu setiap hari; dan mereka ditinggikan
dalam kebenaran-Mu.
17 (89-18) Sebab Engkaulah kemuliaan

kekuatan mereka; dan oleh kemurahan-Mu,
Engkau meninggikan tanduk kami.
18 (89-19) Sebab TUHAN (YAHWEH - 3068)

adalah perisai kami, dan Yang Mahakudus
Israel, Raja kami.
19 (89-20) Lalu, Engkau berfirman dalam

suatu penglihatan, kepada hamba-Mu yang
kudus, dan Engkau berfirman, "Aku telah
menaruh pertolongan pada orang yang
perkasa; Aku telah meninggikan orang yang
terpilih dari umat.
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20 (89-21) Aku telah mendapati hamba-Ku

Daud; Aku telah mengurapinya dengan
minyak-Ku yang kudus;
21 (89-22) karena tangan-Ku akan

menyertainya, dan lengan-Ku akan
menjadikannya kuat.
22 (89-23) Tak satu pun musuh akan

menyerangnya, dan keturunan orang jahat
tidak akan menyengsarakannya.
23 (89-24) Dan Aku akan memukul

musuh-musuhnya di hadapannya; dan Aku
akan menghancurkan orang-orang yang
membencinya.
24 (89-25) Namun kesetiaan dan kasih

setia-Ku menyertainya, dan dalam Nama-Ku
tanduknya akan ditinggikan.
25 (89-26) Maka Aku akan menempatkan

tangannya atas lautan; dan tangan kanannya
atas sungai-sungai.
26 (89-27) Dia akan berseru kepada-Ku, ya

Bapaku, Engkaulah Allahku (Elohimku - 410),
dan gunung batu keselamatanku.
27 (89-28) Dan Aku akan menjadikannya anak

sulung, lebih tinggi daripada raja-raja di bumi.
28 (89-29) Untuk selamanya Aku akan

memelihara baginya kebaikan-Ku, dan
perjanjian-Ku yang diteguhkan kepadanya.
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29 (89-30) Dan Aku telah menetapkan

keturunannya selamanya, dan takhtanya
seperti umur langit.
30 (89-31) Apabila keturunannya

meninggalkan torat-Ku dan tidak berjalan
dalam keadilan-Ku;
31 (89-32) jika mereka mencemarkan

segala ketetapan-Ku, dan tidak memelihara
perintah-perintah-Ku;
32 (89-33) maka Aku akan mendatangi

pelanggaran mereka dengan tongkat, dan
dosa-dosa mereka dengan cambuk.
33 (89-34) Namun Aku tidak akan

membatalkan kasih setia-Ku dari padanya, dan
Aku tidak akan mengingkari kesetiaan-Ku.
34 (89-35) Aku tidak akan menodai perjanjian-

Ku, dan tidak akan mengubah apa yang keluar
dari bibir-Ku.
35 (89-36) Sekali Aku bersumpah demi

kekudusan-Ku, Aku tidak akan berdusta
kepada Daud.
36 (89-37) Keturunannya akan kekal, dan

takhtanya bagaikan matahari di hadapan-Ku.
37 (89-38) Bagaikan bulan, dia akan tetap

ada, dan sebagai saksi yang setia di angkasa.
Sela.
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38 (89-39) Akan tetapi Engkau telah

membuang dan menolak kami; Engkau telah
murka terhadap orang yang Engkau urapi.
39 (89-40) Engkau telah berpaling dari

perjanjian dengan hamba-Mu; Engkau
mencemarkan mahkotanya ke tanah.
40 (89-41) Engkau telah merobohkan

semua temboknya; Engkau telah membuat
benteng-bentengnya menjadi reruntuhan.
41 (89-42) Semua orang yang melewati

jalan itu menjarahnya; dia hina bagi para
tetangganya.
42 (89-43) Engkau meninggikan tangan kanan

musuh-musuhnya; Engkau membuat semua
musuh-musuhnya bersukaria.
43 (89-44) Ya, Engkau telah membalikkan

mata pedangnya, dan tidak menopangnya
dalam perang.
44 (89-45) Engkau telah menghentikan

kemegahannya, dan mencampakkan
mahkotanya ke tanah.
45 (89-46) Engkau telah memperpendek

masa mudanya; Engkau telah menyelimutinya
dengan aib. Sela.
46 (89-47) Ya TUHAN (YAHWEH -

3068), berapa lama lagi Engkau akan
menyembunyikan diri? Apakah murka-Mu akan
menyala seperti api selamanya?
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47 (89-48) Ingatkanlah aku, apa masa hidup

itu, betapa sia-sia Engkau telah menciptakan
semua keturunan manusia.
48 (89-49) Apakah manusia adalah dia yang

hidup dan tidak mengenal kematian? Apakah
dia yang dapat membebaskan jiwanya dari
alam maut? Sela.
49 (89-50) Ya Tuhan (Tuhan - 136), di

manakah kasih setia-Mu yang dahulu itu,
yang Engkau ikrarkan kepada Daud dalam
kesetiaan-Mu?
50 (89-51) Ingatlah ya Tuhan (Elohim -

136), akan aib hamba-Mu, sehingga aku
menanggung dalam dadaku penghinaan
seluruh bangsa.
51 (89-52) Sebab musuh-musuh-Mu telah

menghina, ya TUHAN (YAHWEH - 3068);
mereka menghina langkah orang yang Engkau
urapi.
52 (89-53) Diberkatilah TUHAN (YAHWEH -

3068) untuk selama-lamanya. Amin, ya amin!

90
1Doa Musa, abdi Allah (Elohim - 430).
Ya Tuhan (Tuhan - 136), Engkau

telah menjadi tempat kediaman bagi kami
turun-temurun.
2Sebelum gunung-gunung dilahirkan, atau

bahkan sebelum Engkau melahirkan bumi dan
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dunia, Engkaulah Allah (Elohim - 410) dari
kekal sampai kekal.
3Engkau mengembalikan manusia menjadi

debu, dan berkata, "Kembalilah, hai anak
manusia!"
4Sebab, seribu tahun dalam pandangan-Mu

seperti kemarin apabila berlalu, dan seperti
tugas jaga malam pada malam hari.
5Engkau menghanyutkannya pada waktu

mereka tidur; pada pagi hari mereka seperti
rumput yang tumbuh.
6 Pada pagi hari bertunas dan bertumbuh;

pada petang hari dia layu dan kering.
7Sebab kami dihabisi oleh murka-Mu, dan

kami tertimpa kesukaran oleh amarah-Mu.
8Engkau telah menempatkan segala

kesalahan kami di hadapan-Mu, yang
tersembunyi bagi kami dalam terang
wajah-Mu.
9Sebab seluruh hari kami berlalu dalam

murka-Mu; kami mengakhiri tahun-tahun kami
sebagai keluh kesah.
10Umur kami tujuh puluh tahun; dan jika

masih ada kekuatan delapan puluh tahun,
tetapi kebanggaannya adalah susah payah
dan kesia-siaan; karena itu segera berlalu dan
kami melayang lenyap.
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11Siapakah yang mengetahui kekuatan

murka-Mu dan amarah-Mu, sesuai dengan
rasa takut kepada-Mu?
12Maka beritahukanlah kepada kami agar

menghitung hari-hari kami, supaya kami dapat
membawa hati yang bijaksana.
13Kembalilah ya TUHAN (YAHWEH -

3068), berapa lama lagi? Dan ampunilah
hamba-hamba-Mu.
14Kenyangkanlah kami pada pagi hari dengan

kasih setia-Mu, maka kami akan bersukacita
dan bergembira sepanjang hari-hari kami.
15Buatlah kami gembira sepadan dengan

hari-hari kesengsaraan kami; yakni tahun-
tahun ketika kami mengalami malapetaka.
16Kiranya perbuatan-Mu nyata bagi hamba-

hamba-Mu; dan keagungan-Mu bagi keturunan
mereka.
17Dan biarlah sukacita Tuhan (Tuhan - 136),

Allah (Elohim - 430) kami terjadi atas kami;
dan teguhkanlah pekerjaan tangan kami atas
kami; ya, pekerjaan tangan kami, teguhkanlah!

91
1Orang yang duduk dalam lindungan
Yang Mahatinggi, dia akan bermalam

dalam tudung Yang Mahakuasa.
2Aku mau berkata kepada TUHAN (YAHWEH

- 3068), "Perlindunganku dan bentengku,
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Allahku (Elohimku - 430), aku percaya
kepada-Nya."
3Sebab Dia meluputkan engkau dari

perangkap burung, dari tulah yang
membinasakan.
4Dengan kepak-Nya Dia akan menaungi

engkau, dan di bawah sayap-Nya engkau akan
mencari perteduhan, kesetiaan-Nya adalah
perisai dan tembok perlindungan.
5Engkau tidak akan takut terhadap kengerian

malam, terhadap anak panah yang terbang
pada siang hari.
6Terhadap tulah yang merajalela pada

kegelapan, terhadap kebinasaan yang sia-sia
pada tengah hari.
7Seribu orang akan rebah di sisimu, dan

sepuluh ribu di sebelah kananmu, tetapi itu
tidak akan mendekat kepadamu.
8Sungguh dengan matamu sendiri engkau

akan melihat dan menyaksikan ganjaran untuk
orang fasik.
9Sebab Engkau, ya TUHAN (YAHWEH -

3068), perlindunganku, Yang Mahatinggi telah
kaujadikan tempat kediamanmu.
10Malapetaka tidak akan menimpa engkau,

dan tulah tidak akan mendekati kemahmu.
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11Sebab Dia akan memerintahkan para

malaikat-Nya kepadamu, untuk menjaga
engkau di sepanjang jalanmu.
12Mereka akan menatang engkau di

tangannya, supaya kakimu tidak terantuk batu.
13Engkau akan menginjak-injak singa dan

ular berbisa; Engkau akan menginjak-injak
singa muda dan ular tedung.
14Sebab, ia telah mengasihi Aku, maka

Aku akan membebaskan dia, Aku akan
menempatkannya di tempat tinggi, karena dia
telah mengenal Nama-Ku.
15Dia akan berseru kepada-Ku dan Aku akan

menjawab dia; Aku akan menyertainya dalam
kesesakan, Aku akan meluputkannya dan
memuliakannya.
16Aku akan memuaskan dia dengan

umur panjang, dan Aku akan menunjukkan
kepadanya keselamatan-Ku.

92
1Mazmur. Nyanyian untuk hari Sabat.
(92-2) Adalah baik untuk bersyukur

kepada TUHAN (YAHWEH - 3068), dan
untuk bermazmur bagi Nama-Mu, ya Yang
Mahatinggi;
2 (92-3) untuk memberitakan kasih setia-Mu

pada pagi hari; dan kesetiaan-Mu pada malam
hari,
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3 (92-4) pada nada alat musik sepuluh tali,

dan pada nada kecapi, pada nada musik yang
mengalun dengan harpa.
4 (92-5) Sebab Engkau telah menyukakan

aku, ya TUHAN (YAHWEH - 3068), dengan
perbuatan-Mu, aku mau bersorak-sorai dalam
perbuatan tangan-Mu.
5 (92-6) Ya TUHAN (YAHWEH - 3068),

betapa besar perbuatan-Mu, betapa dalam
rancangan-Mu!
6 (92-7) Orang bebal tidak mengetahuinya;

orang yang bodoh tidak memahaminya.
7 (92-8) Ketika bertunas, orang fasik seperti

rumput, dan semua penjahat merajalela;
tiba saatnya mereka dimusnahkan sampai
selama-lamanya.
8 (92-9) Namun Engkau, ya TUHAN (YAHWEH

- 3068), ada di ketinggian untuk selamanya.
9 (92-10) Sebab lihatlah, musuh-musuh-Mu,

ya TUHAN (YAHWEH - 3068), karena lihatlah
musuh-musuh-Mu akan binasa, semua
penjahat akan dicerai-beraikan.
10 (92-11) Namun Engkau akan meninggikan

tandukku seperti banteng; dan aku akan
diurapi dengan minyak yang segar.
11 (92-12) Dan mataku akan memandang

musuh-musuhku; telingaku akan mendengar
para penjahat yang bangkit melawan aku.
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12 (92-13) Orang benar akan bertumbuh

subur seperti pohon kurma; dia akan
bertumbuh seperti pohon aras di Libanon.
13 (92-14) Mereka akan ditanam di dalam

bait TUHAN (YAHWEH - 3068); di pelataran
Allah (Elohim - 430) kita, mereka akan tumbuh
dengan subur.
14 (92-15) Mereka akan tetap berbuah pada

hari tua; mereka akan gemuk dan segar.
15 (92-16) Untuk menyatakan bahwa TUHAN

(YAHWEH - 3068) itu benar, gunung batuku!
Dan di dalam Dia tidak ada ketidakadilan.

93
1TUHAN (YAHWEH - 3068)
memerintah; Dia berjubahkan

kemuliaan; TUHAN (YAHWEH - 3068)
berpakaian kekuatan; Dia menyiapkan diri,
dan dunia ditegakkan, tidak terguncang.
2Takhta-Mu dikukuhkan dari semula; Engkau

ada dari kekal.
3Air bah telah meluap, ya TUHAN (YAHWEH

- 3068); air bah telah meninggikan suaranya,
air bah telah meningkatkan gemuruh
gelombangnya.
4Sesungguhnya TUHAN (YAHWEH - 3068) di

tempat Yang Mahatinggi, lebih daripada bunyi
air yang besar dan kedahsyatan debur ombak.
5Kesaksian-kesaksian-Mu telah sangat

diteguhkan; kekudusan pantas berada di
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dalam bait-Mu, ya TUHAN (YAHWEH - 3068),
untuk sepanjang masa.

94
1Ya, TUHAN (YAHWEH - 3068), Allah
(Elohim - 410) pembalas, bersinarlah,

ya Allah (Elohim - 410) pembalas!
2Tinggikanlah diri-Mu! Ya yang menghakimi

bumi, berikanlah pembalasan kepada
orang-orang sombong.
3Berapa lama lagi orang fasik, ya TUHAN

(YAHWEH - 3068), berapa lama lagi orang
fasik bermegah?
4Mereka membual, mereka membicarakan

kesombongan; semua orang yang melakukan
kejahatan membanggakan diri.
5Ya TUHAN (YAHWEH - 3068),

mereka menghancurkan umat-Mu, dan
menyengsarakan ahli waris-Mu.
6Mereka membunuh para janda dan orang

asing, dan membunuh anak-anak yatim.
7Namun mereka berkata, "TUHAN (YAHWEH

- 3050) tidak melihatnya, dan Allah (Elohim -
430) Yakub juga tidak menghiraukannya."
8 Pahamilah, hai orang bodoh di antara

bangsa-bangsa, dan, hai orang bodoh,
kapankah kamu akan bertindak bijak?
9Dia yang memasang telinga, apakah Dia

tidak akan mendengar? Dia yang membentuk
mata, apakah Dia tidak akan melihat?
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10Dia yang mendidik bangsa-bangsa, apakah

Dia tidak akan menegur? Ya, Dia yang
mengajari manusia pengetahuan?
11TUHAN (YAHWEH - 3068) mengetahui

pikiran manusia, bahwa itu adalah sia-sia.
12Berbahagialah orang yang Engkau didik,

ya TUHAN (YAHWEH - 3050), bahkan Engkau
dapat mengajar dia dari torat-Mu,
13 agar memberikan perhentian baginya pada

masa kesukaran; sementara bagi orang fasik,
sebuah lubang sedang digali.
14Sebab TUHAN (YAHWEH - 3068) tidak

akan membiarkan umat-Nya, dan Dia tidak
akan meninggalkan ahli waris-Nya.
15Sebab keadilan akan kembali pada

kebenaran, dan semua yang tulus hati akan
mengikutinya.
16Siapakah yang akan bangkit bagiku

melawan orang yang melakukan kejahatan?
Siapakah yang akan memihak kepadaku
melawan mereka yang melakukan kefasikan?
17 Jika TUHAN (YAHWEH - 3068) tidak

menjadi penolong bagiku, jiwaku akan tinggal
dalam kesunyian.
18 Jika aku berkata, "Kakiku tergelincir," kasih

setia-Mu menopang aku, ya TUHAN (YAHWEH
- 3068).



MAZMUR 94.19–95.3 194
19 Pada waktu pikiran dalam batinku

bertambah banyak, penghiburan dari pada-Mu
menyukakan jiwaku.
20Apakah takhta ketidakbenaran yang

merancang kesusahan berdasarkan suatu
ketetapan, akan bersekutu dengan-Mu?
21Mereka berhimpun bersama melawan jiwa

orang benar, dan menghukum darah yang
tidak bersalah.
22Namun TUHAN (YAHWEH - 3068) adalah

perlindungan yang tinggi bagiku, dan Allahku
(Elohimku - 430) adalah gunung batu
perlindunganku.
23Dan Dia mengembalikan kejahatan mereka

pada diri mereka, dan Dia akan membinasakan
mereka dalam kejahatan mereka; TUHAN
(YAHWEH - 3068), Allah (Elohim - 430) kami,
akan melenyapkan mereka!

95
1Marilah, biarlah kita bersorak-sorai
bagi TUHAN (YAHWEH - 3068); biarlah

kita bersorak bagi gunung batu keselamatan
kita.
2Biarlah kita datang ke hadapan-Nya dengan

ucapan syukur, biarlah kita bersorak bagi-Nya
dengan nyanyian.
3Sebab TUHAN (YAHWEH - 3068) adalah

Allah (Elohim - 410) Yang Mahabesar dan Raja



MAZMUR 95.4–11 195

Yang Mahabesar di atas segala allah (ilah -
430).
4Tempat yang dalam di bumi ada di

tangan-Nya, puncak-puncak gunung adalah
milik-Nya juga.
5 Lautan adalah milik-Nya, karena Dialah yang

telah menciptakannya, dan tangan-Nyalah
yang telah membentuk daratan.
6Marilah, biarlah kita menyembah dan

sujud, biarlah kita berlutut di hadapan TUHAN
(YAHWEH - 3068) Pencipta kita.
7Sebab Dia adalah Allah (Elohim - 430) kita,

dan kita adalah umat gembalaan-Nya, dan
domba di tangan-Nya. Hari ini, apabila engkau
mendengar suara-Nya,
8 janganlah mengeraskan hatimu seperti di

Meriba, seperti ketika di Massa, di padang
gurun,
9 pada waktu leluhurmu mencobai Aku;

mereka menguji Aku dan menyaksikan
perbuatan-Ku.
10Selama empat puluh tahun Aku muak

terhadap angkatan ini, dan berkata, "Inilah
bangsa yang sesat hatinya, dan mereka tidak
memahami jalan-jalan-Ku."
11Dalam kegeraman-Ku Aku bersumpah

bahwa mereka tidak akan masuk ke dalam
perhentian-Ku.
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96
1Nyanyikanlah bagi TUHAN (YAHWEH -
3068) nyanyian baru; bernyanyilah bagi

TUHAN (YAHWEH - 3068) hai seluruh bumi.
2Bernyanyilah bagi TUHAN (YAHWEH -

3068), berkatilah Nama-Nya; beritakanlah
keselamatan-Nya dari hari ke hari.
3Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara

bangsa-bangsa, keajaiban-Nya di antara
seluruh bangsa.
4Sebab TUHAN (YAHWEH - 3068) Mahabesar

dan layak dipuji; Dia layak disegani di atas
segala allah (ilah - 430).
5Sebab semua allah (ilah - 430) bangsa-

bangsa adalah berhala-berhala, tetapi
Tuhanlah (YAHWEH - 3068) telah menciptakan
langit.
6Kehormatan dan kemuliaan ada di hadirat-

Nya; kekuatan dan keindahan ada di tempat
kudus-Nya.
7 Persembahkanlah kepada TUHAN

(YAHWEH - 3068), hai suku-suku bangsa;
persembahkanlah kepada TUHAN (YAHWEH -
3068) kemuliaan dan kekuatan.
8Berikanlah kepada TUHAN (YAHWEH - 3068)

kemuliaan Nama-Nya, bawalah persembahan
sajian dan masuklah ke pelataran-Nya.
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9Sujudlah kepada TUHAN (YAHWEH - 3068)

dengan berhiaskan kekudusan; gentarlah di
hadirat-Nya, hai seluruh bumi.
10Katakanlah kepada bangsa-bangsa,

"TUHAN (YAHWEH - 3068) memerintah, dan
dunia telah ditegakkan, tidak tergoyahkan; Dia
menghakimi bangsa-bangsa dengan keadilan."
11Biarlah langit bersukacita, dan biarlah bumi

bergembira; biarlah laut bergemuruh beserta
segala isinya.
12Biarlah padang dan semua yang ada di

dalamnya beria-ria; maka semua pohon di
hutan pun bersorak-sorai,
13 di hadapan TUHAN (YAHWEH - 3068);

karena Dia datang; karena Dia datang untuk
menghakimi bumi; Dia akan menghakimi dunia
dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan
kebenaran-Nya.

97
1TUHAN (YAHWEH - 3068)
memerintah, biarlah bumi bersukacita,

biarlah gugusan pulau-pulau bergembira.
2Awan dan kegelapan di sekelilingnya;

kebenaran dan keadilan adalah landasan
takhta-Nya.
3Nyala api berjalan di hadapan-Nya

dan membakar hangus semua musuh di
sekeliling-Nya.
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4Cahaya kilat-Nya menerangi dunia; bumi

menyaksikan dan gemetar.
5Di hadapan TUHAN (YAHWEH - 3068), di

hadapan Tuhan seluruh bumi, gunung-gunung
dilelehkan seperti lilin.
6 Langit menyatakan kebenaran-Nya, dan

semua manusia menyaksikan kemuliaan-Nya.
7Biarlah semua yang menyembah patung

menjadi malu, yang memegahkan diri dengan
berhala-berhala; bersujudlah kepada-Nya, hai
segala allah (ilah - 430)!
8Sion mendengar dan bersukacita, ya,

putri-putri Yehuda bersukacita karena
keputusan-keputusan-Mu, ya TUHAN
(YAHWEH - 3068).
9Sebab Engkaulah, ya TUHAN (YAHWEH -

3068), tinggi mengatasi seluruh bumi; Engkau
ditinggikan jauh melebihi segala allah (ilah -
430).
10Hai kamu yang mengasihi TUHAN

(YAHWEH - 3068), bencilah kejahatan! Dia
memelihara jiwa orang-orang kudus-Nya, Dia
melepaskan mereka dari tangan orang fasik.
11Cahaya dipancarkan kepada orang benar,

dan sukacita bagi yang lurus hatinya.
12Bersukacitalah di dalam TUHAN (YAHWEH

- 3068), hai orang-orang benar, bersyukurlah
sebagai peringatan akan kekudusan-Nya.
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98
1Mazmur. Nyanyikanlah bagi TUHAN
(YAHWEH - 3068) nyanyian baru

karena Dia telah melakukan hal-hal yang ajaib;
tangan kanan-Nya dan lengan-Nya yang kudus
telah menyelamatkan milik-Nya.
2TUHAN (YAHWEH - 3068) telah menyatakan

keselamatan-Nya; Dia menyingkapkan
kebenaran-Nya di depan mata bangsa-bangsa.
3Dia telah mengingat kasih setia-Nya dan

kesetiaan-Nya kepada isi rumah Israel; seluruh
ujung bumi telah menyaksikan keselamatan
Allah (Elohim - 430) kita.
4Bersoraklah bagi TUHAN (YAHWEH -

3068) hai seluruh bumi, pekikkanlah dan
bersorak-sorailah dan bermazmurlah!
5Bermazmurlah bagi TUHAN (YAHWEH -

3068) dengan harpa, dengan harpa dan suara
mazmur.
6Dengan terompet dan bunyi sangkakala,

bersoraklah di hadapan Raja TUHAN (YAHWEH
- 3068).
7Biarlah laut dan segala isinya bergemuruh,

dan dunia serta semua yang tinggal di
dalamnya.
8Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan

biarlah gunung-gunung bersukacita
9 di hadapan TUHAN (YAHWEH - 3068),

karena Dia datang untuk menghakimi bumi,
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Dia akan menghakimi dunia dengan keadilan,
dan bangsa-bangsa dengan ketulusan.

99
1TUHAN (YAHWEH - 3068)
memerintah, biarlah bangsa-bangsa

gentar; Dia yang bersemayam di antara
kerub-kerub, biarlah bumi berguncang.
2TUHAN (YAHWEH - 3068) Yang Mahabesar

ada di Sion, dan Dialah yang ditinggikan atas
segala bangsa.
3Biarlah mereka menyanjung Nama-Mu yang

agung dan yang ditakuti, kuduslah Nama itu.
4Dan kekuatan Raja menyukai keadilan;

Engkau telah menegakkan kejujuran, keadilan
dan kebenaran di dalam Yakub, Engkau telah
melakukannya.
5Tinggikanlah TUHAN (YAHWEH - 3068),

Allah (Elohim - 430) kita dan bersujudlah pada
tumpuan kaki-Nya, karena Dia kudus.
6Musa dan Harun ada di antara para

imam-Nya, dan Samuel di antara orang-orang
yang menyerukan Nama-Nya; mereka berseru
kepada TUHAN (YAHWEH - 3068), dan Dia
menjawab mereka.
7Dia berbicara kepada mereka dalam

tiang awan; mereka memelihara kesaksian-
kesaksian-Nya dan ketetapan yang Dia berikan
kepada mereka.
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8Engkau menjawab mereka, ya TUHAN

(YAHWEH - 3069), Allah (Elohim - 430)
kami; Engkaulah Allah (Elohim - 410) yang
mengampunkan kesalahan mereka, yang
membalas perbuatan mereka.
9Tinggikanlah TUHAN (YAHWEH - 3068),

Allah (Elohim - 430) kita, dan sembahlah Dia
di gunung-Nya yang kudus, karena TUHAN
(YAHWEH - 3068), Allah (Elohim - 430) kita
kudus.

100
1Mazmur ucapan syukur.
Bersoraklah bagi TUHAN (YAHWEH

- 3068), hai seluruh bumi.
2Berbaktilah kepada TUHAN (YAHWEH

- 3068) dengan gembira, datanglah ke
hadapan-Nya dengan nyanyian.
3Ketahuilah bahwa Tuhanlah (YAHWEH -

3068), Dialah Allah (Elohim - 430); Dialah
telah menjadikan kita, dan kita adalah umat
milik-Nya, dan domba gembalaan-Nya.
4Masukilah gerbang-Nya dengan ucapan

syukur, pelataran-Nya dengan pujian;
bersyukurlah kepada-Nya, berkatilah
Nama-Nya!
5Sebab TUHAN (YAHWEH - 3068) itu

baik, kasih setia-Nya untuk selamanya, dan
kesetiaan-Nya turun-temurun.
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101
1Mazmur Daud. Aku mau
menyanyikan kasih setia dan

keadilan, ya TUHAN (YAHWEH - 3068),
kepada-Mu aku mau bermazmur.
2Aku mau bertindak bijaksana di jalan yang

sempurna; ya, kapankah Engkau akan datang
kepadaku? Aku mau berjalan dalam ketulusan
hatiku di tengah keluargaku.
3Aku tidak mau menempatkan perkara

dursila di depan mataku; aku membenci
kelakuan para pembelot, hal itu tidak akan
melekat padaku.
4Hati yang curang akan menjauh dari

padaku; aku tidak akan mengenal kejahatan.
5Siapa yang memfitnah sesamanya dengan

diam-diam, aku mau membinasakannya; aku
tidak tahan terhadap orang yang bermata
angkuh dan berhati sombong.
6Mataku tertuju kepada orang yang setia

di negeri itu sehingga mereka dapat tinggal
bersamaku; dia yang berjalan pada jalan yang
sempurna akan melayaniku.
7Siapa yang berbuat curang tidak akan

tinggal dalam rumahku; siapa yang berkata
dusta tidak akan berdiri tegak di depan
mataku.
8 Pada waktu pagi aku mau membinasakan

orang fasik di negeri itu; sehingga aku dapat
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melenyapkan semua orang yang melakukan
kejahatan dari kota TUHAN (YAHWEH - 3068).

102
1Doa orang yang menderita ketika
dia lemah dan mencurahkan keluh

kesahnya di hadapan TUHAN (YAHWEH -
3068). (102-2) Dengarkanlah doaku, ya
TUHAN (YAHWEH - 3068), dan biarlah
seruanku sampai kepada-Mu.
2 (102-3) Janganlah menyembunyikan

wajah-Mu dari padaku pada waktu kesesakan
menimpa aku; sendengkanlah telinga-Mu
ketika aku berseru, jawablah aku segera!
3 (102-4) Sebab hari-hariku berakhir bagaikan

asap, dan tulang-tulangku membara bagaikan
tungku perapian.
4 (102-5) Hatiku terpukul dan menjadi kering

bagaikan rumput, sehingga aku lupa makan
rotiku.
5 (102-6) Sebab suara rintihanku; tulang

belulangku melekat pada dagingku.
6 (102-7) Aku seperti burung pelikan di

padang belantara; aku seperti burung hantu di
padang gurun.
7 (102-8) Aku berjaga dan aku seperti seekor

burung yang terasing di atas atap.
8 (102-9) Musuh-musuhku mencela aku

sepanjang hari; orang-orang yang sombong
bersumpah melawan aku.
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9 (102-10) Sebab aku telah makan abu

seperti roti, dan telah mencampur minumanku
dengan ratapan;
10 (102-11) oleh karena murka-Mu dan

geram-Mu; sebab, Engkau telah mengangkat
aku dan mencampakkan aku.
11 (102-12) Hari-hariku bagaikan bayang-

bayang yang membentang, dan aku layu
bagaikan rumput.
12 (102-13) Namun Engkau, ya TUHAN

(YAHWEH - 3068), akan bersemayam untuk
selama-lamanya, dan ingatan akan Engkau
turun-temurun.
13 (102-14) Engkau akan bangkit,

berbelaskasihan terhadap Sion; karena waktu
untuk berbelaskasihan kepadanya, karena
waktu yang ditentukan telah tiba.
14 (102-15) Sebab hamba-hamba-Mu

berkenan akan batu-batunya, dan menaruh
kasihan terhadap debunya.
15 (102-16) Maka bangsa-bangsa takut akan

Nama TUHAN (YAHWEH - 3068), dan raja-raja
di bumi akan kemuliaan-Mu.
16 (102-17) Apabila TUHAN (YAHWEH - 3068)

membangun Sion, Dia akan menampakkan diri
dalam kemuliaan-Nya.
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17 (102-18) Dia akan berpaling kepada doa

orang miskin, dan tidak akan menghina doa
mereka.
18 (102-19) Hal ini dituliskan untuk generasi

yang akan datang, dan umat yang diciptakan
akan memuji TUHAN (YAHWEH - 3050).
19 (102-20) Sebab Dia telah memandang

dari ketinggian tempat kudus-Nya, TUHAN
(YAHWEH - 3068) melihat dari surga ke bumi;
20 (102-21) untuk mendengar keluhan orang-

orang yang tertawan, untuk membebaskan
anak-anak dari maut;
21 (102-22) untuk menceritakan Nama TUHAN

(YAHWEH - 3068) di Sion, dan kepujian-Nya di
Yerusalem;
22 (102-23) pada waktu bangsa-bangsa dan

kerajaan-kerajaan berhimpun untuk berbakti
kepada TUHAN (YAHWEH - 3068).
23 (102-24) Dia menurunkan kekuatanku

dalam perjalanan; Dia memperpendek
hari-hariku;
24 (102-25) aku berkata, "Oh Allahku

(Elohimku - 410), janganlah mengambil aku
dalam pertengahan umurku; tahun-tahun-Mu
dari generasi ke generasi"
25 (102-26) Engkau telah membangun bumi

sejak dahulu kala; dan langit adalah hasil
buatan tangan-Mu.
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26 (102-27) Semua itu akan binasa, tetapi

Engkau akan tetap tegak, bahkan semua itu
akan menjadi usang seperti pakaian; Engkau
akan mengubah mereka seperti pakaian, dan
mereka akan berubah.
27 (102-28) Namun Engkau tetap sama, dan

tahun-tahun-Mu tidak akan berakhir.
28 (102-29) Anak hamba-hamba-Mu akan

tetap tinggal, dan keturunan mereka
ditegakkan di hadapan-Mu.

103
1Dari Daud. Berkatilah TUHAN
(YAHWEH - 3068), hai jiwaku, dan

segenap batinku, berkatilah Nama kudus-Nya!
2Berkatilah TUHAN (YAHWEH - 3068), hai

jiwaku, dan janganlah melupakan semua
kebaikan-Nya.
3Dialah yang telah mengampunkan segala

kesalahanmu; yang telah menyembuhkan
segala penyakitmu;
4 yang telah menebus hidupmu dari lubang

kebinasaan; yang telah memahkotai engkau
dengan kasih setia dan rahmat;
5 yang memuaskan hasratmu dengan

kebaikan; masa mudamu diperbaharui
bagaikan rajawali.
6TUHAN (YAHWEH - 3068) melaksanakan

kebenaran dan keadilan kepada semua orang
yang tertindas.
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7Dia memberitahukan jalan-jalan-Nya kepada

Musa, dan tindakan-Nya kepada bani Israel.
8TUHAN (YAHWEH - 3068) itu pengasih

dan penyayang, lamban untuk marah dan
berlimpah kasih setia.
9Dia tidak selamanya menghajar, atau

menyimpan murka-Nya untuk selama-
lamanya.
10Dia tidak memperlakukan kita sesuai

dengan dosa-dosa kita, atau membalas kepada
kita sesuai kesalahan kita.
11Setinggi langit di atas bumi, demikianlah

kekuatan kasih setia-Nya atas orang-orang
yang takut akan Dia.
12Sejauh timur dari barat, demikianlah Dia

menjauhkan pelanggaran-pelanggaran kita
dari pada kita.
13Seperti bapak berbelaskasihan kepada

anak-anak, demikianlah TUHAN (YAHWEH -
3068) berbelas kasihan kepada orang-orang
yang takut akan Dia.
14Sebab Dia mengetahui rupa kita, yang

diingat bahwa kita adalah debu.
15Sebab manusia, hari-harinya seperti

rumput; seperti bunga di padang, demikianlah
dia mekar.
16 Jika angin melandanya, lenyaplah dia, dan

tempatnya tidak mengenalnya lagi.
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17Namun kasih setia TUHAN (YAHWEH

- 3068) adalah dari kekal sampai kekal
bagi orang-orang yang takut akan Dia dan
keadilan-Nya bagi anak cucu;
18 bagi mereka yang memegang teguh

perjanjian-Nya, dan bagi mereka yang
mengingat perintah-perintah-Nya agar
melakukannya.
19TUHAN (YAHWEH - 3068) telah

mempersiapkan takhta-Nya di surga; dan
kerajaan-Nya berkuasa atas semua.
20Berkatilah TUHAN (YAHWEH - 3068),

hai para malaikat dan pahlawan-pahlawan
perkasa-Nya; yang melakukan firman-Nya
untuk mendengarkan suara firman-Nya.
21Berkatilah TUHAN (YAHWEH - 3068), hai

semua bala tentara-Nya, hai para pelayan-Nya
yang melakukan kehendak-Nya.
22Berkatilah TUHAN (YAHWEH - 3068), atas

segala perbuatan tangan-Nya, di seluruh
tempat kekuasaan-Nya; berkatilah TUHAN
(YAHWEH - 3068), hai jiwaku.

104
1Berkatilah TUHAN (YAHWEH
- 3068), hai jiwaku! Ya TUHAN

(YAHWEH - 3068), Allahku (Elohimku - 430),
Engkau telah menjadi Mahabesar, Engkau
berpakaian kemuliaan dan kehormatan;
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2 yang menyelimuti diri-Mu dengan terang

bagaikan jubah, yang membentangkan langit
seperti tabir;
3 yang memancangkan tiang-tiang ruang

atas-Nya di dalam air, yang meletakkan
awan-awan tebal sebagai kereta-Nya, yang
berjalan di atas sayap angin;
4 yang menjadikan malaikat-malaikat-Nya

seperti angin, dan pelayan-pelayannya seperti
api yang menyala-nyala.
5Dia menegakkan bumi di atas fondasinya,

sehingga tidak terguncang sampai selama-
lamanya.
6Engkau menutupi laut seperti sebuah jubah;

air naik meluap melampaui gunung-gunung.
7Oleh hardikan-Mu, mereka melarikan

diri, oleh bunyi guntur-Mu mereka berlalu
terburu-buru.
8Mereka naik ke gunung-gunung, lalu turun

ke lembah, ke tempat yang telah Engkau
tetapkan bagi mereka.
9Engkau telah menetapkan batas, mereka

tidak akan melewatinya; mereka tidak akan
kembali menutupi bumi.
10Dia yang mengirim mata air ke lembah-

lembah, mengalir di antara bukit-bukit,
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11memberi minum pada setiap hewan di

padang; keledai-keledai liar memuaskan
dahaganya;
12 di atasnya bersaranglah burung-burung

di langit; mereka berkicau dari antara
dahan-dahan.
13Dia yang menyirami bukit-bukit dari tempat

tinggi; bumi dikenyangkan dari hasil karya-Mu.
14Dia yang menumbuhkan rerumputan

untuk kawanan ternak, dan tanaman untuk
diusahakan oleh manusia; untuk menghasilkan
makanan dari dalam tanah.
15Dan anggur menyukakan hati manusia;

dari minyak membuat wajah bercahaya; dan
roti menopang perut manusia;
16 Pepohonan TUHAN (YAHWEH - 3068)

dipuaskan; pohon aras Libanon yang telah Dia
tanam;
17 di sana tempat burung-burung bersarang;

pohon-pohon cemara adalah rumah
burung-burung bangau.
18 bukit-bukit yang tinggi untuk kambing-

kambing liar; bukit-bukit batu sebagai
perlindungan bagi pelanduk;
19Dia membuat bulan sebagai penentu

musim, matahari mengetahui terbenamnya.
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20Engkau menetapkan gelap, dan itulah

malam; di dalamnya semua binatang hutan
mengeriap.
21Singa-singa muda mengaum demi mangsa;

dan mencari makanannya dari Allah (Elohim -
410).
22matahari terbit, mereka berkumpul, dan

berbaring di liangnya.
23Keluarlah manusia untuk pekerjaannya;

dan jerih payahnya sampai petang hari.
24Ya TUHAN (YAHWEH - 3068), betapa

banyaknya perbuatan-Mu! Engkau telah
menjadikan semuanya dalam hikmat-Mu; bumi
penuh kekayaan-Mu.
25 Inilah laut,besar dan luas kedua sisinya;

di dalamnya tak terhitung segala yang
berkeriapan makhluk-makhluk hidup, kecil dan
besar.
26Di sanalah kapal-kapal berlayar, Engkau

menciptakan binatang-binatang laut yang
besar agar bermain di dalamnya.
27Semuanya itu sedang menanti-nantikan

Engkau, untuk memberikan makanan mereka
pada musimnya.
28Apabila Engkau memberikan kepada

mereka, mereka akan memungut. Apabila
Engkau akan membuka kedua belah tangan-
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Mu, mereka akan dikenyangkan dengan
kebaikan.
29Apabila Engkau menyembunyikan wajah-

Mu, mereka akan dibuat menderita. Apabila
Engkau mengumpulkan roh mereka, mereka
akan mati, dan mereka akan kembali menjadi
debu.
30Engkau mengirimkan Roh-Mu, mereka

pun tercipta, dan Engkau memperbaharui
permukaan bumi.
31Kemuliaan TUHAN (YAHWEH - 3068) akan

tetap untuk selamanya, TUHAN (YAHWEH -
3068) akan bersukacita atas perbuatan-Nya.
32Dia memandang ke atas bumi, bumi pun

gemetar, Dia menyentuh gunung-gunung dan
gunung-gunung pun berasap.
33Aku mau bernyanyi bagi TUHAN (YAHWEH

- 3068) selama hidupku, aku mau bermazmur
bagi Allahku (Elohimku - 430), selagi aku ada.
34Renunganku tentang Dia itu manis, aku

mau bersuka di dalam TUHAN (YAHWEH -
3068).
35Biarlah orang-orang berdosa binasa dari

bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak akan
ada lagi; berkatilah TUHAN (YAHWEH - 3068),
hai jiwaku, Haleluya (Halelu-YAH - 3050)!

105
1Bersyukurlah kepada TUHAN
(YAHWEH - 3068), serukanlah
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Nama-Nya; beritahukanlah perbuatan-
perbuatan-Nya di antara bangsa-bangsa.
2Bernyanyilah bagi Dia, nyanyikanlah

puji-pujian bagi Dia; ceritakanlah segala
keajaiban-Nya.
3Muliakanlah Nama kudus-Nya; kiranya hati

semua orang yang mencari TUHAN (YAHWEH
- 3068), bersukacita.
4Carilah TUHAN (YAHWEH - 3068) dan

kekuatan-Nya; carilah wajah-Nya selalu.
5 Ingatlah keajaiban-keajaiban-Nya yang

telah Dia lakukan, mukjizat-mukjizat-Nya, dan
keadilan dari mulut-Nya.
6Hai benih Abraham, hamba-Nya; hai

keturunan Yakub, orang-orang pilihan-Nya.
7Dia adalah TUHAN (YAHWEH - 3068), Allah

(Elohim - 430) kita; keadilan-Nya di seluruh
bumi.
8Dia mengingat perjanjian-Nya untuk

selamanya; firman yang telah Dia berikan
kepada ribuan generasi;
9 yang telah Dia ikat dengan Abraham dan

sumpahnya kepada Ishak;
10 dan telah Dia teguhkan bagi Yakub sebagai

suatu ketetapan; bagi Israel, sebagai suatu
perjanjian yang terus-menerus;
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11 yang mengatakan, "Kepadamu Aku akan

memberikan tanah Kanaan, sebagai bagian
milik pusakamu."
12Ketika mereka masih sangat sedikit

jumlahnya, dan sebagai orang asing di
dalamnya;
13 dan mereka mengembara dari satu bangsa

ke bangsa yang lain; dari satu kerajaan ke
rakyat yang lain;
14Dia tidak membiarkan orang menindas

mereka; ya, Dia menegur raja-raja demi
mereka,
15 "Jangan menyentuh yang Kuurapi, dan

janganlah mengganggu nabi-nabi-Ku."
16Dan Dia mendatangkan kelaparan atas

negeri itu; Dia menghancurkan seluruh bahan
makanan.
17Dia mengutus seseorang untuk mendahului

mereka, Yusuf dijual sebagai budak.
18Mereka mengimpit kedua kakinya dengan

belenggu, jiwanya telah masuk dalam penjara
besi.
19Sampai waktu firman-Nya datang; firman

TUHAN (YAHWEH - 3068) memurnikan dia;
20Raja, penguasa bangsa mengutus

seseorang dan melepaskannya; dan
menyatakannya bebas.
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21Raja menjadikannya tuan atas istana, dan

mengatur segala harta miliknya;
22untuk mengikat para pangerannya pada

kehendaknya, dan untuk mengajarkan hikmat
kepada tua-tuanya.
23 Israel pun datang ke Mesir, dan Yakub

tinggal di tanah Ham.
24Dan Dia menambah umat-Nya menjadi

sangat banyak; dan membuatnya lebih kuat
daripada musuh-musuhnya.
25Dia mengubah hati mereka sehingga

membenci umat-Nya, dan berbuat curang
terhadap hamba-hamba-Nya.
26Dia mengutus Musa, hamba-Nya, dan

Harun, yang telah Dia pilih.
27Mereka melakukan hal-hal di tengah-

tengah mereka sebagai tanda-tanda-Nya dan
keajaiban-keajaiban di tanah Ham.
28Dia mengirimkan kegelapan dan

membuatnya gelap; dan mereka tidak taat
terhadap firman-Nya.
29Dia mengubah air menjadi darah, dan

membunuh ikannya.
30Katak mengerumuni negeri mereka, dalam

kamar-kamar raja mereka.
31Dia berfirman dan datanglah lalat pikat,

dan kutu di seluruh perbatasan mereka.
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32Dia menurunkan hujan es bagi mereka,

nyala api di negeri mereka.
33Dia menghancurkan pohon-pohon anggur

mereka, dan pohon-pohon ara mereka;
dan mematahkan pepohonan di perbatasan
mereka.
34Dia berfirman dan datanglah belalang, dan

ulat yang tidak terbilang jumlahnya:
35 dan mereka memakan semua tanaman di

negeri mereka, dan memakan buah-buahan di
tanah mereka.
36Dia juga membunuh semua anak sulung

di negeri mereka, buah sulung dari semua
kekuatan mereka.
37Dan Dia memimpin mereka keluar dengan

perak dan emas, dan tidak seorang pun di
antara suku-suku mereka yang menjadi lemah.
38Mesir bergembira ketika mereka pergi,

karena ketakutan mereka menimpa mereka.
39Dia membentangkan awan sebagai

penudung, dan api untuk menerangi malam.
40Mereka meminta dan Dia mendatangkan

burung puyuh, dan roti surga mengenyangkan
mereka.
41Dia membelah gunung batu dan

memancarlah air, mereka mengalir di tempat
kering menjadi sebuah sungai.
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42Sebab Dia mengingat firman-Nya yang

kudus, dan Abraham, hamba-Nya.
43Dan Dia membawa umat-Nya ke luar

dengan sukacita, orang-orang pilihan-Nya
dengan kegirangan.
44Dan Dia memberikan kepada mereka

negeri bangsa-bangsa, dan mereka mewarisi
hasil jerih payah dari bangsa-bangsa;
45 supaya mereka mematuhi ketetapan-

Nya dan memelihara torat-Nya. Haleluya
(Halelu-YAH - 3050)!

106
1Halelu-YAH! Bersyukurlah kepada
TUHAN (YAHWEH - 3068) sebab

Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih
setia-Nya.
2Siapakah yang dapat mengucapkan

perbuatan TUHAN (YAHWEH - 3068) yang
dahsyat, yang dapat mengumandangkan
segala kepujian-Nya?
3Berbahagialah orang yang memelihara

hukum, yang melakukan kebenaran pada
setiap waktu.
4 Ingatlah aku, ya TUHAN (YAHWEH - 3068),

dalam perkenan umat-Mu; lawatlah aku dalam
keselamatan-Mu.
5untuk melihat kebaikan umat pilihan-Mu;

untuk bersukacita dalam kegembiraan
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umat-Mu, untuk memuliakan bersama ahli
waris-Mu.
6Kami telah berdosa bersama leluhur kami;

kami telah bersalah, kami telah berbuat jahat.
7 Leluhur kami di Mesir tidak memahami

mukjizat-Mu; mereka tidak mengingat kasih
setia-Mu yang berlimpah, dan memberontak di
laut, di laut Suf.
8Dan Dia menyelamatkan mereka demi

Nama-Nya, untuk memperkenalkan kuasa-Nya.
9Dan Dia menghardik laut Suf, dan laut itu

kering, dan Dia membuat mereka berjalan di
kedalaman seperti di padang gurun.
10Dan Dia menyelamatkan mereka dari

tangan orang yang membenci mereka, dan
menebus mereka dari tangan musuh.
11Maka air pun menutup musuh mereka,

tidak seorang pun dari antara mereka
tertinggal.
12Dan mereka akan percaya pada firman-Nya,

mereka akan menyanyikan kepujian-Nya.
13Mereka terburu-buru, mereka melupakan

perbuatan-Nya, mereka tidak menunggu
nasihat-Nya.
14Dan mereka sangat rakus di padang gurun,

dan mencobai Allah (Elohim - 410) di padang
gurun.
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15Dan Dia mengabulkan permintaan mereka,

tetapi mengirimkan kesia-siaan ke dalam hati
mereka.
16Dan mereka iri hati terhadap Musa di

perkemahan, terhadap Harun, orang kudus
TUHAN (YAHWEH - 3068).
17Bumi menganga dan menelan Datan; dan

meliputi rombongan Abiram.
18Dan nyala api membakar rombongan

mereka; nyala api menghanguskan
orang-orang fasik.
19Mereka membuat anak lembu di Horeb,

dan menyembah patung tuangan itu;
20 dan mereka menukar kemuliaan mereka

dengan patung lembu jantan yang makan
rumput.
21Mereka melupakan Allah (Elohim - 410)

yang membebaskan mereka, yang telah
melakukan perkara-perkara besar di Mesir;
22 perbuatan-perbuatan yang ajaib di tanah

Ham, peristiwa-peristiwa yang mengagumkan
di laut Suf.
23Dan Dia mengatakan untuk membinasakan

mereka; kecuali Musa, orang pilihan-Nya
yang berdiri di hadapan-Nya pada waktu
pelanggaran itu sehingga membatalkan
murka-Nya untuk membinasakan mereka.
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24Dan mereka meremehkan tanah yang

menyenangkan, mereka tidak percaya akan
firman-Nya.
25 Lalu, mereka bersungut-sungut di

dalam tenda-tenda mereka, mereka tidak
mendengarkan suara TUHAN (YAHWEH -
3068);
26 dan Dia mengangkat tangan-Nya ke atas

mereka, untuk merobohkan mereka di padang
gurun;
27untuk membuat keturunan mereka

juga jatuh di antara bangsa-bangsa; dan
menyerakkan mereka ke negeri-negeri.
28Dan mereka bergabung dengan Baal-Peor,

dan makan kurban bagi orang mati.
29 dan menyakiti-Nya dengan perbuatan

mereka; lalu tulah pun merebak di antara
mereka;
30Kemudian, Pinehas tampil dan campur

tangan; dan tulah itu pun terhenti,
31 dan hal ini diperhitungkan sebagai suatu

kebenaran bagi dia dari generasi ke generasi
untuk selama-lamanya.
32Dan mereka marah di dekat air Meriba, dan

menyakitkan Musa, karena tuntutan mereka.
33 karena mereka menyakiti hatinya, sehingga

dia berbicara gegabah dengan bibirnya.
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34Mereka tidak menumpas bangsa-bangsa,

yang telah TUHAN (YAHWEH - 3069)
perintahkan kepada mereka;
35malah berbaur dengan bangsa-bangsa itu,

dan mempelajari perbuatan mereka.
36 Lalu, mereka mengabdi kepada berhala-

berhala mereka, dan menjadi jerat bagi
mereka.
37Bahkan mereka mengurbankan anak

laki-laki dan anak perempuan mereka kepada
roh-roh jahat;
38 dan mereka menumpahkan darah orang

yang tidak bersalah, darah anak-anak lelaki
dan anak-anak perempuan mereka, yang
mereka kurbankan kepada berhala-berhala
Kanaan; dan negeri itu menjadi cemar dengan
darah.
39Demikianlah mereka menjadi najis karena

perbuatan mereka, dan berzina dalam
perbuatan mereka.
40Maka murka TUHAN (YAHWEH - 3068)

menyala terhadap umat-Nya, dan Dia jijik
terhadap ahli waris-Nya.
41 Lalu, Dia menyerahkan mereka ke tangan

bangsa-bangsa, dan orang-orang yang
membenci mereka, berkuasa atas mereka.
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42Dan musuh mereka menindas mereka,

dan mereka sangat terhina di bawah tangan
musuh.
43Berkali-kali Dia membebaskan mereka,

tetapi mereka memberontak dengan rencana
mereka sendiri, dan tenggelam dalam
pelanggaran mereka.
44 Lalu, Dia melihat kesengsaraan mereka,

ketika Dia mendengar jeritan mereka,
45 dan Dia mengingat perjanjian-Nya dengan

mereka, dan Dia menyesal sesuai kelimpahan
kasih setia-Nya.
46Dan Dia memberi kemurahan di hadapan

semua orang yang menawan mereka.
47Selamatkanlah kami, ya TUHAN (YAHWEH

- 3068), Allah (Elohim - 430) kami;
kumpulkanlah kami dari antara bangsa-
bangsa, untuk bersyukur bagi Nama-Mu yang
kudus, untuk bermegah dalam kepujian-Mu.
48Diberkatilah TUHAN (YAHWEH - 3068),

Allah (Elohim - 430) Israel, dari kekal sampai
kekal, dan semua bangsa akan berkata: Amin!
Haleluya (Halelu-YAH - 3050)!

107
1Bersyukurlah kepada TUHAN
(YAHWEH - 3068) sebab Dia baik,

bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya.
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2Biarlah orang-orang yang ditebus TUHAN

(YAHWEH - 3068), yang telah Dia tebus dari
tangan musuh, mengatakannya.
3Adapun Dia telah menghimpunkan mereka

dari berbagai negeri, dari timur dan dari barat,
dari utara dan dari selatan.
4Mereka telah mengembara di padang

belantara, di jalan padang pasir, mereka tidak
menemukan kota kediaman,
5mereka lapar juga dahaga, jiwa mereka

menjadi letih dalam dirinya.
6 Lalu mereka berseru kepada TUHAN

(YAHWEH - 3069) dalam kesusahan mereka,
Dia melepaskan mereka dari kesesakannya.
7Dan Dia membimbing mereka di jalan yang

benar, menuju kota kediaman.
8Biarlah mereka bersyukur kepada TUHAN

(YAHWEH - 3068) atas kasih setia-Nya, dan
keajaiban-keajaiban-Nya kepada anak-anak
manusia.
9Sebab, Dia memuaskan jiwa yang haus, dan

Dia mengenyangkan jiwa yang lapar dengan
kebaikan.
10Orang-orang yang hidup dalam kegelapan

dan bayang-bayang maut, menjadi tawanan
dalam penderitaan dan belenggu;
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11 karena mereka melawan firman Allah

(Elohim - 410) dan meremehkan nasihat dari
Yang Mahatinggi.
12Dan Dia menundukkan hati mereka dengan

kekerasan, mereka tersandung dan tidak ada
seorang pun yang menolong.
13Dan mereka berseru kepada TUHAN

(YAHWEH - 3069) dalam kesusahan mereka,
Dia menyelamatkan mereka dari segala
kesesakan mereka.
14Dia membawa mereka keluar dari

kegelapan dan bayang-bayang maut, dan Dia
memutuskan belenggu mereka.
15Biarlah mereka bersyukur kepada TUHAN

(YAHWEH - 3068) atas kasih setia-Nya, dan
keajaiban-keajaiban-Nya kepada anak-anak
manusia.
16Sebab Dia telah menghancurkan gerbang-

gerbang tembaga, dan Dia mematahkan
palang besi menjadi dua bagian.
17Orang bodoh menderita karena

pembangkangan mereka dan karena
pelanggaran mereka.
18 Jiwa mereka membenci setiap makanan,

dan mereka mendekati gerbang kematian.
19 Lalu mereka berseru kepada TUHAN

(YAHWEH - 3069) dalam kesusahan mereka,



MAZMUR 107.20–27 225

Dia menyelamatkan mereka dari kesesakan
mereka.
20Dia mengirimkan firman-Nya kepada

mereka dan menyembuhkan mereka, dan
membebaskan mereka dari lubang kebinasaan
mereka.
21Biarlah mereka bersyukur kepada TUHAN

(YAHWEH - 3068) atas kasih setia-Nya dan
keajaiban-keajaiban-Nya kepada anak-anak
manusia.
22Dan biarlah mereka mengurbankan kurban

persembahan syukur, dan biarlah mereka
menceritakan perbuatan-perbuatan-Nya
dengan sorak-sorai!
23Orang-orang yang mengarungi lautan

dengan kapal-kapal, yang melakukan
pekerjaan di laut luas.
24Mereka melihat perbuatan TUHAN

(YAHWEH - 3068), dan keajaiban-keajaiban-
Nya di kedalaman laut.
25Sebab Dia berfirman dan membangkitkan

angin badai dan meninggikan gelombangnya.
26Mereka naik ke langit, mereka turun ke

kedalaman laut, jiwa mereka luluh karena
malapetaka,
27mereka sempoyongan dan terhuyung-

huyung seperti orang mabuk, dan seluruh
hikmat mereka lenyap.
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28Dan mereka berseru kepada TUHAN

(YAHWEH - 3069) dalam kesukaran, dan Dia
mengeluarkan mereka dari kesesakan mereka.
29Dia meredakan badai menjadi tenang dan

gelombang laut pun menjadi teduh;
30 lalu mereka merasa senang, karena badai

dan gelombang menjadi teduh, dan Dia
menuntun mereka ke perhentian yang mereka
rindukan.
31Biarlah mereka bersyukur kepada TUHAN

(YAHWEH - 3068) atas kasih setia-Nya, dan
keajaiban-keajaiban-Nya kepada anak-anak
manusia;
32 dan meninggikan Dia di tengah-tengah

jemaat bangsa itu, dan memuji Dia dalam
kumpulan para tua-tua.
33Dia mengubah sungai-sungai menjadi

padang gurun, dan mata air menjadi tanah
yang tandus,
34 tanah yang subur menjadi padang garam,

karena kefasikan orang-orang yang tinggal di
dalamnya.
35Dia mengubah padang pasir menjadi kolam

air, dan tanah yang tandus memancarkan mata
air;
36 dan Dia menempatkan orang-orang yang

lapar di sana, dan mereka menyiapkan kota
kediaman.
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37Dan mereka menabur di ladang-ladang dan

membuat kebun anggur dan menghasilkan
buah.
38Dia juga memberkati mereka sehingga

berlipat ganda, dan Dia tidak membiarkan
kawanan ternak mereka berkurang.
39Namun mereka berkurang dan menjadi

rendah, karena penindasan, penderitaan dan
dukacita.
40Dia mencurahkan kehinaan kepada para

penguasa, dan membuat mereka mengembara
dalam kesia-siaan, tidak ada jalan.
41Namun Dia mengangkat orang-orang

miskin dari penderitaan, dan Dia menjadikan
keluarga-keluarga seperti kawanan domba.
42Orang yang jujur akan melihat dan

bersukacita, dan semua kejahatan menutup
mulutnya.
43Siapa yang bijaksana maka akan

memerhatikan hal-hal ini, mereka akan
memahami kasih setia TUHAN (YAHWEH -
3068).

108
1Nyanyian. Mazmur Daud. (108-2)
Hatiku siap, ya Allah (Elohim - 430),

aku mau bernyanyi, dan aku mau bermazmur
bahkan dengan kemuliaanku.
2 (108-3) Bangunlah, hai kecapi dan harpa,

aku mau membangunkan fajar.
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3 (108-4) Aku mau menyanjung Engkau di

antara umat, ya TUHAN (YAHWEH - 3068),
dan aku mau memazmurkan Engkau di antara
yang bukan umat.
4 (108-5) Sebab kasih setia-Mu besar

mengatasi langit, dan kesetiaan-Mu ke
awan-awan.
5 (108-6) Tinggikan diri-Mu, ya Allah (Elohim

- 430) mengatasi langit, kemuliaan-Mu
mengatasi seluruh bumi.
6 (108-7) Supaya orang yang Engkau kasihi

dapat dibebaskan, diselamatkan oleh tangan
kanan-Mu dan jawablah aku.
7 (108-8) Allah (Elohim - 430) telah berfirman

dalam kekudusan-Nya, "Aku mau bersukacita,
Aku mau membagi-bagi wilayah Sikhem, dan
Aku mau mengukur lembah Sukot.
8 (108-9) Gilead adalah milik-Ku, dan

Manashe adalah milik-Ku, dan Efraim adalah
pelindung kepala-Ku, Yehuda adalah tongkat
kekuasaan-Ku.
9 (108-10) Moab adalah bejana pembasuhan-

Ku, Aku akan melemparkan kasut-Ku ke Edom,
Aku akan bersorak kemenangan atas Filistin.
10 (108-11) Siapakah yang akan memimpin

aku masuk ke kota yang berkubu? Siapakah
yang akan memimpin aku ke Edom?
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11 (108-12) Ya Allah (Elohim - 430), bukankah

Engkau yang tidak membuang kami? Dan, ya
Allah (Elohim - 430), apakah Engkau tidak
akan bersama laskar kami?
12 (108-13) Berikanlah pertolongan kepada

kami dari kesesakan, karena pembebasan dari
manusia sia-sia.
13 (108-14) Bersama Allah (Elohim - 430),

kita akan melakukan keperkasaan, dan Dia
akan menginjak-injak musuh-musuh kita.

109
1Untuk pemimpin musik. Mazmur
Daud. Ya Allah (Elohim - 430)

kepujianku, janganlah diam!
2Sebab mulut orang fasik, dan mulut

dusta menganga melawan aku, berkata-kata
melawan aku dengan lidah dusta.
3Dan mereka mengepung aku dengan

perkataan kebencian; dan menantang perang
melawan aku tanpa alasan.
4Sebaliknya kesayanganku, menjadi

musuhku tetapi aku tetap dalam doa.
5Dan mereka membalas kebaikan dengan

kejahatan terhadapku, dan kasihku dengan
kebencian.
6Tempatkanlah orang fasik untuk

mengatasinya, dan biarlah musuh berdiri pada
sebelah kanan tangannya;
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7 ketika dihakimi, biarlah dia keluar dalam

keadaan jahat, dan biarlah doanya menjadi
dosa;
8 biarlah hari-harinya pendek, dan biarlah

orang lain mengambil jabatannya;
9 biarlah anak-anaknya menjadi yatim piatu,

dan istrinya menjadi janda;
10 dan biarlah keturunannya selalu mengemis

dan mengembara, dan mencari sesuatu dari
antara reruntuhan mereka;
11 biarlah lintah darat memasang perangkap

terhadap semua miliknya, dan biarlah
orang-orang asing menjarah hasil jerih
payahnya.
12 Jangan biarkan seorang menaruh iba

kepadanya, atau berbelas kasihan terhadap
anak-anak yatim piatunya.
13Biarlah anak cucunya dilenyapkan, biarlah

nama mereka dihapus dalam generasi yang
berikutnya.
14Biarlah segala kesalahan leluhurnya diingat

TUHAN (YAHWEH - 3068); dan jangan biarkan
dosa ibunya dihapuskan.
15Biarlah mereka senantiasa di hadapan

TUHAN (YAHWEH - 3068), dan biarlah Dia
melenyapkan ingatan terhadap mereka dari
bumi.
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16Sebab dia tidak ingat lagi untuk

menunjukkan kebaikan, dan akan mengejar
orang miskin dan yang kekurangan, bahkan
membunuh orang yang hancur hati.
17Dan dia suka kutukan, maka hal itu

menimpanya; dia juga tidak senang dengan
berkat, maka hal itu menjauh dari padanya.
18Oleh karena dia menyelimuti dirinya

dengan kutukan, seperti mengenakan jubah,
maka hal itu datang seperti air pada tubuhnya,
dan seperti minyak pada tulang-tulangnya.
19Biarlah itu baginya menjadi seperti jubah

yang ia kenakan, dan seperti ikat pinggang
yang selalu ia pakai.
20 Inilah ganjaran bagi musuh-musuhku

dari TUHAN (YAHWEH - 3068), dan bagi
orang-orang yang berbicara jahat terhadap
jiwaku.
21Namun Engkau, Ya ALLAH (YAHWEH -

3069), Tuhanku (Tuhan - 136), bekerjalah
bersamaku demi Nama-Mu; karena kasih
setia-Mu itu baik, bebaskanlah aku.
22Sebab aku miskin dan lemah; dan hatiku

tertusuk dalam batinku.
23Bagaikan bayang-bayang apabila dia

menjulur, aku dilenyapkan; aku dihalau seperti
belalang.
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24 Lututku melemah karena berpuasa, dan

dagingku dari gemuk menjadi kurus.
25Maka aku telah menjadi cercaan bagi

mereka; mereka menatap kepadaku, sambil
menggeleng-gelengkan kepalanya;
26Ya TUHAN (YAHWEH - 3068), Allahku

(Elohimku - 430), tolonglah aku; selamatkanlah
aku menurut kasih setia-Mu;
27Dan mereka akan mengetahui bahwa inilah

tangan-Mu, ya TUHAN (YAHWEH - 3068),
Engkau telah melakukannya.
28Mereka akan menista, tetapi Engkau akan

memberkati; mereka bangkit dan menjadi
malu, dan hamba-Mu akan bersukacita.
29Biarlah mereka yang menuduh aku

berpakaian rasa malu, dan rasa malu itu
menyelubungi mereka seperti jubah.
30Aku mau menyanjung TUHAN (YAHWEH -

3068) dengan mulutku dengan berkelimpahan,
dan aku mau memuji Dia di tengah-tengah
orang banyak.
31Sebab Dia akan berdiri di sebelah kanan

orang yang lemah, untuk menyelamatkan dari
orang-orang yang menghukum jiwanya.

110
1Mazmur Daud. Perkataan TUHAN
(YAHWEH - 3068) kepada Tuhanku:

Duduklah di sebelah kanan-Ku, sampai Aku
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menempatkan musuh-musuh-Mu di telapak
kaki-Mu.
2TUHAN (YAHWEH - 3068) akan mengirimkan

tongkat kekuatan-Mu dari Sion berkuasa di
tengah-tengah musuh-Mu!
3Umat-Mu adalah persembahan sukarela

pada hari kekuasaan-Mu dalam keagungan
kekudusan, sejak fajar merekah ada embun
masa muda-Mu bagi-Mu.
4TUHAN (YAHWEH - 3068) telah bersumpah

dan tidak akan menyesal, Engkau adalah imam
yang kekal menurut peraturan Melkisedek.
5TUHAN (Tuhan - 136) yang ada di sebelah

kanan-Mu menghantam raja-raja pada hari
murka-Nya.
6Dia akan melakukan penghukuman di

antara bangsa-bangsa, Dia menggenapkannya
dengan mayat-mayat, Dia menghantam
pemimpin atas beberapa negeri.
7Di perjalanan Dia akan minum dari anak

sungai, oleh karena itu Dia dapat menegakkan
kepala.

111
1Haleluya (Halelu-YAH - 3050)! Aku
mau menyanjung TUHAN (YAHWEH

- 3068) dengan segenap hati, di antara
kumpulan orang-orang jujur dan jemaat.
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2Besarlah perbuatan TUHAN (YAHWEH -

3068), itulah yang dicari-cari oleh setiap orang
yang mendambakannya.
3 Perbuatan-Nya adalah kehormatan dan

keagungan, dan kebenaran-Nya tetap
selamanya.
4Dia telah membuat peringatan bagi

keajaiban-keajaiban-Nya. TUHAN (YAHWEH
- 3068) itu penuh rahmat dan penuh kasih
sayang.
5Dia telah memberikan makanan kepada

yang takut akan Dia; Dia akan mengingat
perjanjian-Nya selama-lamanya.
6Dia telah menunjukkan kuasa perbuatan-

Nya kepada umat-Nya, untuk memberikan
kepada mereka warisan bagi bangsa-bangsa.
7 Perbuatan tangan-Nya adalah kebenaran

dan keadilan, seluruh peraturan-Nya tetap
teguh;
8hal itu ditopang untuk selama-lamanya,

itulah yang diwujudkan dalam kesetiaan dan
ketulusan.
9Dia mengirim tebusan bagi umat-Nya;

Dia telah menetapkan perjanjian-Nya untuk
selama-lamanya; kudus dan menakjubkan
Nama-Nya.
10Takut akan TUHAN (YAHWEH - 3068)

adalah permulaan dari hikmat; semua yang
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melakukannya memiliki pengertian yang baik;
kepujian-Nya tetap untuk selamanya.

112
1Haleluya (Halelu-YAH - 3050)!
Berbahagialah orang yang takut

akan TUHAN (YAHWEH - 3068), yang sangat
menyukai perintah-perintah-Nya.
2Keturunannya akan perkasa di bumi,

generasi orang-orang benar akan diberkati.
3Harta dan kekayaaan ada di dalam

rumahnya, dan kebenarannya tetap
selamanya.
4Dalam kegelapan terbitlah terang bagi

orang-orang jujur, yang penuh rahmat dan
kasih sayang dan kebenaran.
5Orang baik adalah orang yang menunjukkan

kemurahan dan memberi pinjaman; dia akan
menopang perkataannya dengan keadilan.
6Sebab dia tidak akan tergoyahkan untuk

selamanya; orang benar akan menjadi tanda
peringatan selamanya.
7Dia tidak akan merasa takut terhadap berita

yang buruk; hatinya tetap teguh, tersandar
pada TUHAN (YAHWEH - 3068).
8Hatinya teguh, dia tidak akan takut ketika

dia melihat musuh-musuhnya.
9Dia menyerakkannya, memberikan kepada

orang yang kekurangan, kebenarannya tetap
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selamanya, tanduknya ditinggikan dengan
kehormatan.
10Orang fasik akan melihat dan sakit hati,

dia akan menggeretakkan giginya lalu rontok,
keinginan orang fasik akan binasa.

113
1Haleluya (Halelu-YAH - 3050)!
Pujilah, hai hamba-hamba TUHAN

(YAHWEH - 3068), pujilah Nama TUHAN
(YAHWEH - 3068).
2Diberkatilah Nama TUHAN (YAHWEH -

3068) dari sekarang dan sampai selamanya.
3Dari tempat terbitnya matahari sampai

tempat terbenamnya Nama TUHAN (YAHWEH
- 3068) patut dipuji.
4TUHAN (YAHWEH-lah - 3068) yang tinggi

luhur mengatasi segala bangsa, kemuliaan-Nya
mengatasi langit.
5Siapakah yang seperti TUHAN (YAHWEH

- 3068), Allah (Elohim - 430) kita, yang
membuat diri luhur untuk bersemayam?
6Yang merendahkan diri untuk melihat apa

yang ada di langit dan di bumi.
7Dialah yang membangkitkan orang miskin

dari debu; Dia mengangkat orang yang
kekurangan dari tumpukan kotoran.
8Untuk membuatnya duduk berdampingan

dengan para pembesar, dengan para penguasa
umat-Nya.
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9Yang membuat wanita mandul mendiami

rumah, seperti ibu anak-anak yang bersukacita.
Haleluya (Halelu-YAH - 3050)!

114
1Ketika Israel keluar dari Mesir,
keluarga Yakub keluar dari bangsa

yang berbahasa asing;
2Yehuda menjadi tempat kudus-Nya, Israel

adalah pemerintahan-Nya.
3 Laut melihat dan melarikan diri, sungai

Yordan pun berbalik arah,
4 gunung-gunung berlompatan bagaikan

domba jantan, bukit-bukit kecil bagaikan
anak-anak domba.
5Ada apakah gerangan denganmu, hai laut,

sehingga engkau melarikan diri? Hai Yordan,
sehingga engkau berbalik ke hulu?
6Hai gunung-gunung, sehingga engkau

berlompatan seperti domba jantan? Hai
bukit-bukit kecil, seperti anak-anak domba?
7Gentarlah hai bumi, akan hadirat Tuhan,

akan wajah Allah (Elohim - 433) Yakub,
8 yang telah mengubah batu cadas menjadi

kolam air, batu yang keras menjadi mata air.

115
1Bukan kepada kami, ya, TUHAN
(YAHWEH - 3068); bukan kepada

kami, melainkan kepada Nama-Mu, berikanlah
kemuliaan; karena kasih setia-Mu, karena
kesetiaan-Mu.
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2Mengapa bangsa-bangsa berkata, "Di

manakah Allah (Elohim - 430) mereka
sekarang?"
3Namun Allah (Elohim - 430) kami di surga;

yang telah melakukan segala sesuatu yang
berkenan bagi-Nya.
4Berhala-berhala mereka terbuat dari perak

dan emas; pekerjaan tangan manusia;
5memiliki mulut, tapi mereka tidak dapat

bicara; memiliki mata, tapi mereka tidak dapat
melihat;
6memiliki telinga, tapi mereka tidak dapat

mendengar; memiliki hidung, tapi mereka
tidak dapat mencium;
7memiliki tangan, tapi tidak dapat meraba;

memiliki kaki, tapi mereka tidak dapat
berjalan; mereka tidak dapat bicara dengan
tenggorokan mereka;
8Seperti merekalah orang yang membuatnya,

yaitu setiap orang yang percaya kepada
berhala-berhala itu.
9Hai Israel, percayalah kepada TUHAN

(YAHWEH - 3068); Dialah penolong dan perisai
mereka;
10Hai keturunan Harun, percayalah kepada

TUHAN (YAHWEH - 3068); Dia adalah
penolong dan perisai bagi mereka.
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11Hai yang takut akan TUHAN (YAHWEH -

3068), bersandarlah kepada TUHAN (YAHWEH
- 3068); Dia adalah penolong dan perisai bagi
mereka.
12TUHAN (YAHWEH - 3068) telah mengingat

kita; Dia akan memberkati, Dia akan
memberkati keluarga Israel; Dia akan
memberkati keluarga Harun.
13Dia akan memberkati orang-orang yang

takut akan TUHAN (YAHWEH - 3068), baik
yang kecil, maupun besar.
14Biarlah TUHAN (YAHWEH - 3068)

menambahkan ke atas kamu, atasmu dan atas
anak-anakmu.
15Diberkatilah kamu oleh TUHAN (YAHWEH -

3068) yang menjadikan langit dan bumi.
16 Langit, ya, langit itu milik TUHAN (YAHWEH

- 3068); dan Dia telah menganugerahkan bumi
kepada anak-anak Adam.
17Orang-orang yang sudah mati tidak dapat

memuji TUHAN (YAHWEH - 3050), tidak pula
mereka yang turun ke tempat sunyi;
18 tetapi kita akan memberkati TUHAN

(YAHWEH - 3050), mulai sekarang dan sampai
selamanya. Haleluya (Halelu-YAH - 3050)!

116
1Aku mengasihi TUHAN (YAHWEH
- 3068), oleh karena Dia

mendengarkan suaraku, permohonan doaku.
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2Oleh karena Dia telah menyendengkan

telinga-Nya kepadaku, dan aku mau berseru
kepada-Nya pada hari-hariku.
3Tali-tali maut sudah membelit aku, dan

kesesakan alam maut menimpa aku, aku
mengalami kesesakan dan kedukaan.
4 Lalu aku berseru kepada Nama TUHAN

(YAHWEH - 3068), "Ya TUHAN (YAHWEH -
3068), aku berdoa kepada-Mu, lepaskanlah
jiwaku!"
5TUHAN (YAHWEH - 3068) penuh rahmat

dan kebenaran, ya, Allah (Elohim - 430) kita
penuh kasih sayang.
6TUHAN (YAHWEH - 3068) memelihara

orang-orang sederhana; aku rendah, tetapi
bagiku, Dia mengirim keselamatan.
7Kembalilah pada perhentianmu, hai jiwaku,

karena TUHAN (YAHWEH - 3068) telah
melimpahkan kebaikan atasmu.
8Sebab Engkau telah melepaskan jiwaku dari

maut, mataku dari linangan air mata, kakiku
dari sandungan.
9Aku mau berjalan kian kemari di hadapan

TUHAN (YAHWEH - 3068), di negeri
orang-orang hidup.
10Aku percaya, meskipun aku tengah

berkata, "Aku sangat dirundung malang."
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11Aku tengah berkata dalam kecemasanku,

"Setiap orang adalah pendusta."
12Bagaimanakah aku harus membalas

kepada TUHAN (YAHWEH - 3068), segala
berkat-Nya berlimpah atasku?
13Aku mau mengangkat piala keselamatan,

dan aku mau menyerukan Nama TUHAN
(YAHWEH - 3068).
14Aku mau membayar nazarku kepada

TUHAN (YAHWEH - 3068) sekarang, di
hadapan seluruh umat-Nya.
15Berharga di mata TUHAN (YAHWEH -

3068), kematian atas orang-orang kudus-Nya.
16Ya TUHAN (YAHWEH - 3068),

sesungguhnya aku adalah hamba-Mu!
Aku adalah pelayan-Mu, anak dari wanita
pelayan-Mu; Engkau telah melepaskan
belenggu-belengguku.
17Aku mau mengurbankan kurban

persembahan syukur kepada-Mu, dan aku mau
menyerukan Nama TUHAN (YAHWEH - 3068).
18Aku mau membayar nazarku kepada

TUHAN (YAHWEH - 3068), sekarang, di
hadapan seluruh umat-Nya;
19 di pelataran bait TUHAN (YAHWEH - 3068),

di tengah-tengahmu, hai Yerusalem. Haleluya
(Halelu-YAH - 3050)!
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117
1 Pujilah TUHAN (YAHWEH - 3068),
hai segala bangsa, megahkanlah

Dia, hai seluruh umat!
2Sebab kasih setia-Nya dahsyat atas kita,

dan kesetiaan TUHAN (YAHWEH - 3068) untuk
selamanya. Haleluya (Halelu-YAH - 3050)!

118
1Bersyukurlah kepada TUHAN
(YAHWEH - 3068) sebab Dia baik,

bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya.
2Biarlah sekarang Israel berkata, bahwasanya

untuk selamanya kasih setia-Nya.
3Biarlah sekarang keturunan Harun berkata,

bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya.
4Biarlah sekarang semua orang yang takut

akan TUHAN (YAHWEH - 3068) berkata,
bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya.
5Aku berseru kepada TUHAN (YAHWEH -

3050) dari kesesakanku, TUHAN (YAHWEH -
3050) menjawab aku di tempat lapang.
6TUHAN (YAHWEH - 3068) di pihakku, aku

tidak akan takut, apa yang manusia dapat
perbuat kepadaku.
7TUHAN (YAHWEH - 3068) di pihakku di

antara orang yang menolong aku, dan aku
akan melihat orang-orang yang membenci
aku.
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8 Lebih baik berlindung pada TUHAN

(YAHWEH - 3068) daripada berharap kepada
manusia
9 Lebih baik berlindung pada TUHAN

(YAHWEH - 3068) daripada berharap kepada
para penguasa.
10Semua bangsa mengelilingi aku, tetapi

dalam Nama TUHAN (YAHWEH - 3068), aku
akan membinasakan mereka.
11Ya, mereka sungguh-sungguh telah

mengepung aku, tetapi dalam Nama TUHAN
(YAHWEH - 3068), aku akan membinasakan
mereka.
12Mereka mengelilingiku seperti lebah,

tetapi mereka akan dipadamkan seperti api
semak duri, karena sesungguhnya aku akan
membinasakan mereka dalam Nama TUHAN
(YAHWEH - 3068).
13Dengan kuat engkau mendorong aku jatuh

tetapi TUHAN (YAHWEH - 3068) menolongku.
14 * (YAHWEH - 3050) adalah kekuatan dan

pujianku, dan Dialah keselamatanku.
15Suara sorak-sorai dan keselamatan ada

di kemah orang-orang benar, tangan kanan
TUHAN (YAHWEH - 3068) yang melakukan
keperkasaan.
16Tangan kanan TUHAN (YAHWEH -

3068) yang ditinggikan, tangan kanan
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TUHAN (YAHWEH - 3068) yang melakukan
keperkasaan.
17Aku tidak akan mati tetapi aku akan

hidup, dan memberitakan perbuatan TUHAN
(YAHWEH - 3050).
18 * (YAHWEH - 3050) telah menghajar aku

dengan keras, tetapi Dia tidak menyerahkan
aku kepada maut.
19Bukalah gerbang kebenaran bagiku, maka

aku akan memasukinya; aku akan menyanjung
TUHAN (YAHWEH - 3050).
20 Inilah gerbang TUHAN (YAHWEH - 3068),

orang-orang benar akan masuk ke dalamnya.
21Aku mau menyanjung Engkau karena

Engkau menjawab aku, dan Engkau menjadi
keselamatan bagiku.
22Batu yang telah juru bangunan tolak,

sudah menjadi kepala penjuru.
23 Ini perkara yang dari TUHAN (YAHWEH -

3068), hal ini menakjubkan di mata kita.
24 Inilah hari yang telah TUHAN (YAHWEH

- 3068) tetapkan, kita akan bersukacita dan
bergembira ria di dalamnya.
25Ya TUHAN (YAHWEH - 3068), aku

memohon kepada-Mu selamatkanlah
sekarang; ya TUHAN (YAHWEH - 3068), Aku
memohon kepada-Mu buatlah aku makmur
sekarang.
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26Diberkatilah dia yang datang dalam

Nama TUHAN (YAHWEH - 3068); kami
memberkatimu dari bait TUHAN (YAHWEH -
3068).
27Tuhanlah (YAHWEH - 3068) adalah Allah

(Elohim - 410), dan Dia memberikan terang
kepada kita; ikatlah kurban dengan tali, pada
tanduk-tanduk mezbah.
28Engkaulah Allahku (Elohimku - 410), dan

aku akan menyanjung Engkau, ya Allahku
(Elohimku - 430), aku akan meninggikan
Engkau!
29Bersyukurlah kepada TUHAN (YAHWEH

- 3068) sebab Dia baik, bahwasanya untuk
selamanya kasih setia-Nya.

119
1Diberkatilah orang yang lurus
jalannya, yang berjalan menurut

torat TUHAN (YAHWEH - 3069).
2Diberkatilah mereka yang memelihara

kesaksian-Nya, yang mencari Dia dengan
segenap hati.
3Mereka juga tidak melakukan perbuatan

yang jahat; mereka hidup menurut jalan-Nya.
4Engkau telah memerintahkan agar menjaga

peraturan-peraturan-Mu dengan hati-hati.
5Oh, kiranya jalan-jalanku diteguhkan untuk

memelihara ketetapan-ketetapan-Mu.
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6Maka aku tidak akan malu, apabila aku

memerhatikan semua perintah-Mu.
7Aku mau menyanjung Engkau dengan

ketulusan hati, ketika aku mempelajari
keputusan-keputusan kebenaran-Mu.
8Aku akan memelihara ketetapan-ketetapan-

Mu; janganlah meninggalkan aku sama
sekali.
9Dengan apa seorang muda membersihkan

jalannya? dengan menjaganya sesuai dengan
firman-Mu.
10Aku telah mencari Engkau dengan segenap

hatiku; janganlah biarkan aku menyimpang
dari perintah-perintah-Mu.
11Aku telah menyimpan firman-Mu dalam

hatiku supaya aku tidak berbuat dosa melawan
Engkau.
12Engkaulah yang diberkati, ya TUHAN

(YAHWEH - 3069), ajarlah aku ketetapan-
ketetapan-Mu.
13Aku telah memberitakan semua

keputusan-keputusan mulut-Mu dengan
bibirku.
14Aku telah bersukacita di jalan kesaksian-

Mu, seperti melebihi segala harta.
15Aku merenungkan titah-titah-Mu, dan aku

akan menghormati jalan-jalan-Mu.
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16Aku sendiri akan bersukacita di dalam

ketetapan-ketetapan-Mu; aku tidak akan
melupakan firman-Mu.
17Karuniakanlah kepada hamba-Mu supaya

aku hidup, dan menaati firman-Mu.
18Bukalah mataku supaya aku melihat hal-hal

ajaib dari torat-Mu.
19Aku seorang asing di bumi, jangan

menyembunyikan perintah-perintah-Mu dari
padaku.
20 Jiwaku hancur karena merindukan

keputusan-keputusan-Mu pada setiap waktu.
21Engkau telah menghardik orang-orang

sombong, mereka yang terkutuk, yang
menyimpang dari perintah-perintah-Mu.
22Gelindingkanlah kecemaran dan cela

dari padaku; karena aku memelihara
kesaksian-kesaksian-Mu.
23 Para penguasa duduk untuk berbicara

mengenai aku; tetapi hamba-Mu merenungkan
ketetapan-ketetapan-Mu.
24 kesaksian-kesaksian-Mu juga merupakan

kesukaanku, penasihat-penasihatku.
25 Jiwaku melekat pada debu; berilah aku

kehidupan sesuai dengan firman-Mu.
26Aku telah menyatakan jalan-jalanku,

dan Engkau menjawab aku; ajarlah aku
ketetapan-ketetapan-Mu.
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27Buatlah aku mengerti jalan dari peraturan-

peraturan-Mu, maka aku akan merenungkan
keajaiban-keajaiban-Mu.
28 Jiwaku menangis dalam kedukaan;

kuatkanlah aku sesuai dengan firman-Mu.
29 Jauhkanlah dari padaku jalan dusta, dan

karuniailah aku dengan torat-Mu.
30Aku telah memilih jalan kebenaran;

aku telah memperbandingkan keputusan-
keputusan-Mu.
31Aku telah memeluk kesaksian-kesaksian-

Mu, ya TUHAN (YAHWEH - 3069), janganlah
mempermalukan aku.
32Aku akan mengikuti petunjuk

perintah-perintah-Mu, karena Engkau
akan melapangkan hatiku.
33Ya TUHAN (YAHWEH - 3069), ajarlah aku

jalan ketetapan-ketetapan-Mu, dan aku akan
menaatinya sampai akhir.
34Buatlah aku mengerti dan aku akan

memelihara torat-Mu, dan mematuhinya
dengan segenap hatiku.
35Buatlah aku berjalan pada alur perintah-

perintah-Mu, karena aku bersuka di
dalamnya.
36Tundukkanlah hatiku kepada peringatan-

peringatan-Mu, dan bukan pada perolehan
yang tidak adil.
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37 Palingkanlah mataku dari melihat

kesia-siaan, berikanlah aku kehidupan di
jalan-Mu.
38Buatlah firmanMu teguh bagi hamba-Mu,

yang mengabdi kepada-Mu dengan rasa takut.
39Singkirkanlah aibku yang aku takuti, karena

keputusan-keputusan-Mu itu baik.
40 Lihatlah aku merindukan perintah-perintah-

Mu; karuniakanlah kepadaku kehidupan dalam
kebenaran-Mu.
41Kiranya kasih setia-Mu datang kepadaku,

ya TUHAN (YAHWEH - 3069), keselamatan-Mu,
sesuai dengan firman-Mu.
42Maka aku akan menjawab perkataan orang

yang mencela aku; karena aku percaya pada
firman-Mu.
43Dan janganlah mencabut semua firman

kebenaran dari mulutku; karena aku berharap
pada peraturan-Mu.
44Dan aku akan memelihara torat-Mu

terus-menerus sampai selama-lamanya.
45Maka aku akan berjalan di dalam kelegaan,

karena aku mencari peraturan-peraturan-Mu.
46Dan aku akan berbicara tentang

peringatan-peringatan-Mu, di hadapan
raja-raja, dan aku tidak akan malu.
47Dan aku akan menyukakan diriku dengan

perintah-perintah-Mu yang aku suka.
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48Dan aku akan mengangkat tanganku pada

perintah-perintah-Mu, yang aku suka, dan
akan merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu.
49 Ingatkanlah firman kepada hamba-Mu,

yang atasnya Engkau membuat aku berharap.
50 Inilah penghiburanku dalam

kesengsaraanku, karena firman-Mu
telah memberiku kehidupan.
51Orang-orang yang angkuh telah

mencemooh aku habis-habisan; tetapi aku
tidak beranjak dari torat-Mu.
52Aku mengingat keputusan-keputusan-Mu

sejak dahulu kala, ya TUHAN (YAHWEH -
3069), dan aku memperoleh penghiburan.
53Kegeraman telah mencengkeram aku

karena orang fasik meninggalkan torat-Mu.
54Ketetapan-ketetapan-Mu telah menjadi

nyanyian bagiku di rumah pengembaraanku.
55Ya TUHAN (YAHWEH - 3069), aku telah

mengingat Nama-Mu pada malam hari dan
memelihara torat-Mu.
56Hal itu terjadi padaku, karena aku menaati

peraturan-peraturan-Mu.
57TUHAN (YAHWEH - 3069) adalah bagianku;

aku telah berkata untuk menaati firman-Nya.
58Aku memohon di hadapan-Mu dengan

segenap hatiku; berkenanlah kepadaku sesuai
dengan firman-Mu.
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59Aku merancang jalan-jalanku, dan

mengarahkan kakiku kepada peringatan-
peringatan-Mu.
60Aku telah bergegas dan tidak menunda-

nunda untuk memelihara perintah-perintah-
Mu.
61Tali orang fasik melilit aku; aku tidak

melupakan torat-Mu.
62 Pada tengah malam aku bangun untuk

bersyukur kepada-Mu, atas keputusan-
keputusan kebenaran-Mu.
63Aku berkumpul dengan semua orang yang

takut akan Engkau; dengan mereka yang
memelihara peraturan-peraturan-Mu.
64Kasih setia-Mu, ya TUHAN (YAHWEH

- 3069), memenuhi bumi; ajarilah aku
ketetapan-ketetapan-Mu.
65Engkau telah melakukan kebaikan bersama

hambaMu, ya TUHAN (YAHWEH - 3069), oleh
firman-Mu.
66Ajarlah aku kebijaksanaan dan

pengetahuan yang baik, karena aku percaya
perintah-perintah-Mu.
67Sebelum aku menderita, aku tersesat;

tetapi sekarang aku menaati firman-Mu.
68Engkau memang baik dan melakukan hal

yang baik; ajarilah aku ketetapan-ketetapan-
Mu.
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69Orang-orang sombong telah melumuri

aku dengan kebohongan; tetapi aku akan
berpegang pada titah-titah-Mu dengan
segenap hatiku.
70Hati mereka seperti lemak, tanpa perasaan;

tetapi aku menyukai torat-Mu.
71Bahwa aku tertindas itu baik bagiku,

supaya aku dapat mempelajari ketetapan-
ketetapan-Mu.
72Torat dari mulut-Mu lebih baik bagiku

daripada ribuan keping emas dan perak.
73Tangan-Mu telah menjadikan aku dan

meneguhkan aku; berilah aku pengertian
untuk mempelajari perintah-perintah-Mu.
74Mereka yang takut akan Engkau, akan

melihat aku dan bersukacita; karena aku
berharap pada firman-Mu.
75Aku tahu ya TUHAN (YAHWEH - 3069),

bahwa keputusan-keputusan-Mu itu benar;
dan dalam kesetiaan Engkau telah menindas
aku.
76Aku mau memohon kasih setia-Mu menjadi

penghiburanku, Sesuai dengan firman-Mu
kepada hamba-Mu.
77Kiranya kasih sayang-Mu datang kepadaku

sehingga aku hidup; karena torat-Mu itu
kesenanganku.
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78Biarlah orang sombong menjadi malu,

karena dengan tipuan mereka telah
menyesatkan aku; aku akan merenungkan
titah-titah-Mu.
79Biarlah orang yang takut akan Engkau

berpaling kepadaku, demikian pula orang yang
mengenal kesaksian-kesaksian-Mu.
80Biarlah hatiku tidak bercela dalam

ketetapan-ketetapan-Mu, supaya aku tidak
menjadi malu.
81 Jiwaku mendambakan keselamatan dari

pada-Mu; aku berharap pada firman-Mu.
82Mataku mendambakan firman-Mu,

seraya berkata, "Bilamanakah Engkau akan
menghibur aku?"
83Sekalipun aku seperti kirbat dalam asap,

tetapi aku tidak melupakan ketetapan-
ketetapan-Mu.
84Berapa lama lagi hari-hari hambaMu

ini? Kapankah Engkau akan menjalankan
penghakiman terhadap orang-orang yang
menganiaya aku?
85Orang yang angkuh telah menggali lubang

bagiku, yang tidak sesuai dengan torat-Mu.
86Seluruh perintah-perintah-Mu adalah

kesetiaan; mereka mengejar aku dengan
dusta, tolonglah aku!
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87Hampir saja mereka menghabisi aku di

negeri ini; tetapi aku tidak mengabaikan
titah-titah-Mu.
88Berilah aku kehidupan sesuai dengan kasih

setia-Mu; dan aku akan tetap memegang
teguh peringatan-peringatan dari mulut-Mu.
89Ya TUHAN (YAHWEH - 3069), firman-Mu

tetap di surga selamanya;
90Kesetiaan-Mu tetap turun temurun; Engkau

mendasari bumi, maka bumi tetap berdiri.
91Semuanya tegak berdiri sampai hari ini

sesuai dengan peraturan-Mu, karena semua
adalah hamba-Mu.
92 Jika torat-Mu bukan kesukaanku, maka aku

telah binasa dalam kedukaanku.
93Aku tidak akan pernah melupakan

titah-titah-Mu; karena dengannya, Engkau
memberikan aku kehidupan.
94Aku adalah milik-Mu, selamatkanlah aku;

karena aku telah mencari titah-titah-Mu.
95Orang fasik menanti-nantikan aku untuk

membinasakan aku; aku akan merenungkan
kesaksian-kesaksian-Mu.
96Aku telah menyaksikan akhir segala

sesuatu yang sempurna; perintah-Mu luas
sekali.
97Ya, betapa aku mencintai torat-Mu! Dia

menjadi renunganku sepanjang hari;
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98Engkau membuat aku lebih bijak daripada

musuh-musuhku karena perintah-perintah-Mu;
karena inilah milikku selamanya.
99Aku memiliki pengertian melebihi semua

pengajarku; karena kesaksian-kesaksian-Mu
menjadi renungan bagiku.
100Aku memahami melebihi orang tua,

karena aku berpegang pada titah-titah-Mu.
101Aku menjaga kakiku dari segala jalan

kejahatan, supaya aku menaati firman-Mu.
102Aku tidak berpaling dari hukum-hukum-

Mu; karena Engkau telah mengajariku.
103Betapa manis firman-Mu bagi langit-langit

mulutku! Lebih daripada madu pada mulutku!
104Melalui titah-titah-Mu aku memperoleh

pengertian; karena itu aku membenci segala
jalan yang sesat.
105 Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan

terang pada alurku.
106Aku telah bersumpah dan aku akan

meneguhkannya, untuk menuruti peraturan-
peraturan-Mu yang benar.
107Aku sangat menderita sengsara, ya

TUHAN (YAHWEH - 3069), berilah aku
kehidupan menurut firman-Mu.
108Ya TUHAN (YAHWEH - 3069), aku

memohon terimalah persembahan sukarela
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dari mulutku, dan ajarlah aku hukum-hukum-
Mu.
109Hidupku ada di tanganku terus-menerus

tetapi, aku tidak pernah melupakan torat-Mu.
110Orang fasik telah memasang jerat

untukku, tetapi aku tidak menyimpang dari
titah-Mu.
111Aku mewarisi peringatan-peringatan-Mu

selamanya; karena inilah sukacita bagi hatiku.
112Aku telah mencenderungkan hatiku,

untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu
selamanya, sampai akhir.
113Aku membenci hati yang bimbang; tetapi

aku mencintai torat-Mu.
114Engkaulah perlindunganku dan perisaiku;

pada firman-Mu aku berharap.
115 Jauhlah dari padaku, hai pelaku kejahatan,

karena aku akan menaati perintah-perintah
Allahku (Elohimku - 430).
116Topanglah aku dengan firman-Mu, supaya

aku hidup; dan jangan biarkan aku malu
karena pengharapanku.
117 Peganglah aku, maka aku akan

diselamatkan, dan aku akan selalu
memerhatikan ketetapan-ketetapan-Mu
118Engkau telah menginjak-injak semua

orang yang menyimpang dari ketetapan-
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ketetapan-Mu, karena kebohongan adalah
dusta mereka.
119Engkau telah membuang orang fasik di

bumi bagaikan sampah; oleh karena itu aku
mencintai peringatan-peringatan-Mu.
120Tubuhku menggigil karena kedahsyatan-

Mu; dan aku takut akan hukum-Mu.
121Aku telah melakukan apa yang adil dan

benar; janganlah meninggalkan aku pada
orang-orang yang menindasku.
122 Jaminlah hamba-Mu untuk kebaikan;

jangan biarkan orang sombong menindas aku.
123Mataku mendambakan keselamatan yang

dari pada-Mu, dan firman kebenaran-Mu.
124 Perlakukanlah hamba-Mu sesuai

dengan kasih setia-Mu, dan ajarilah aku
ketetapan-ketetapan-Mu.
125Aku adalah hamba-Mu, buatlah aku

bijaksana, dan aku akan memahami
peringatan-peringatan-Mu.
126Sudah tiba saatnya bagi TUHAN (YAHWEH

- 3069) untuk bertindak; mereka telah
melanggar torat-Mu.
127Oleh sebab itu aku mencintai perintah-

perintah-Mu, lebih daripada emas, bahkan
emas murni.
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128Demikianlah aku memandang benar

seluruh titah-Mu; aku membenci semua jalan
sesat.
129 Peringatan-peringatan-Mu menakjubkan;

itulah sebabnya jiwaku menyimpannya.
130 Pintu masuk firman-Mu menerangi;

mengajar orang-orang yang sederhana.
131Aku membuka mulutku dan terengah-

engah; karena aku merindukan perintah-
perintah-Mu.
132Berpalinglah kepadaku dan tunjukkanlah

kemurahan kepadaku; sebagaimana layaknya
bagi yang mengasihi Nama-Mu.
133Tetapkanlah langkah-langkahku menurut

firman-Mu; dan jangan biarkan kejahatan
berkuasa atasku.
134Tebuslah aku dari penindasan manusia;

dan aku akan memelihara titah-titah-Mu.
135Sinarkanlah wajah-Mu kepada hamba-Mu,

dan ajarilah aku ketetapan-ketetapan-Mu.
136Mataku mengalirkan air seperti sungai;

karena mereka tidak menaati torat-Mu.
137Ya TUHAN (YAHWEH - 3069), Engkaulah

yang benar, dan keputusan-keputusan-Mulah
yang jujur.
138Engkau telah memerintahkan peringatan-

peringatan-Mu kebenaran-Mu, dan
kesetiaan-Mu dengan berlimpah-limpah.
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139Semangatku telah menghabiskan aku,

karena musuhku telah melupakan firman-Mu.
140 Firman-Mu sangat murni, dan hamba-Mu

menyukainya.
141Aku kecil dan hina, tetapi aku tidak

melupakan peraturan-peraturan-Mu.
142Keadilan-Mu adalah keadilan yang kekal,

dan torat-Mu itu benar.
143Kesesakan dan kesedihan menimpa aku;

perintah-perintah-Mu itu kegemaranku.
144Kebenaran dalam peringatan-Mu adalah

kekal; buatlah aku mengerti, dan aku akan
hidup.
145Aku berseru dengan sepenuh hati,

jawablah aku ya TUHAN (YAHWEH - 3069);
aku akan memelihara ketetapan-ketetapan-
Mu.
146Aku berseru kepada-Mu, selamatkanlah

aku, dan aku akan memelihara peringatan-
peringatan-Mu.
147Aku pergi sebelum fajar menyingsing dan

berseru, aku berharap pada firman-Mu.
148Mataku terjaga sebelum jaga malam

untuk merenungkan firman-Mu.
149Dengarkanlah suaraku menurut

kasih setia-Mu; ya TUHAN (YAHWEH -
3069), berikanlah aku kehidupan menurut
hukum-hukum-Mu.
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150 Para pengejar yang jahat mendekat,

mereka jauh dari torat-Mu.
151Engkau dekat, ya TUHAN (YAHWEH -

3069), dan semua perintah-Mu itu benar.
152Sejak dahulu aku mengetahui dari

peringatan-peringatan-Mu, karena Engkau
telah menetapkannya untuk selama-lamanya.
153 Perhatikanlah kesengsaraanku dan

lepaskanlah aku; karena aku tidak melupakan
torat-Mu.
154Belalah perkaraku dan tebuslah aku;

berilah aku kehidupan sesuai dengan
firman-Mu.
155Keselamatan jauh dari orang fasik, karena

mereka tidak mencari ketetapan-ketetapan-
Mu.
156Ya TUHAN (YAHWEH - 3069), kasih

sayang-Mu besar, berilah aku kehidupan sesuai
dengan hukum-hukum-Mu.
157Banyaklah musuh dan orang yang

menganiaya aku, aku tidak berpaling dari
peringatan-peringatan-Mu.
158Aku melihat para pengkhianat dan aku

berduka, karena mereka tidak memelihara
firman-Mu.
159 Lihatlah betapa aku mencintai titah-titah-

Mu, ya TUHAN (YAHWEH - 3069), berilah aku
kehidupan menurut kasih setia-Mu.
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160Seluruh firman-Mu itu benar; setiap

hukum kebenaran-Mu tetap selamanya.
161 Para penguasa menganiaya aku tanpa

alasan, tetapi hatiku takut akan firman-Mu.
162Aku bersukacita atas firman-Mu, bagaikan

seorang yang menemukan banyak jarahan.
163Aku membenci dan memandang rendah

kebohongan, tetapi aku mencintai torat-Mu.
164Aku memuji Engkau tujuh kali sehari

karena hukum-hukum-Mu yang adil.
165Damai sejahtera yang besar bagi mereka

yang mencintai torat-Mu, dan tidak ada batu
penghalang bagi mereka.
166Ya TUHAN (YAHWEH - 3069), aku

berharap pada keselamatan-Mu dan aku telah
melakukan perintah-perintah-Mu.
167 Jiwaku memelihara peringatan-

peringatan-Mu, dan aku sangat mencintainya.
168Aku berpegang pada perintah-perintah-

Mu, dan peringatan-peringatan-Mu; karena
semua jalanku ada di hadapan-Mu.
169Biarlah seruanku sampai kepada-Mu, ya

TUHAN (YAHWEH - 3069); berilah aku hikmat
menurut firman-Mu.
170Biarlah doaku sampai ke hadirat-Mu,

lepaskanlah aku sesuai dengan firman-Mu.



MAZMUR 119.171–120.4 262
171Biarlah bibirku mencurahkan pujian,

karena Engkau mengajari aku ketetapan-
ketetapan-Mu.
172 Lidahku akan menjawab firman-Mu;

karena semua perintah-perintah-Mu adalah
kebenaran.
173Biarlah tangan-Mu menolong aku; karena

aku telah memilih titah-titah-Mu.
174Aku merindukan keselamatan dari

pada-Mu, ya TUHAN (YAHWEH - 3069); dan
torat-Mu itu kesukaanku.
175Biarlah jiwaku hidup dan memuji Engkau;

dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku.
176Aku telah tersesat seperti domba yang

hilang; carilah hamba-Mu ini; karena aku tidak
melupakan perintah-perintah-Mu.

120
1Nyanyian pendakian. Dalam
kesesakanku aku berseru kepada

TUHAN (YAHWEH - 3068), dan Dia menjawab
aku.
2Ya TUHAN (YAHWEH - 3068), lepaskanlah

jiwaku dari bibir dusta, dari lidah tipu daya.
3Apakah yang akan Dia berikan kepadamu,

dan apakah yang akan Dia tambahkan
kepadamu, hai lidah dusta?
4Anak-anak panah yang dipertajam dari

seorang pahlawan, dengan bara kayu arar.
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5Celakalah aku karena aku bermukim di

Mesekh; aku tinggal bersama tenda orang
Kedar!
6Sedemikian lama jiwaku sendiri tinggal

bersama orang yang membenci perdamaian
7Aku suka perdamaian, tapi ketika aku

berbicara, mereka ingin perang.

121
1Nyanyian pendakian. Aku
melayangkan mataku ke gunung-

gunung; dari manakah datang pertolonganku?
2 Pertolonganku ialah dari TUHAN (YAHWEH -

3068), Pencipta langit dan bumi.
3Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah;

Penjagamu tidak akan terlelap;
4 lihatlah, tidak akan terlelap ataupun tertidur,

Penjaga Israel.
5Tuhanlah (YAHWEH - 3068) adalah

Penjagamu; Tuhanlah (YAHWEH - 3068)
adalah Pelindung pada tangan kananmu.
6Matahari tidak akan menyakitimu pada

siang hari, ataupun bulan pada malam hari.
7TUHAN (YAHWEH - 3068) akan menjagamu

dari segala kejahatan, Dia akan menjaga
jiwamu.
8TUHAN (YAHWEH - 3068) akan menjaga

kepergianmu dan kedatanganmu; dari
sekarang sampai selama-lamanya.
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122
1Nyanyian pendakian. Dari Daud.
Aku bergembira ketika mereka

berkata kepadaku, "Marilah kita masuk ke bait
TUHAN (YAHWEH - 3068);
2Kaki kami berdiri di gerbangmu, ya

Yerusalem.
3Yerusalem yang dibangun bagaikan

sebuah kota yang digabungkan padanya
bersama-sama;
4 di sana suku-suku telah mendaki, suku-suku

TUHAN (YAH - 3050), kesaksian bagi Israel,
untuk menyanjung Nama TUHAN (YAHWEH -
3068).
5Sebab takhta-takhta untuk penghakiman

telah berdiam di sana, takhta-takhta milik
dinasti Daud.
6Mohonkanlah damai sejahtera atas

Yerusalem; biarlah mereka yang mengasihi
engkau menjadi sentosa.
7Biarlah damai sejahtera ada dalam

tembok-tembokmu; sentosa ada dalam
benteng-bentengmu.
8Demi saudara-saudaraku dan sahabat-

sahabatku, biarlah sekarang aku berkata,
"Damai sejahtera ada padamu."
9Demi bait TUHAN (YAHWEH - 3068), Allah

(Elohim - 430) kita, biarlah aku mencari
kebaikan bagimu.
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123
1Nyanyian pendakian. Aku
melayangkan mataku kepada-Mu,

ya yang bersemayam di dalam surga.
2 Lihatlah, seperti mata para budak ke tangan

tuannya, seperti mata hamba perempuan
ke tangan nyonyanya, demikianlah mata
kita kepada TUHAN (YAHWEH - 3068), Allah
(Elohim - 430) kita, sampai Dia mengasihani
kita.
3Kasihanilah kami, ya TUHAN (YAHWEH -

3068), kasihanilah kami; karena kami dipenuhi
dengan cemooh yang luar biasa.
4 Jiwa kami sangat dipenuhi dengan cemooh

orang sombong, dan dengan kejijikan orang
angkuh,

124
1Nyanyian pendakian. Dari Daud.
Jikalau bukan TUHAN (YAHWEH -

3068) yang di pihak kita, maka sekarang Israel
berkata,
2 "Jika bukan TUHAN (YAHWEH - 3068)

yang di pihak kita, ketika orang-orang bangkit
melawan kita;
3maka mereka telah menelan kita hidup-

hidup; ketika amarah mereka menyala
terhadap kita;
4maka air telah menghanyutkan kita; aliran

air yang deras telah melanda jiwa kita.
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5 Lalu, bencana air bah itu melanda nyawa

kita.
6Diberkatilah TUHAN (YAHWEH - 3068) yang

tidak menyerahkan kita sebagai mangsa gigi
mereka!
7 Jiwa kita luput seperti burung yang lolos

dari jerat burung; jerat terputus dan kita pun
terluput.
8 Pertolongan kita dalam Nama TUHAN

(YAHWEH - 3068), Pencipta langit dan bumi.

125
1Nyanyian pendakian. Mereka yang
percaya kepada TUHAN (YAHWEH -

3068) bagaikan gunung Sion; dia tidak akan
tergoyahkan, dia akan tinggal tetap untuk
selamanya.
2Gunung-gunung Yerusalem di sekelilingnya,

dan TUHAN (YAHWEH - 3068) di sekeliling
umat-Nya mulai dari saat ini sampai
selama-lamanya.
3Sebab tongkat orang fasik tidak akan

menenteramkan undi orang benar; karena
orang benar tidak mengulurkan tangannya
pada kejahatan.
4 Lakukanlah kebaikan, ya TUHAN (YAHWEH

- 3068), kepada orang baik; dan kepada orang
yang lurus hatinya.
5Dan mereka yang berpaling pada jalan

yang serong, TUHAN (YAHWEH - 3068)
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akan membawa mereka bersama pembuat
kejahatan. Damai sejahtera atas Israel.

126
1Nyanyian pendakian. Ketika TUHAN
(YAHWEH - 3068) memulihkan Sion,

kita menjadi seperti pemimpi.
2Maka mulut kami penuh dengan tawa, dan

lidah kami dengan sorak-sorai; lalu mereka
berkata di antara bangsa-bangsa, "TUHAN
(YAHWEH - 3068) melakukan perkara-perkara
besar bersama orang-orang ini."
3TUHAN (YAHWEH - 3068) melakukan

perkara-perkara besar bersama kita, kita
bersukacita.
4 Pulihkanlah kami, ya TUHAN (YAHWEH -

3068), seperti aliran sungai di Negeb.
5Siapa menabur dengan air mata, akan

menuai dengan sorak-sorai.
6Sesungguhnya, siapa yang berjalan dan

menangis sambil membawa sekantong benih
untuk ditabur, akan pulang dengan sorak-sorai
sambil membawa berkas-berkasnya.

127
1Nyanyian pendakian. Dari
Salomo. Jika TUHAN (YAHWEH

- 3068) tidak membangun rumah, mereka
yang membangunnya telah berjerih lelah
atasnya dalam kesia-siaan; jika TUHAN
(YAHWEH - 3068) tidak mengawal kota, dia
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yang mengawal telah berjaga-jaga dalam
kesia-siaan.
2Kesia-siaan bagi kamu yang benar-benar

bangun pagi, yang duduk berlama-lama, yang
memakan roti jerih lelah, karena Dia akan
menganugerahkan tidur kepada kekasih-Nya.
3 Lihatlah, anak-anak adalah warisan dari

TUHAN (YAHWEH - 3068); buah kandungan
adalah suatu upah.
4Bagaikan anak panah di tangan seorang

pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa
mudanya.
5Berbahagialah orang yang telah mengisi

tabungnya dengan semua itu, mereka tidak
akan dipermalukan, karena mereka akan
berbicara dengan musuhnya di gerbang.

128
1Nyanyian pendakian.
Berbahagialah semua orang

yang takut akan TUHAN (YAHWEH - 3069),
yang berjalan menurut jalan-Nya.
2Sebab engkau akan makan dari hasil jerih

payah tanganmu; engkau akan berbahagia
dan baik keadaanmu.
3 Istrimu seperti anggur yang berbuah lebat

di samping rumahmu; anak-anakmu seperti
tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu.
4 Lihatlah, demikianlah akan diberkati orang

yang takut akan TUHAN (YAHWEH - 3068).
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5TUHAN (YAHWEH - 3068) akan memberkati

engkau dari Sion; dan engkau akan melihat
kebaikan Yerusalem sepanjang hidupmu.
6Dan engkau akan melihat anak cucumu.

Damai sejahtera atas Israel.

129
1Nyanyian pendakian. Berkali-kali
mereka menyengsarakan aku sejak

masa mudaku, biarlah sekarang Israel berkata;
2 seringkali mereka menyengsarakan aku

sejak masa mudaku, tetapi mereka tidak dapat
menguasai diriku.
3 Para pembajak membajak di atas

punggungku, mereka memperpanjang alur
bajak itu.
4TUHAN (YAHWEH - 3068) itu benar, Dia

memotong tali orang fasik menjadi dua.
5Biarlah semua orang yang membenci Sion

malu dan mundur.
6Biarlah mereka seperti rumput di atas atap,

yang mengering sebelum dicabut;
7 yang penuai tidak menggenggamnya atau

pengikat berkas tidak mendekapnya.
8Dan semua orang yang lewat tidak pernah

berkata, "Berkat TUHAN (YAHWEH - 3068) ada
padamu." Kami memberkatimu dalam Nama
TUHAN (YAHWEH - 3068).
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130
1Nyanyian pendakian. Dari lubang
yang dalam aku berseru kepada-Mu,

ya TUHAN (YAHWEH - 3068).
2Tuhan (Tuhan - 136), dengarkanlah suaraku;

dan kiranya telinga-Mu mendengarkan suara
doaku.
3 Jika Engkau menyimpan kesalahan, ya

TUHAN (YAHWEH - 3050), ya Tuhan (Tuhan -
136), siapakah yang bertahan?
4Namun pengampunan ada pada-Mu

sehingga Engkau ditakuti.
5Aku menanti-nantikan TUHAN (YAHWEH -

3068); jiwaku rindu dan aku berharap pada
firman-Nya.
6 Jiwaku menanti-nantikan Tuhan (Tuhan -

136) lebih daripada para penjaga menantikan
pagi.
7Biarlah Israel berharap kepada TUHAN

(YAHWEH - 3068); karena pada TUHAN
(YAHWEH-lah - 3068) kasih setia; dan
bersama-Nya penebusan berlimpah-limpah;
8 dan Dia akan menebus Israel dari semua

kesalahannya.

131
1Nyanyian pendakian. Dari Daud.
Ya TUHAN (YAHWEH - 3068), hatiku

tidaklah sombong, mataku pun tidak angkuh;
aku tidak berjalan dalam perkara yang besar,



MAZMUR 131.2–132.7 271

ataupun hal-hal yang demikian menakjubkan
bagiku.
2Sesungguhnya, aku telah menempatkan

diriku dan menenangkan jiwaku, seperti anak
yang disapih oleh ibunya; jiwa dalam diriku
bagaikan anak yang disapih.
3Biarlah Israel berharap kepada TUHAN

(YAHWEH - 3068), dari sekarang sampai
selama-lamanya.

132
1Nyanyian pendakian. Ya TUHAN
(YAHWEH - 3068), ingatlah Daud

dengan segala penderitaannya.
2Bagaimana dia bersumpah kepada TUHAN

(YAHWEH - 3068), dia bersumpah kepada
Yang Mahakuasa dari Yakub.
3Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke

dalam tenda kediamanku, aku tidak akan
berbaring di atas tempat tidurku;
4 atau aku tidak akan membiarkan mataku

tertidur, tidak akan membiarkan kelopak
mataku terlelap;
5 sampai saatnya aku menemukan tempat

bagi TUHAN (YAHWEH - 3068), tempat
bersemayam bagi Yang Mahatinggi Yakub.
6 Lihatlah, kami telah mendengarnya di

Efrata, kami menemukannya di padang Yaar;
7 kami akan masuk ke dalam kediaman-Nya,

kami akan sujud pada tumpuan kaki-Nya.
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8Bangkitlah, Ya TUHAN (YAHWEH - 3068),

ke dalam perhentian-Mu, Engkau dan tabut
perjanjian kekuatan-Mu.
9Biarlah para imam-Mu berpakaian

kebenaran, dan biarlah orang-orang kudus-Mu
bersorak-sorai.
10Demi Daud, hamba-Mu, janganlah

memalingkan wajah-Mu dari orang yang
Engkau urapi.
11TUHAN (YAHWEH - 3068) telah bersumpah

kepada Daud dalam kebenaran, Dia tidak
akan berpaling dari padanya. Aku akan
menempatkan benihmu di takhta milikmu.
12Apabila anak-anakmu memelihara

perjanjian-Ku dan peringatan-peringatan-Ku,
yang akan Aku ajarkan kepada mereka, maka
anak-anak mereka akan menduduki takhtamu
sampai selama-lamanya.
13Sebab TUHAN (YAHWEH - 3068) telah

memilih Sion, Dia telah mendambakannya
untuk menjadi tempat kediaman bagi-Nya.
14 "Inilah tempat perhentian-Ku sampai

selama-selamanya, Aku akan tinggal di sini,
karena Aku menghendakinya.
15Aku akan memberkati makanannya

berlimpah-limpah; Aku akan mengenyangkan
orang-orang miskin dengan makanan.
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16Dan Aku akan mengenakan kepada

imam-imamnya pakaian keselamatan, dan
orang-orang kudusnya akan bersorak-sorai
dengan nyaring.
17Aku akan membuat tanduk Daud bertunas,

Aku telah mempersiapkan pelita bagi orang
yang Aku urapi.
18Aku akan menyelubungi musuh-musuhnya

dengan rasa malu, tetapi mahkotanya akan
bersinar di atasnya."

133
1Nyanyian pendakian. Dari Daud.
Lihatlah alangkah baiknya dan

indahnya, apabila saudara-saudara hidup
bersama dalam kesatuan!
2Seperti minyak yang baik di atas kepala,

yang meleleh ke janggut, janggut Harun, yang
meleleh ke leher jubahnya.
3Seperti embun Hermon yang turun ke

bukit-bukit Sion, karena ke sanalah TUHAN
(YAHWEH - 3068) memerintahkan berkat,
kehidupan sampai selama-lamanya.

134
1Nyanyian pendakian. Lihatlah,
berkatilah TUHAN (YAHWEH -

3068), hai semua hamba TUHAN (YAHWEH -
3068), yang berdiri di bait TUHAN (YAHWEH -
3068) pada malam hari.
2Angkatlah tanganmu ke tempat kudus, dan

berkatilah TUHAN (YAHWEH - 3068).
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3Biarlah TUHAN (YAHWEH - 3068)

memberkati engkau dari Sion; Dialah yang
menciptakan langit dan bumi.

135
1Haleluya (Halelu-YAH - 3050)!
Pujilah Nama TUHAN (YAHWEH

- 3068), pujilah, hai hamba-hamba TUHAN
(YAHWEH - 3068)!
2Yang berdiri di bait TUHAN (YAHWEH -

3068), di pelataran bait Allah (Elohim - 430)
kita.
3TUHAN (Halelu-YAH - 3050)! Sebab TUHAN

(YAHWEH - 3068) itu baik! Bermazmurlah bagi
Nama-Nya, karena inilah yang menyukakan.
4Sebab TUHAN (YAHWEH - 3050) telah

memilih Yakub bagi diri-Nya sendiri; Israel
menjadi milik kesayangan-Nya.
5Sebab aku mengetahui bahwa TUHAN

(YAHWEH - 3068) itu besar, dan Tuhan (Tuhan
- 136) kita mengatasi segala allah (ilah - 430).
6Segala sesuatu yang TUHAN (YAHWEH -

3068) perkenan, telah Dia lakukan, baik di
langit maupun di bumi, baik di laut maupun di
semua tempat yang dalam.
7Dia menyebabkan uap air membubung

dari ujung bumi, Dia membuat kilat untuk
hujan, Dia mengembuskan angin dari
perbendaharaan-Nya.
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8Dia yang memukul anak sulung di Mesir,

dari manusia sampai binatang;
9 yang mendatangkan tanda-tanda dan

mukjizat-mukjizat ke tengah-tengahmu, hai
Mesir, atas Firaun dan atas semua hambanya.
10Yang memukul bangsa-bangsa yang besar,

dan menewaskan raja-raja yang perkasa.
11Sihon, raja orang Amori; dan Og, raja

Basan; dan semua kerajaan di Kanaan.
12Dan Dia menyerahkan negeri mereka

sebagai warisan, warisan bagi umat-Nya Israel.
13Ya TUHAN (YAHWEH - 3068), Nama-Mu

tetap selama-lamanya; Ya TUHAN (YAHWEH
- 3068), ingatan akan Engkau tetap
turun-temurun.
14Sebab TUHAN (YAHWEH - 3068) akan

mengadili umat-Nya; dan Dia akan berbelas
kasihan kepada hamba-hamba-Nya.
15Berhala bangsa-bangsa terbuat dari perak

dan emas, buatan tangan manusia;
16mereka mempunyai mulut, tetapi tidak

berbicara; mereka mempunyai mata, tetapi
tidak melihat;
17mereka mempunyai telinga, tetapi tidak

mendengar; ya, sesungguhnya tidak ada
napas di dalam mulutnya.
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18Seperti merekalah orang-orang yang

membuatnya; juga orang yang bersandar pada
berhala itu.
19Hai keluarga Israel, berkatilah TUHAN

(YAHWEH - 3068)! Hai keluarga Harun,
berkatilah TUHAN (YAHWEH - 3068)!
20Hai keluarga Lewi, berkatilah TUHAN

(YAHWEH - 3068)! Engkau yang takut akan
TUHAN (YAHWEH - 3068), berkatilah TUHAN
(YAHWEH - 3068)!
21TUHAN (YAHWEH-lah - 3068) yang

diberkati dari Sion, Dialah yang bersemayam
di Yerusalem. Haleluya (Halelu-YAH - 3050)!

136
1Bersyukurlah kepada TUHAN
(YAHWEH - 3068) sebab Dia baik,

bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya.
2Bersyukurlah kepada Allah (Elohim - 430)

segala allah (ilah - 430), bahwasanya untuk
selamanya kasih setia-Nya.
3Bersyukurlah kepada Tuhan segala tuan,

bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya.
4Kepada Dia yang seorang diri melakukan

keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk
selamanya kasih setia-Nya.
5Kepada Dia yang menciptakan langit dengan

kebijaksanaan, bahwasanya untuk selamanya
kasih setia-Nya.
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6Kepada Dia yang menghamparkan bumi di

atas air, bahwasanya untuk selamanya kasih
setia-Nya.
7Kepada Dia yang menjadikan benda-benda

penerang yang besar, bahwasanya untuk
selamanya kasih setia-Nya.
8Matahari untuk menguasai siang,

bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya.
9Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai

malam, bahwasanya untuk selamanya kasih
setia-Nya.
10Kepada Dia yang memukul anak-anak

sulung Mesir, bahwasanya untuk selamanya
kasih setia-Nya.
11Dan membawa Israel keluar dari antara

mereka, bahwasanya untuk selamanya kasih
setia-Nya.
12Dengan tangan yang kuat dan lengan yang

teracung, bahwasanya untuk selamanya kasih
setia-Nya.
13Kepada Dia yang membelah laut Suf

menjadi dua bagian, bahwasanya untuk
selamanya kasih setia-Nya.
14Dan menyeberangkan Israel di tengah-

tengahnya, bahwasanya untuk selamanya
kasih setia-Nya.
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15Dan membinasakan Firaun serta tentaranya

di laut Suf, bahwasanya untuk selamanya kasih
setia-Nya.
16Kepada Dia yang menuntun umat-Nya di

padang gurun, bahwasanya untuk selamanya
kasih setia-Nya.
17Kepada Dia yang memukul raja-raja besar,

bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya.
18Dan membunuh raja-raja yang mulia,

bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya.
19Sihon, raja orang Amori, bahwasanya

untuk selamanya kasih setia-Nya.
20Dan Og, raja Basan, bahwasanya untuk

selamanya kasih setia-Nya.
21Dan menyerahkan negeri mereka sebagai

warisan, bahwasanya untuk selamanya kasih
setia-Nya.
22Warisan bagi Israel, hambanya,

bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya.
23Dia yang mengingat kita dalam kerendahan

kita, bahwasanya untuk selamanya kasih
setia-Nya.
24Dan menyelamatkan kita dari musuh-

musuh kita, bahwasanya untuk selamanya
kasih setia-Nya.
25Dia yang memberikan roti kepada semua

makhluk, bahwasanya untuk selamanya kasih
setia-Nya.
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26Bersyukurlah kepada Allah (Elohim - 410)

surga, bahwasanya untuk selamanya kasih
setia-Nya.

137
1Kami duduk di sana, di dekat
sungai-sungai Babilon, dan kami

menangis ketika kami mengingat Sion.
2Kami menggantungkan harpa kami

pada pohon gandarusa yang ada di
tengah-tengahnya.
3Sebab di sanalah mereka yang menahan

kami meminta kami sebuah nyanyian; dan
para penjarah kami dengan girang berkata,
"Nyanyikanlah bagi kami sebuah lagu tentang
Sion."
4Bagaimana kami akan menyanyikan lagu

tentang TUHAN (YAHWEH - 3068), di tanah
yang lain?
5 Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem,

biarlah tangan kananku lupa keterampilannya.
6Biarlah lidahku melekat pada langit-langit

mulutku, jika aku tidak mengingat engkau,
jika aku tidak meninggikan Yerusalem di atas
semua sukacitaku.
7Ya TUHAN (YAHWEH - 3068), ingatlah akan

bani Edom yang berkata pada hari Yerusalem,
"Runtuhkanlah, runtuhkanlah sampai ke
dasarnya !"
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8Hai putri Babilon, yang dibinasakan!

Berbahagialah orang yang membalas
perbuatanmu kepadamu, yang telah kamu
lakukan kepada kami.
9Berbahagialah dia yang menangkap

anak-anakmu, dan menghamburkan mereka
ke jurang terjal.

138
1Dari Daud. Aku mau menyanjung
Engkau dengan segenap hatiku, aku

mau memazmurkan Engkau di hadapan para
allah (ilah - 430).
2Aku mau bersujud ke tempat suci

kekudusan-Mu, dan menyanjung Nama-Mu
atas kebaikan-Mu dan atas kesetiaan-Mu,
karena Engkau telah membuat firman-Mu
dahsyat pada setiap Nama-Mu.
3 Pada waktu aku berseru, Engkau menjawab

aku; Engkau membuat aku berani dengan
kekuatan dalam jiwaku.
4Semua raja di bumi akan menyanjung

Engkau, ya TUHAN (YAHWEH - 3068); karena
mereka telah mendengar perkataan mulut-Mu.
5Dan mereka akan menyanyi menurut cara

TUHAN (YAHWEH - 3068); Sebab besarlah
kemuliaan TUHAN (YAHWEH - 3068);
6meskipun TUHAN (YAHWEH - 3068)

bersemayam i dtempat yang mahatinggi,
tetapi Dia memedulikan orang-orang yang
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rendah; tetapi Dia mengenal orang sombong
dari jauh.
7 Jika aku berjalan di tengah-tengah

kesukaran; Engkau memberi aku kehidupan;
Engkau mengulurkan tangan-Mu untuk
melawan amarah musuh-musuhku; serta
tangan kanan-Mu membebaskan aku.
8TUHAN (YAHWEH - 3068) akan

menyempurnakan yang ada di dalamku, ya
TUHAN (YAHWEH - 3068) kasih setia-Mu
tetap selama-lamanya, tidak meninggalkan
perbuatan tangan-Mu.

139
1Untuk pemimpin musik. Mazmur
Daud, Ya, TUHAN (YAHWEH - 3068),

Engkau telah menyelidiki dan mengenali aku.
2Engkau mengenal ketika aku duduk,

dan ketika aku berdiri; Engkau memahami
pikiranku dari jauh.
3Engkau menyelidiki, ketika aku pergi dan

ketika aku berbaring; dan mengenal semua
jalanku,
4 karena tidak ada perkataan pada lidahku,

ya TUHAN (YAHWEH - 3068), lihatlah, Engkau
telah mengetahui semuanya.
5Engkau mengurung aku, dari belakang

maupun dari depan; dan menumpangkan
tangan-Mu atas aku.
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6 Pengetahuan semacam ini terlampau ajaib

bagiku; terlampau tinggi, aku tidak dapat
mencapainya.
7Ke manakah aku akan pergi menjauhi

Roh-Mu? Atau ke manakah aku akan melarikan
diri dari hadapan-Mu?
8 Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana;

jika aku menaruh tempat tidurku di alam
maut, Engkau di sana.
9 Jika aku terbang dengan sayap fajar, dan

membuat kediaman di ujung laut,
10 juga di sana tangan-Mu akan menuntun

aku; dan tangan kanan-Mu memegang aku.
11 Jika aku berkata, sesungguhnya kegelapan

akan melingkupi aku, maka malam sekalipun
akan menjadi terang di sekelilingku.
12Bahkan kegelapan tidak akan menjadi

gelap pada-Mu, tetapi malam akan bercahaya
seperti siang hari; sebagaimana kegelapan,
demikianlah terang.
13Sebab Engkau telah membentuk buah

pinggangku; Engkau merajut aku dalam
kandungan ibuku.
14Aku mau menyanjung Engkau oleh karena

dengan dahsyat aku telah dikhususkan;
pekerjaan-pekerjaan-Mu itulah yang sangat
ajaib, dan jiwaku, ialah yang mengenal
sepenuhnya.
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15Tulang-tulangku tidak tersembunyi

dari-Mu, pada waktu aku dibentuk di tempat
yang tersembunyi; ketika diriku dirajut di
kedalaman bumi.
16Mata-Mu sudah melihat selagi aku bakal

anak; dan pada kitab-Mu akan dituliskan
seluruh hari-hari mereka dibentuk, meski
belum ada satu pun di antara mereka.
17Dan bagiku, betapa mulianya pikiran-Mu,

ya Allah (Elohim - 410)! Betapa besar
jumlahnya!
18 Jika aku menghitungnya, semua lebih

banyak daripada pasir; pada saat aku terjaga,
aku masih bersama Engkau.
19Sesungguhnya Engkau akan membunuh

orang fasik, ya Allah (Elohim - 433); dan
orang-orang yang haus darah akan menjauhi
aku.
20Siapakah yang berani berbicara dusta

melawan Engkau? Musuh-musuh-Mu
meninggikan diri dalam kesia-siaan.
21Ya TUHAN (YAHWEH - 3068), Bukankah

aku membenci orang-orang yang membenci
Engkau, dan merasa jijik terhadap mereka
yang bangkit melawan Engkau?
22Aku sepenuhnya membenci mereka;

mereka sudah menjadi musuh-musuhku.



MAZMUR 139.23–140.6 284
23Selidikilah aku, ya Allah (Elohim - 410), dan

kenalilah hatiku; ujilah aku, dan ketahuilah
pikiranku;
24 dan lihatlah, apakah ada jalan yang jahat

dalam diriku; dan bimbinglah aku di jalan yang
kekal.

140
1Untuk pemimpin musik. Mazmur
Daud. (140-2) Ya TUHAN (YAHWEH

- 3068), lepaskanlah aku dari orang fasik;
jagalah aku dari orang yang kejam;
2 (140-3) yang merancang perkara-perkara

yang jahat di dalam hati; mereka menghasut
perang sepanjang hari;
3 (140-4) mereka menajamkan lidah seperti

ular; bisa ular tedung terselip di antara bibir
mereka. Sela.
4 (140-5) Ya TUHAN (YAHWEH - 3068),

jagalah aku dari tangan orang fasik;
jagalah aku dari orang yang kejam; yang
merencanakan untuk menahan langkah
kakiku.
5 (140-6) Orang-orang congkak

menyembunyikan jerat bagiku; dan
mereka membentangkan jala di tepi jalan;
mereka memasang jerat bagiku. Sela.
6 (140-7) Aku berkata kepada TUHAN

(YAHWEH - 3068), "Engkaulah Allahku
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(Elohimku - 410), ya TUHAN (YAHWEH -
3068), dengarkanlah suara permohonanku."
7 (140-8) Ya ALLAH (YAHWEH - 3069)

Tuhanku (Tuhanku - 136), kekuatan
keselamatanku; Engkau melindungi kepalaku
pada waktu perang.
8 (140-9) Ya TUHAN (YAHWEH - 3068),

janganlah meluluskan hasrat orang-orang
fasik; jangan biarkan rancangan orang jahat
berbuah, supaya mereka jangan meninggikan
diri. Sela.
9 (140-10) Sebagaimana para pemimpin

mengepung aku, biarlah kejahatan bibir
mereka berbalik menimpa mereka.
10 (140-11) Biarlah bara api dijatuhkan ke

atas mereka; biarlah mereka jatuh ke dalam
lubang, sehingga mereka tidak bangkit lagi,
11 (140-12) jangan biarkan pemfitnah

menetap di atas bumi; malapetaka akan
memburu orang yang kejam terus-menerus.
12 (140-13) Aku mengetahui bahwa TUHAN

(YAHWEH - 3068) melaksanakan keadilan atas
orang yang menderita, pembelaan atas orang
lemah.
13 (140-14) Sungguh orang benar akan

bersyukur kepada Nama-Mu; orang-orang
yang jujur akan diam di hadirat-Mu.
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141
1Mazmur Daud. Ya TUHAN
(YAHWEH - 3068), aku berseru

kepada-Mu, datanglah kepadaku segera,
dengarkanlah suaraku ketika aku berseru
kepada-Mu.
2Biarlah doaku dipersiapkan sebagai ukupan

di hadapan-Mu, terangkatnya kedua telapak
tanganku sebagai persembahan sajian petang
hari.
3Ya TUHAN (YAHWEH - 3068), taruhlah

penjaga pada mulutku, awasilah pintu bibirku.
4 Jangan biarkan hatiku berpaling pada

perkara yang jahat sehingga melakukan
perbuatan-perbuatan dalam kefasikan
bersama orang-orang yang berbuat jahat;
dan jangan biarkan aku makan kenikmatan
mereka.
5Biarlah orang benar menghajar aku, itulah

kebaikan, biarlah dia menegur aku, itulah
minyak yang terbaik; karena doaku juga
mengenai kefasikan mereka.
6 Para hakim mereka telah dihempaskan

ke atas batu karang; dan mereka akan
mendengarkan perkataanku, karena ini
menyenangkan.
7Sebagaimana orang yang membajak

dan menggemburkan tanah; demikianlah
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tulang-tulang kita diserakkan pada mulut alam
maut.
8Namun mataku tetap tertuju kepada-Mu,

ya ALLAH (YAHWEH - 3068), Tuhanku
(Tuhanku - 136); kepada-Mulah aku mencari
perlindungan; jangan biarkan jiwaku telanjang.
9 Jagalah aku dari tangkapan jerat yang

mereka pasang untuk aku; bahkan dari jerat
orang-orang yang melakukan kejahatan.
10Biarlah orang fasik jatuh ke dalam jerat

mereka sendiri, sementara aku, aku dapat
melewatinya.

142
1Nyanyian pengajaran. Dari Daud.
Doa ketika dia berada di dalam gua.

(142-2) Aku berseru kepada TUHAN (YAHWEH
- 3068) dengan suaraku; aku berdoa kepada
TUHAN (YAHWEH - 3068) dengan suaraku.
2 (142-3) Aku mencurahkan keluhanku

kepada-Nya; aku menyatakan kesukaranku di
hadapan-Nya.
3 (142-4) Ketika semangatku patah di dalam

diriku, maka Engkau mengetahui alurku; di
jalan yang aku jalani itu, mereka memasang
jerat bagiku.
4 (142-5) Pandanglah ke kanan dan lihatlah,

dan tidak seorang pun mengenali aku; tempat
perlindungan telah lenyap dari padaku; tidak
seorang pun yang memedulikan jiwaku.
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5 (142-6) Aku berseru kepada-Mu, ya TUHAN

(YAHWEH - 3068); aku berkata, Engkaulah
tempat perlindunganku, bagianku di tanah
orang yang hidup.
6 (142-7) Perhatikanlah pada jeritanku,

karena aku telah menjadi sangat lemah;
lepaskanlah aku dari orang yang memburu
aku, karena mereka lebih kuat daripada aku.
7 (142-8) Keluarkanlah jiwaku dari penjara,

supaya bersyukur kepada Nama-Mu; orang
benar akan mengelilingi aku, karena Engkau
akan memberikan kelimpahan ke atasku.

143
1Mazmur Daud. Dengarkanlah
doaku, ya TUHAN (YAHWEH - 3068);

berilah telinga-Mu pada permohonanku;
jawablah aku dalam kesetiaan-Mu, dalam
kebenaran-Mu;
2 dan janganlah masuk ke dalam pengadilan

dengan hamba-Mu, karena tidak seorang pun
yang hidup dibenarkan di hadapan-Mu.
3Sebab musuh telah memburu jiwaku; ia

telah mencampakkan kehidupanku ke tanah;
dia telah menjadikan aku penghuni kegelapan,
seperti orang mati selamanya.
4Dan semangat dalam diriku telah patah;

hatiku di dalamku menjadi merana.



MAZMUR 143.5–11 289
5Aku mengingat masa yang silam; aku

merenungkan segala pekerjaan-Mu; aku
memikirkan perbuatan tangan-Mu.
6Aku menadahkan tanganku kepada-Mu;

jiwaku bagaikan tanah yang gersang
kepada-Mu. Sela.
7Ya TUHAN (YAHWEH - 3068), jawablah aku

segera, semangatku sudah patah; janganlah
menyembunyikan wajah-Mu dari padaku,
sehingga aku seperti orang yang turun ke
lubang.
8 Perkenankanlah aku mendengar kasih

setia-Mu pada pagi hari, karena aku percaya
kepada-Mu; perkenankanlah aku mengetahui
jalan yang akan aku tempuh; karena
kepada-Mu aku mengangkat jiwaku.
9Ya TUHAN (YAHWEH - 3068), bebaskanlah

aku dari musuh-musuhku; kepada-Mu aku
bersembunyi.
10Ajarlah aku untuk melakukan kehendak-

Mu; karena Engkaulah Allahku (Elohimku -
433); Roh-Mu itu baik, tuntunlah aku ke negeri
keadilan.
11Ya TUHAN (YAHWEH - 3068), karena

Nama-Mu, buatlah aku hidup; dalam Nama-
Mu, buatlah aku hidup dalam kebenaran-Mu,
keluarkanlah jiwaku dari kesukaran.
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12Dan dalam kasih setia-Mu, lenyapkanlah

musuh-musuhku; dan musnahkanlah semua
orang yang menyengsarakan jiwaku; karena
aku adalah hamba-Mu.

144
1Mazmur Daud. Diberkatilah TUHAN
(YAHWEH - 3068), gunung batuku;

yang mengajar tanganku untuk perang, dan
jari-jariku untuk pertempuran.
2Kasih setiaku dan bentengku; menaraku

yang tinggi dan penyelamatku; perisaiku,
dan kepada-Nyalah aku berlindung; Dia yang
menundukkan bangsaku di bawahku.
3Ya TUHAN (YAHWEH - 3069), siapakah

manusia sehingga Engkau mengenalnya?
Siapakah anak manusia sehingga Engkau
merancangkannya?
4Manusia telah menjadi seperti suatu

kefanaan, hari-harinya adalah bagaikan
bayang-bayang yang berlalu.
5Tekuklah langit-Mu, ya TUHAN (YAHWEH

- 3068), dan turunlah; untuk menjamah
gunung-gunung, dan biarlah berasap.
6 Pancarkanlah cahaya kilat dan tebarkanlah

mereka; lepaskanlah anak-anak panah-Mu,
dan kacaukanlah mereka.
7Ulurkanlah tangan-Mu dari atas,

selamatkanlah dan lepaskan aku dari air bah,
dari tangan bani lain;
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8 yang mulutnya telah mengatakan hal yang

sia-sia; dan tangan kanan mereka adalah
tangan kanan dusta.
9Ya Allah (Elohim - 430), Aku mau

menyanyikan nyanyian baru bagi-Mu, aku mau
bermazmur bagi-Mu dengan kecapi, alat musik
sepuluh tali.
10Engkaulah yang menganugerahkan

keselamatan bagi raja-raja, yang
menyelamatkan Daud, hamba-Nya dari
pedang jahat.
11Selamatkanlah aku dan bebaskanlah aku

dari tangan bani lain, yang mulutnya telah
mengucapkan hal yang sia-sia, dan tangan
mereka adalah tangan kanan dusta.
12Dengan demikian anak-anak kami akan

bertumbuh seperti tanaman pada masa muda
mereka; dan putri-putri kami seperti pilar-pilar
penjuru, yang dibentuk serupa bangunan
istana.
13 Lumbung-lumbung kami penuh,

mengeluarkan berbagai macam barang;
kawanan ternak kami bertambah sampai
ribuan, bahkan puluhan ribu di jalan-jalan
kami,
14 lembu jantan kami mampu membawa

beban, tidak ada yang hilang dan tidak ada
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yang melarikan diri; dan tidak ada tangis di
lapangan-lapangan kami.
15Berbahagialah bangsa yang seperti

itu, berbahagialah bangsa yang Allahnya
(Elohimnya - 430) adalah TUHAN (YAHWEH -
3068)!

145
1 Pujian dari Daud. Aku hendak
meninggikan Engkau, ya Allahku

(Elohimku - 433), ya Raja, dan memuji
Nama-Mu sampai selama-lamanya.
2Aku mau memberkati Engkau setiap hari,

dan aku mau memuji Nama-Mu sampai
selama-lamanya.
3Sungguh besar TUHAN (YAHWEH - 3068),

dan sangat terpuji, dan kebesaran-Nya tak
terselidiki.
4Generasi ke generasi akan memasyhurkan

pekerjaan-Mu dan mereka akan menceritakan
perbuatan-Mu yang hebat.
5Aku mau merenungkan semarak kemuliaan-

Mu yang agung, dan perbuatan-perbuatan-Mu
yang ajaib.
6Dan mereka akan berbicara tentang

kedahsyatan perbuatan-Mu yang
menakjubkan; dan aku mau memberitakan
kebesaran-Mu.
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7Mereka akan menyatakan peringatan

tentang kebaikan-Mu yang berlimpah-limpah,
dan akan bernyanyi atas kebenaran-Mu.
8TUHAN (YAHWEH - 3068) pengasih dan

penyayang, panjang sabar dan kasih setia-Nya
besar.
9TUHAN (YAHWEH - 3068) itu baik bagi

semua orang; dan rahmat-Nya ada pada
semua perbuatan-Nya.
10Seluruh karya-Mu akan menyanjung

Engkau, ya TUHAN (YAHWEH - 3068); dan
orang-orang saleh-Mu akan memberkati
Engkau.
11Mereka akan memperkatakan kemuliaan

kerajaan-Mu, dan akan membicarakan
keperkasaan-Mu,
12untuk memberitakan kuasa-Mu kepada

umat manusia, dan kemuliaan kerajaan-Nya
yang agung.
13Kerajaan-Mu adalah kerajaan yang kekal

selamanya, dan pemerintahan-Mu ada pada
setiap generasi dan generasi.
14TUHAN (YAHWEH - 3068) menopang

mereka yang jatuh, dan menegakkan kembali
semua yang tertunduk.
15Mata semua orang berharap kepada-Mu;

dan Engkau memberikan kepada mereka
makanannya pada waktunya;
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16 dengan membuka tangan-Mu dan

memuaskan hasrat setiap makhluk hidup.
17TUHAN (YAHWEH - 3068) itu benar dalam

segala jalan-Nya; dan kasih setia dalam segala
perbuatan-Nya.
18TUHAN (YAHWEH - 3068) dekat dengan

semua orang yang berseru kepada-Nya,
dengan semua orang yang memanggil Dia
dalam kebenaran.
19Dia akan memenuhi hasrat orang yang

takut akan Dia; dan Dia akan mendengar
jeritan mereka dan menyelamatkan mereka.
20TUHAN (YAHWEH - 3068) menjaga

semua orang yang mengasihi Dia; tetapi Dia
membinasakan semua orang fasik.
21Mulutku akan membicarakan kepujian

TUHAN (YAHWEH - 3068); semua makhluk
akan memberkati Nama kudus-Nya untuk
selama-lamanya.

146
1Haleluya (Halelu-YAH - 3050),
pujilah TUHAN (YAHWEH - 3068),

hai jiwaku.
2Aku mau memuji TUHAN (YAHWEH - 3068)

selama hidupku; aku mau bermazmur bagi
Allahku (Elohimku - 430) selagi aku ada.
3 Janganlah percaya pada para penguasa,

kepada anak-anak manusia, karena tidak ada
keselamatan padanya.
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4Nyawanya akan lenyap, ia akan kembali ke

tanahnya; pikirannya lenyap pada hari itu juga.
5Berbahagialah orang yang memiliki Allah

(Elohim - 410) Yakub sebagai penolongnya;
pengharapannya pada TUHAN (YAHWEH -
3068), Allahnya (Elohimnya - 430);
6 yang menciptakan langit dan bumi, laut dan

segala yang ada di dalamnya; yang memegang
teguh kebenaran sampai selamanya.
7Yang melaksanakan keadilan bagi yang

tertindas; yang memberi makan bagi orang-
orang yang lapar; TUHAN (YAHWEH - 3068)
membebaskan orang-orang yang terbelenggu.
8TUHAN (YAHWEH - 3068) mencelikkan

mata orang buta; TUHAN (YAHWEH - 3068)
menegakkan mereka yang telah tertunduk;
TUHAN (YAHWEH - 3068) mengasihi
orang-orang benar.
9TUHAN (YAHWEH - 3068) menjaga

orang-orang asing; Dia memberikan kelegaan
kepada yatim piatu dan para janda; tetapi Dia
membelokkan jalan orang fasik.
10TUHAN (YAHWEH - 3068) akan memerintah

untuk selamanya, Allahmu (Elohimmu - 430),
ya Sion, turun-temurun. Haleluya (Halelu-YAH
- 3050)!

147
1Haleluya (Halelu-YAH - 3050)!
Sebab adalah baik untuk
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memazmurkan Allah (Elohim - 430) kita;
karena pujian yang melantun indah, itu
berkenan.
2TUHAN (YAHWEH - 3068) yang membangun

Yerusalem; Dia menghimpun Israel yang
terbuang.
3Dia menyembuhkan hati yang hancur; dan

membalut kepedihan mereka.
4Dia menetapkan jumlah bintang; Dia

menyebutkannya sesuai dengan namanya.
5Tuhan kita besar dan berlimpah dalam

kuasa; kebijaksanaan-Nya tidak terbatas.
6TUHAN (YAHWEH - 3068) memberi

kelegaan kepada orang yang tertindas; Dia
mencampakkan orang fasik ke tanah.
7Bernyanyilah bagi TUHAN (YAHWEH - 3068)

dengan ucapan syukur; bermazmurlah bagi
Allah (Elohim - 430) kita dengan harpa.
8Dia yang menutupi langit dengan awan,

yang menyiapkan hujan untuk bumi, yang
menumbuhkan rumput di pegunungan,
9 yang memberi pada binatang-binatang

makanan mereka, memberi makan anak-anak
burung gagak yang menciap-ciap.
10Dia tidak menyukai kekuatan kuda; dan

tidak berkenan atas kaki laki-laki.
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11TUHAN (YAHWEH - 3068) berkenan kepada

orang yang takut kepada-Nya, orang-orang
yang berharap akan kasih setia-Nya.
12Megahkanlah TUHAN (YAHWEH - 3068),

hai Yerusalem, Pujilah Allahmu (Elohimmu -
430), hai Sion!
13Sebab Dia telah mengukuhkan palang-

palang gerbangmu; Dia telah memberkati
anak-anakmu di sekelilingmu.
14Dia menciptakan perdamaian pada

daerahmu; Dia mengenyangkan kamu dengan
bulir gandum yang bernas.
15Dia menyampaikan perintah-Nya ke atas

bumi; firman-Nya berlari dengan sangat cepat.
16Dia menurunkan salju bagaikan bulu

domba; Dia menebarkan embun beku putih
bagaikan debu;
17Dia melemparkan esnya bagaikan

serpihan-serpihan; siapakah yang dapat
bertahan di hadapan suhu dingin-Nya?
18Dia menyampaikan firman-Nya, dan

mencairkan semuanya, Dia mengembuskan
napas-Nya, maka air mengalir.
19Dia menyatakan firman-Nya kepada

Yakub; ketetapan-ketetapan-Nya dan
keputusan-keputusan-Nya kepada Israel.
20Dia tidak pernah melakukan yang demikian

kepada bangsa mana pun; dan mereka pun



MAZMUR 148.1–10 298

tidak mengenal hukum-hukum-Nya. Haleluya
(Halelu-YAH - 3050)!

148
1Haleluya (Halelu-YAH - 3050)!
Pujilah TUHAN (YAHWEH - 3068) di

surga; pujilah Dia di tempat tinggi.
2 Pujilah Dia, hai semua malaikat-Nya; pujilah

Dia, hai semua tentara-Nya.
3 Pujilah Dia, hai matahari dan bulan; pujilah

Dia, hai semua bintang terang.
4 Pujilah Dia, hai langit atas segala langit; dan

air yang membentang di atas langit.
5Biarlah mereka memuji Nama TUHAN

(YAHWEH - 3068), karena Dia memberi
perintah, dan mereka tercipta.
6Dan Dia membuat mereka berdiri untuk

selama-lamanya; Dia membuat keputusan,
dan itu tidak akan berlalu.
7 Pujilah TUHAN (YAHWEH - 3068) di bumi,

hai ular naga dan segala kedalaman;
8hai api dan hujan es, hai salju dan kabut

tebal, hai angin badai yang melaksanakan
firman-Nya;
9hai gunung-gunung dan semua bukit, hai

pohon-pohon yang berbuah dan semua kayu
aras;
10hai binatang-binatang buas dan semua

hewan ternak, hai binatang-binatang merayap
dan burung-burung yang bersayap;
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11hai raja-raja di bumi dan semua bangsa,

hai para penguasa dan semua hakim di muka
bumi;
12hai teruna dan anak-anak dara, hai

orang-orang tua dan anak-anak muda.
13Biarlah mereka memuji Nama TUHAN

(YAHWEH - 3068), karena hanya Nama-Nya
yang layak ditinggikan, keagungan-Nya ada
atas bumi dan langit.
14Dia meninggikan tanduk umat-Nya,

kepujian milik orang-orang kudus-Nya, milik
bani Israel, umat yang dekat dengan-Nya.
Haleluya (Halelu-YAH - 3050)!

149
1Haleluya (Halelu-YAH - 3050)!
Nyanyikanlah lagu baru bagi TUHAN

(YAHWEH - 3068). Kepujian-Nya ada di antara
jemaat orang-orang saleh.
2Biarlah Israel bersukacita atas Penciptanya;

biarlah anak-anak Sion bersukaria atas
rajanya;
3 biarlah mereka memuji Nama-Nya dengan

tari-tarian, biarlah mereka bermazmur
bagi-Nya dengan tamborin dan harpa.
4Sebab TUHAN (YAHWEH - 3068) berkenan

akan umat-Nya; Dia mendandani orang-orang
miskin dengan keselamatan.
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5Biarlah orang-orang kudus bersukaria dalam

kemuliaan; biarlah mereka bersorak di tempat
tidur mereka.
6 Pujian pengagungan Allah (Elohim - 410)

ada pada kerongkongan mereka; dan pedang
bermata dua ada di tangan mereka;
7untuk mengadakan pembalasan di antara

bangsa-bangsa, hukuman di antara yang
bukan umat;
8untuk mengikat raja-raja mereka dengan

rantai dan para penguasa mereka dengan
pasung besi;
9untuk melaksanakan hukuman yang tertulis

kepada mereka; inilah kehormatan bagi semua
orang kudus-Nya. Haleluya (Halelu-YAH -
3050)!

150
1Haleluya (Halelu-YAH - 3050)!
Pujilah Allah (Elohim - 410) di

tempat kudus-Nya; pujilah Dia di cakrawala
kekuatan-Nya.
2 Pujilah Dia dalam keperkasaan-Nya; pujilah

Dia sesuai dengan kelimpahan kebesaran-Nya.
3 Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala;

pujilah Dia dengan kecapi dan harpa.
4 Pujilah Dia dengan tamborin dan tari-tarian;

pujilah Dia dengan alat musik berdawai dan
alat musik tiup.
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5 Pujilah Dia dengan simbal yang

gemerencing, pujilah Dia dengan simbal yang
gemerencang.
6Biarlah setiap yang bernapas memuji *

(YAHWEH - 3050). Hallelu-- Haleluya (YAH -
3050)!



Amsal

1
1Amsal-amsal Salomo anak Daud, raja
Israel;

2untuk mengetahui hikmat dan didikan,
untuk memahami perkataan dan pengertian,
3untuk menerima didikan yang membuat

bijaksana, kebenaran, keadilan, dan kejujuran;
4untuk memberi kepandaian kepada yang

sederhana, pengetahuan dan pertimbangan
kepada orang muda.
5Orang yang bijak biarlah dia mendengarkan

dan biarlah dia menambah pengajaran;
dan orang yang berpengertian biarlah dia
mendapatkan nasihat-nasihat yang bijak,
6untuk mengerti amsal dan kiasan; perkataan

hikmat, dan teka-teki.
7Takut akan TUHAN (YAHWEH - 3068) adalah

permulaan pengetahuan; tetapi orang bodoh
memandang rendah hikmat dan didikan.
8Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu

dan hendaklah engkau tidak melupakan torat
ibumu.
9Sebab itu akan menjadi perhiasan

kemurahan di kepalamu dan kalung bagi
lehermu.
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10Hai anakku, jikalau orang berdosa

membujuk engkau, hendaklah engkau tidak
mengingininya.
11 Jikalau mereka berkata, "Berjalanlah

bersama kami, marilah kita menyergap darah,
marilah kita mengintai orang yang tidak
bersalah, tanpa alasan;
12marilah kita menelan mereka hidup-hidup,

seperti alam maut dan bulat-bulat, seperti
mereka yang turun ke liang kubur;
13 kita akan mendapat berbagai benda yang

berharga, kita akan memenuhi rumah kita
dengan barang rampasan;
14 buanglah undimu ke tengah-tengah kami,

satu undi bagi kita sekalian."
15Hai anakku, hendaklah engkau tidak

berjalan seperjalanan dengan mereka!
Tahanlah kakimu dari jalan mereka,
16 sebab kaki mereka lari menuju kejahatan

dan mereka bergegas menumpahkan darah.
17Sebab sia-sialah jaring dibentangkan di

depan mata setiap burung.
18Namun mereka menyergap darah mereka

sendiri dan mengintai nyawa mereka sendiri.
19Demikianlah jalan setiap orang yang

memperoleh keuntungan tidak jujur, yang
mengambil nyawa orang lain.
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20Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, dia

memperdengarkan suaranya di alun-alun;
21 dia berseru-seru di pusat tempat orang

berkumpul, ketika gerbang dibuka, di dalam
kota dia mengucapkan kata-katanya,
22 "Berapa lama lagi, hai orang yang tak

berpengalaman, kamu mencintai keadaanmu
itu, dan pencemooh ingin mencemooh dirinya
sendiri, dan orang bodoh benci kepada
pengetahuan?
23Berpalinglah kepada teguranku!

Perhatikanlah, aku hendak mencurahkan rohku
kepadamu dan menjelaskan perkataanku
kepadamu.
24Sebab aku telah memanggil dan kamu

menolak, aku telah mengulurkan tangan dan
tidak ada yang menyambutnya,
25 tetapi kamu telah mengabaikan

semua nasihatku dan tidak menginginkan
peringatanku;
26maka aku juga akan menertawakan

malapetakamu, aku akan mencemooh ketika
ketakutanmu datang;
27 apabila ketakutan datang ke atasmu seperti

badai; dan malapetaka melanda seperti puting
beliung, apabila kesukaran dan himpitan
menimpa kamu.
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28 Pada waktu itu, mereka akan berseru

kepadaku dan aku tidak akan menjawab;
mereka akan mencari aku, tetapi tidak akan
menemukan aku.
29Sebaliknya mereka membenci pengetahuan

dan tidak memilih takut akan TUHAN (YAHWEH
- 3068).
30Mereka tidak menginginkan nasihatku;

mereka memandang rendah semua teguranku,
31maka mereka akan memakan buah

perbuatan mereka sendiri, dan menjadi
kenyang oleh nafsu mereka sendiri.
32Sebab kesesatan orang yang tak

berpengalaman membunuhnya; dan kelalaian
orang bodoh membinasakannya.
33Tetapi dia yang mendengarkan aku akan

hidup dengan aman, dan akan terluput dari
ketakutan malapetaka.

2
1Hai anakku, jikalau engkau menerima
perkataanku dan menyimpan perintahku di

dalam dirimu,
2 sehingga engkau mencondongkan

telingamu kepada hikmat, engkau akan
melapangkan hatimu kepada pengertian.
3Sebab jika engkau meratap demi kearifan

dan mengangkat suaramu demi pengertian;
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4 jikalau engkau mencarinya seperti mencari

perak, dan mengejarnya seperti mengejar
harta terpendam,
5maka engkau akan memahami tentang

takut akan TUHAN (YAHWEH - 3068) dan
memperoleh pengetahuan akan Allah (Elohim
- 430).
6Sebab Tuhanlah (YAHWEH - 3068) memberi

hikmat, dari mulut-Nya datang pengetahuan
dan pengertian.
7Dia menyuarakan hikmat bagi orang-orang

yang tulus, menjadi perisai bagi orang-orang
yang berjalan dalam kejujuran,
8untuk menjaga jalan keadilan, dan Dia

melindungi jalan orang-orang kudus-Nya.
9Maka engkau akan mengerti kebenaran,

keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan
yang baik.
10Ketika hikmat masuk ke dalam hatimu dan

pengetahuan menyenangkan jiwamu;
11 kebijaksanaan akan memelihara engkau,

pengertian akan menjaga engkau,
12untuk membebaskan engkau dari jalan

yang jahat; dari orang yang mengucapkan
kata-kata yang menentang;
13 dari mereka yang meninggalkan jalan

ketulusan, dan menempuh jalan kegelapan;
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14 yang bersukacita melakukan yang jahat;

mereka bergembira dalam penentangan yang
fasik,
15 yang jalannya bengkok, dan jejaknya

berliku-liku.
16Untuk membebaskan engkau dari wanita

yang tak dikenal dan dari orang asing, yang
merayu dengan kata-katanya,
17 yang meninggalkan tuntunan pada masa

mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya
(Elohimnya - 430).
18Sebab rumahnya menuju maut dan

jejaknya menuju arwah-arwah.
19Semua orang yang datang kepadanya tidak

kembali, dan bahkan tidak mencapai jalan
kehidupan.
20Maka kamu harus menempuh jalan yang

baik, dan memelihara jalan yang benar.
21Sebab orang yang jujur akan mendiami

negeri, dan orang yang sempurna akan tetap
tinggal di dalamnya.
22Tetapi orang fasik akan dimusnahkan dari

tanah itu, dan pelanggar hukum akan dibuang
dari situ.

3
1Hai anakku, hendaklah engkau tidak
melupakan toratku, tetapi biarlah hatimu

menjaga perintah-perintahku.
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2Sebab hal itu akan menambah kepadamu

panjangnya hari-hari dan tahun-tahun
kehidupan, serta damai sejahtera.
3Biarlah kebaikan dan kesetiaan tidak

meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada
lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu,
4maka engkau akan memperoleh kemurahan,

dan kebijaksanaan yang baik dalam pandangan
Allah (Elohim - 430) dan manusia.
5 Percayalah kepada TUHAN (YAHWEH -

3068) dengan segenap hatimu; dan hendaklah
engkau tidak bersandar pada pengertianmu
sendiri.
6Akuilah Dia dalam segala jalanmu, maka Dia

akan mengarahkan jalanmu.
7Hendaklah engkau tidak menjadi orang

yang bijak menurut pandanganmu sendiri;
takutlah akan TUHAN (YAHWEH - 3069), dan
menyimpanglah dari yang jahat.
8Biarlah terjadi kesembuhan pada pusarmu

dan kesegaran pada tulang-tulangmu.
9Hormatilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

dengan hartamu dan dengan buah sulung dari
segala penghasilanmu;
10maka lumbung-lumbungmu akan diisi

sampai melimpah dan bejana pemerahanmu
akan meluap dengan anggur baru.
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11Hai anakku, hendaklah engkau tidak

menolak didikan TUHAN (YAHWEH - 3068),
dan hendaklah engkau tidak benci akan
peringatan-Nya.
12Sebab TUHAN (YAHWEH - 3068) menegur

siapa yang Dia kasihi, bahkan seperti seorang
ayah terhadap anak yang ia perkenan.
13Berbahagialah orang yang mendapatkan

hikmat, dan orang yang memperoleh
pengertian;
14 karena keuntungannya melebihi

keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas
murni;
15 dia lebih mulia daripada batu merah

delima; apa pun yang kamu inginkan, tidak
dapat dibandingkan dengannya.
16Umur panjang ada di tangan kanannya;

kekayaan dan kehormatan di tangan kirinya.
17 Jalannya adalah jalan kesenangan dan

segala jalannya, damai sejahtera.
18Dia adalah pohon kehidupan bagi orang

yang memegangnya dan berbahagialah
mereka yang berpegang padanya.
19TUHAN (YAHWEH - 3068) mendasari bumi

dengan hikmat dan mendasari langit dengan
pengertian,
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20 kedalaman dipecahkan dengan

pengetahuan-Nya dan awan menitikkan
embun.
21Hai anakku, jangan biarkan mereka

menjauh dari matamu, peliharalah seruan
hikmat dan kebijaksanaan;
22maka itu akan menjadi kehidupan bagi

jiwamu, dan karunia bagi lehermu.
23Maka engkau akan berjalan di jalanmu

dengan aman dan kakimu tidak akan
tersandung.
24 Jika engkau berbaring, engkau tidak akan

ketakutan; ya, engkau akan berbaring dan
tidurmu akan nyenyak.
25Hendaklah engkau tidak takut terhadap

kengerian yang datang tiba-tiba atau ketika
datang kehancuran dari orang fasik,
26 sebab Tuhanlah (YAHWEH - 3068) akan

ada di sisimu, dan Dia akan menghindarkan
kakimu terhadap jerat.
27Hendaklah engkau tidak menahan kebaikan

bagi orang-orang yang berhak, padahal ada
mampu (kekuatan - 1410) tanganmu untuk
melakukannya.
28Hendaklah engkau tidak mengatakan

kepada sesamamu, "Pergilah dan kembalilah,
dan besok aku akan memberikannya,"
sementara hal itu ada padamu.



AMSAL 3.29–4.2 10
29Hendaklah engkau tidak merencanakan

yang jahat terhadap sesamamu, sebab dia
tinggal bersamamu dengan percaya.
30Hendaklah engkau tidak bertengkar

dengan orang lain tanpa sebab, jika dia tidak
melakukan kesalahan terhadapmu.
31Hendaklah engkau tidak iri hati kepada

orang yang melakukan kelaliman dan
hendaklah engkau tidak memilih satu pun dari
jalannya.
32Sebab orang yang menentang merupakan

kekejian bagi TUHAN (YAHWEH - 3068), tetapi
keakraban-Nya bersama orang jujur.
33Kutuk TUHAN (YAHWEH - 3068) ada

di dalam rumah orang fasik; tetapi Dia
memberkati kediaman orang benar.
34Sungguh, Dia mencemooh para

pencemooh, tetapi Dia memberikan
kemurahan kepada orang yang rendah hati.
35Orang yang bijak mewarisi kehormatan,

tetapi orang yang bebal meninggikan hal yang
memalukan.

4
1Hai anak-anak, dengarlah didikan seorang
ayah dan perhatikanlah supaya memahami

pengertian.
2Sebab aku memberikan pengajaran yang

baik kepadamu, hendaklah engkau tidak
meninggalkan toratku.



AMSAL 4.3–11 11
3Sebab dahulu aku adalah anak ayahku,

yang lemah lembut dan satu-satunya anak
dalam pandangan ibuku.
4 Ia mengajari aku dan berkata kepadaku,

"Biarlah hatimu melekat pada perkataanku dan
peliharalah perintah-perintahku maka engkau
akan hidup.
5 Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian,

jangan meninggalkannya dan jangan
menyimpang dari perkataan mulutku.
6Hendaklah engkau tidak meninggalkan dia,

maka dia akan menjagamu, kasihilah dia, dan
biarlah dia memelihara engkau.
7Hikmat adalah hal yang paling utama,

perolehlah hikmat dan dengan segenap daya
upayamu, perolehlah pengertian.
8 Junjunglah dia, maka dia akan

meninggikanmu; ia akan membawamu
pada kehormatan jika engkau memeluknya.
9Dia akan memberi karangan bunga

kemurahan di kepalamu, ia akan melindungimu
dengan mahkota kemuliaan."
10Dengarlah, hai anakku dan terimalah

perkataanku maka tahun hidupmu akan
menjadi banyak.
11Aku telah mengajarkan jalan hikmat

kepadamu; aku memimpin engkau di jejak
yang benar.
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12Bila engkau bepergian, jejakmu tidak

dipersempit, bila engkau berlari, engkau tidak
akan tersandung.
13Berpeganglah teguh pada didikan,

hendaklah engkau tidak melepaskannya;
peliharalah dia, karena dialah kehidupanmu.
14Hendaklah engkau tidak masuk ke dalam

jalan orang fasik, dan hendaklah engkau tidak
berbahagia pada jalan orang yang jahat.
15Hindarilah jalan itu, hendaklah engkau

tidak melewatinya, menyimpanglah dari
padanya dan jalanlah terus.
16Sebab mereka tidak tidur, apabila belum

berbuat jahat; kantuk mereka lenyap, jika
mereka tidak menyebabkan orang jatuh.
17Sebab mereka makan roti kefasikan, dan

minum anggur kelaliman.
18Tetapi jalan orang benar itu seperti sinar

yang terang, yang kian bertambah dan yang
bersinar hingga rembang tengah hari.
19 Jalan orang fasik itu seperti kegelapan,

mereka tidak mengetahui terhadap apa
mereka tersandung.
20Hai anakku, perhatikanlah perkataanku,

arahkanlah telingamu kepada ucapanku;
21 jangan biarkan semuanya itu menjauh dari

matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu.
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22Sebab itu adalah kehidupan bagi mereka

yang menemukannya dan kesembuhan bagi
seluruh tubuhnya.
23 Peliharalah hatimu dengan segala

kewaspadaan karena dari situlah pancaran-
pancaran kehidupan.
24 Palingkanlah darimu mulut bengkok dan

jauhkanlah darimu bibir serong.
25Biarlah matamu memandang ke depan,

dan tatapan matamu lurus ke muka.
26 Pelajarilah jejak kakimu, maka semua

jalanmu akan ditegakkan.
27Hendaklah engkau tidak menyimpang ke

kanan atau ke kiri, angkatlah kakimu dari yang
jahat.

5
1Hai anakku, perhatikanlah hikmatku,
arahkan telingamu pada pengertianku

2 supaya engkau menjaga kebijaksanaan dan
bibirmu memelihara pengetahuan.
3Sebab bibir wanita yang tak dikenal

meneteskan madu dan langit-langit mulutnya
lebih licin daripada minyak,
4 tetapi kemudian dia sepahit pohon pahit

dan tajam seperti pedang bermata dua.
5Kakinya turun menuju maut, langkahnya

menuju alam maut.
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6Dia tidak mempertimbangkan jalan

kehidupan, jalurnya telah bergeser, dia tidak
mengetahuinya.
7Dan sekarang hai anak-anak, dengarkanlah

kepadaku, hendaklah engkau tidak
menyimpang dari perkataan mulutku.
8 Jauhkanlah jalanmu dari padanya, dan

hendaklah engkau tidak mendekat pada pintu
rumahnya,
9 supaya engkau tidak menyerahkan

kehormatanmu kepada orang lain dan
tahun-tahun umurmu kepada orang yang
kejam,
10 agar jangan orang-orang asing menjadi

kenyang oleh kekuatanmu, dan jerih payahmu
ada di rumah orang lain.
11 dan engkau akan merintih pada akhir

hayatmu, ketika daging dan tubuhmu dimakan
habis.
12Dan engkau akan berkata, "Betapa aku

telah membenci didikan; dan hatiku telah
menolak perbaikan;
13mengapa aku tidak tunduk kepada suara

guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku
kepada mereka yang mengajar aku?
14Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap

malapetaka, di tengah-tengah jemaat dan
perkumpulan."



AMSAL 5.15–6.1 15
15Minumlah air dari bejanamu sendiri,

timbalah air dari sumurmu sendiri.
16Haruskah mata airmu yang membual itu

meluap ke luar seperti air sungai di jalan-jalan?
17Biarlah itu menjadi milikmu sendiri dan

bukan milik orang asing yang bersamamu.
18Diberkatilah mata airmu dan bersukacitalah

dengan istri masa mudamu
19 dialah rusa yang cantik, kijang betina yang

anggun; biarlah buah dadanya memuaskan
engkau setiap waktu dan engkau senantiasa
berahi karena cintanya.
20Hai anakku, mengapa engkau berahi akan

wanita tak dikenal dan mendekap dada wanita
lain?
21Sebab segala jalan manusia ada di depan

mata TUHAN (YAHWEH - 3069) dan Dia
mengawasi segala jejaknya.
22Ketidaksusilaannya akan menangkap orang

fasik itu sendiri dan akan menjerat dengan tali
dosanya.
23Dia akan mati tanpa didikan, dia akan

tersesat dalam kebodohannya yang besar.

6
1Hai anakku, jikalau engkau menjadi
penanggung sahabatmu dan membuat

persetujuan tertulis dengan orang asing;
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2 engkau terjerat dalam perkataan mulutmu,

engkau tertangkap oleh perkataan mulutmu
sendiri.
3Anakku, perbuatlah begini dan bebaskanlah

dirimu sendiri, ketika engkau jatuh
dalam genggaman sahabatmu, pergi dan
rendahkanlah dirimu dan beranikanlah dirimu
terhadap sahabatmu itu.
4Hendaklah engkau tidak membiarkan tidur

kepada matamu, dan mengantuk kepada
kelopak matamu.
5 Lepaskankan dirimu seperti kijang dari

tangan pemburu, dan seperti burung dari
tangan si penjerat.
6 Pergilah kepada semut, hai pemalas,

perhatikanlah cara hidupnya dan jadilah
bijaksana;
7 yang tidak mempunyai pemandu, pengawas

atau penguasa,
8 dia menyediakan rotinya pada musim panas

dan mengumpulkan makanannya pada waktu
panen.
9Berapa lama lagi engkau berbaring, hai,

orang malas? Kapan engkau akan bangun dari
tidurmu?
10Sedikit lagi tidur, sedikit lagi mengantuk,

sedikit lagi melipat tangan untuk berbaring,



AMSAL 6.11–20 17
11maka kemiskinanmu akan datang

seperti orang yang mengendap-endap dan
kekuranganmu seperti orang yang bersenjata.
12Yang berjalan dengan mulut serong adalah

manusia dursila, orang yang jahat;
13 yang berkedip dengan matanya, yang

berbicara dengan memainkan kakinya dan
yang menuding dengan jari-jarinya;
14 penentangan ada di dalam hatinya, dia

merencanakan yang jahat setiap waktu, ia
mendatangkan perselisihan.
15Oleh karena itu, malapetaka menimpa

dengan tiba-tiba; dia diremukkan segera dan
tidak ada pemulihan.
16Enam perkara yang TUHAN (YAHWEH -

3068) benci, bahkan tujuh perkara merupakan
kekejian bagi jiwa-Nya;
17 pandangan mata yang sombong, lidah

dusta, tangan yang menumpahkan darah
orang yang tidak bersalah,
18hati yang membuat rencana-rencana jahat,

kaki yang bergegas lari menuju kesalahan,
19 seorang saksi palsu yang menghembuskan

kebohongan dan orang yang menimbulkan
pertengkaran antara saudara.
20Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu

dan hendaklah engkau tidak meninggalkan
torat ibumu.
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21Tambatkanlah semuanya itu pada hatimu

selamanya, kalungkanlah pada lehermu.
22Apabila engkau bepergian, dia akan

memimpinmu; apabila engkau berbaring, ia
akan menjagamu. Apabila engkau bangun, dia
akan berbicara denganmu.
23Sebab perintah itu pelita, dan torat

itu cahaya dan teguran didikan itu jalan
kehidupan;
24untuk melindungi engkau terhadap wanita

jahat, terhadap rayuan lidah wanita lain.
25Hendaklah engkau tidak mengingini

kecantikannya dalam hatimu, biarlah dia tidak
memikatmu dengan kelopak matanya.
26Sebab bayaran seorang pelacur hanya

kira-kira sepotong roti, tetapi istri seseorang
akan memburu nyawa yang berharga.
27Dapatkah seorang membawa api dalam

pelukan dan pakaiannya tidak terbakar?
28Atau dapatkah seorang berjalan di atas

bara dan kakinya tidak terbakar?
29Demikian juga setiap orang yang

menghampiri istri sesamanya, tidak seorang
pun yang menjamahnya akan bebas dari
hukuman.
30Orang tidak akan menghina pencuri jika

dia mencuri untuk mengenyangkan jiwanya
karena lapar,
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31 tetapi jika dia tertangkap, ia harus

membayar kembali tujuh kali lipat, ia
harus menyerahkan seluruh harta benda di
rumahnya.
32Siapa yang berzina dengan wanita yang

kesepian, dia sedang menghancurkan jiwanya
sendiri.
33Dia akan mendapatkan kepedihan dan

hinaan dan aibnya tidak akan terhapuskan.
34Sebab cemburu adalah geram seorang

pria dan dia tidak akan menyisihkan pada hari
pembalasan.
35Dia tidak akan mengangkat wajah atas

setiap suap, bahkan dia tidak akan mengingini
sekalipun engkau melipatgandakan hadiah.

7
1Hai anakku, peliharalah perkataanku dan
simpanlah perintahku di dalammu.

2 Peliharalah perintah-perintahku, maka
engkau akan hidup dan peliharalah toratku
seperti biji matamu.
3 Ikatkanlah semuanya itu pada jarimu dan

tulislah itu pada loh hatimu.
4Katakanlah kepada hikmat: Engkau

saudariku, dan engkau harus memanggil
kepada pengertian: Sanak,
5 supaya mereka menjagamu terhadap wanita

tak dikenal, terhadap orang asing dengan
perkataannya yang merayu.



AMSAL 7.6–15 20
6Sebab aku memandang melalui kisi-kisi

jendela rumahku,
7 aku melihat di antara yang tak

berpengalaman; aku mengamati di
antara anak-anak, seorang muda yang kurang
berakal budi;
8 yang lewat di jalan dekat sudut tempat ia

itu, dan melangkah di jalan dekat rumahnya;
9 pada senja hari, pada waktu petang, dalam

remang kegelapan malam.
10Dan lihatlah, seorang wanita

menyongsongnya, berpakaian sundal
dan berhati licik;
11 ia cerewet dan keras hati, kakinya tidak

bisa tenang diam di rumahnya,
12 sebentar ada di jalan, sebentar ada di

alun-alun dan di dekat setiap sudut dia
mengintai.
13 Lalu ia menyergap anak muda itu dan

menciumnya, dia menebalkan mukanya dan
berkata kepadanya,
14 "Kurban persembahan pendamaian ada

padaku, hari ini aku telah membayar nazarku.
15Sebab itu aku keluar untuk

menyongsongmu benar-benar mencari
wajahmu dan menjumpaimu.
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16Aku telah memasang sprei tempat

tidurku, dengan permadani warna-warni yang
benangnya dari Mesir.
17Aku telah memerciki ranjangku dengan

mur, gaharu, dan kayu manis.
18Marilah, biarlah kita reguk cinta sampai

pagi, marilah kita memuaskan diri dalam
asmara."
19Sebab suami sedang tidak ada di

rumahnya, dia sedang menempuh perjalanan
jauh;
20 dia membawa sekantong uang di

tangannya, pada hari bulan purnama, barulah
dia kembali ke rumahnya.
21 Ia menyesatkan dia dengan kata-katanya

yang meyakinkan, dia menaklukkannya
dengan rayuan bibirnya.
22Dengan segera anak muda itu mengikuti dia

seperti seekor lembu menuju ke pembantaian
atau seperti orang yang dikekang di dalam
tempat didikan orang bodoh;
23 sampai sepucuk anak panah menembus

hatinya, bagaikan seekor burung yang seketika
terjerat perangkap dan dia tidak menyadari
bahwa hal itu menyangkut jiwanya.
24 Lalu sekarang, hai anak-anak dengarkanlah

aku, perhatikanlah kata-kata dari mulutku.
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25Biarlah hatimu tidak menyimpang ke

jalan-jalannya, biarlah dia tidak menyesatkan
di lorong-lorongnya.
26Sebab banyak orang yang dibuatnya jatuh

terluka dan sangat banyak jumlah korban yang
dibantainya.
27 Jalan-jalan menuju alam maut ada di dalam

rumahnya, yang menurun ke ruang-ruang
kematian.

8
1Bukankah hikmat berseru-seru? Dan
pengertian memperdengarkan suaranya?

2 Ia berdiri di puncak tempat-tempat yang
tinggi, di tepi jalan, di antara lorong-lorong.
3 Ia berseru-seru di samping gerbang-

gerbang, di jalan masuk ke kota, di setiap
pintu,
4 "Aku memanggilmu, hai para lelaki, dan

suaraku adalah bagi anak-anak manusia.
5 Pahamilah hikmat, hai orang-orang yang

tak berpengalaman dan buatlah hatimu
berpengertian hai orang-orang bebal.
6Dengarlah, sebab aku akan mengatakan

perkara-perkara yang hebat dan dari bibirku
yang terbuka akan muncul perkara-perkara
yang benar.
7Sebab mulutku akan mengatakan

kebenaran. Dan kefasikan adalah kekejian bagi
bibirku.
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8Segala perkataan mulutku ada dalam

kebenaran, di dalamnya tidak ada yang jahat
dan berbelit-belit;
9 semuanya jelas bagi yang berpengertian

dan benar bagi mereka yang menemukan
pengetahuan.
10Terimalah didikanku dan bukan perak,

dan pengetahuan lebih daripada emas yang
terpilih.
11Sebab hikmat lebih baik daripada permata

dan segala kesenangan orang tidak dapat
dibandingkan dengannya.
12Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan

kecerdasan dan menyelidiki pengetahuan
tentang perbuatan hikmat.
13Takut akan TUHAN (YAHWEH - 3068)

adalah membenci kejahatan; aku benci
kepada kesombongan dan kecongkakan,
serta jalan-jalan yang jahat dan mulut yang
menentang.
14Nasihat dan suara hikmat adalah milikku,

aku adalah pengertian dan aku memiliki
kekuatan.
15Olehku, raja-raja memerintah dan para

penguasa menetapkan kebenaran.
16 Para penguasa dan pembesar memerintah

karena aku, demikian juga semua hakim di
bumi.
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17Aku mengasihi orang-orang yang mengasihi

aku dan mereka yang mencari aku akan segera
mendapatkan aku.
18Kekayaan dan kehormatan ada padaku,

juga harta yang tetap dan keadilan.
19Buahku lebih baik daripada emas, bahkan

daripada emas murni; dan hasilku lebih
daripada perak terbaik.
20Aku berjalan di lorong-lorong kebenaran

dan di tengah-tengah lorong keadilan,
21 aku menyebabkan mereka yang mengasihi

aku, mewarisi kekayaan; dan aku akan mengisi
penuh perbendaharaan mereka.
22TUHAN (YAHWEH - 3068) memiliki aku

sejak permulaan jalan-Nya, sejak awal dari
pekerjaan-Nya.
23Aku ditata dari keabadian, sejak permulaan,

sebelum bumi ada.
24Ketika samudera raya belum ada, ketika

sumber-sumber yang sarat dengan air belum
ada, aku telah lahir.
25Sebelum gunung-gunung ditempatkan,

sebelum bukit-bukit, aku telah lahir.
26Sebelum Dia menjadikan bumi dan

padang-padangnya, atau bagian-bagian yang
tertinggi dari debu bumi.
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27Ketika Dia mempersiapkan langit, aku di

sana; ketika Dia menggaris kaki langit pada
permukaan air samudera raya,
28 ketika Dia menetapkan awan-awan di atas

dan mata air samudera raya meluap dengan
deras,
29 ketika Dia menentukan batas laut, supaya

air jangan melanggar titah-Nya, ketika Dia
menetapkan dasar-dasar bumi,
30 aku ada di sisi-Nya sebagai kepala pekerja,

setiap hari aku menjadi kesenangan-Nya dan
setiap waktu bersukacita di hadapan-Nya;
31 sambil bercengkrama di dunia, yakni

bumi-Nya, dan kesenanganku adalah bersama
anak-anak manusia.
32Dan sekarang dengarkanlah aku, hai

anak-anak; sebab diberkatilah mereka yang
memelihara jalan-jalanku.
33Dengarkanlah didikan dan jadilah

bijaksana, dan hendaklah engkau tidak
menyia-nyiakan.
34Berbahagialah manusia yang

mendengarkan aku, untuk berjaga-jaga
di pintuku setiap hari, untuk berjaga di
tiang-tiang pintuku.
35Sebab siapa yang menemukan aku,

menemukan hidup dan dia akan memperoleh
kemurahan dari TUHAN (YAHWEH - 3068).
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36Tetapi siapa yang berdosa melawanku,

berbuat kekejaman terhadap jiwanya sendiri,
semua yang membenci aku, mencintai maut."

9
1Hikmat telah membangun rumahnya, dia
telah mengukir ketujuh pilarnya,

2memotong ternak sembelihannya,
mencampur anggurnya, dan mempersiapkan
mejanya.
3Dia telah menyuruh bujang-bujang

perempuannya, dia berseru di puncak
tempat-tempat tinggi kota,
4 "Hai, yang tak berpengalaman, singgahlah

kemari." Dan kepada yang kurang
berpengertian, dia berkata kepadanya,
5 "Marilah, makanlah rotiku dan minumlah

anggur yang telah aku campur.
6Buanglah kebodohan, maka kamu akan

hidupdan ikutilah jalan pengertian."
7Dia yang berbantah dengan pencemooh

akan mendapat malu terhadap dirinya sendiri
dan dia yang menegur orang fasik akan
mendapat noda atas dirinya sendiri.
8Hendaklah engkau tidak berbantah dengan

pencemooh, supaya dia tidak membencimu;
berilah teguran kepada orang bijak, dan
biarlah dia mengasihimu.
9Berikanlah kepada orang bijak, dan biarlah

dia terus menjadi bijak, nyatakanlah kepada
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orang benar, dan biarlah dia menambah
pengajaran.
10Takut akan TUHAN (YAHWEH - 3069)

adalah permulaan hikmat dan pengenalan
akan Yang Mahakudus adalah pengertian.
11Sebab olehku, hari-harimu akan

diperbanyak dan tahun-tahun hidupmu akan
ditambah.
12 Jikalau engkau berhikmat, engkau akan

menjadi bijak bagi dirimu sendiri; tetapi jika
engkau mencemooh, engkau sendiri akan
menanggungnya.
13Wanita bebal itu cerewet, ia tidak berakal

budi dan dia tidak mengetahui apa pun.
14Dan dia duduk di pintu rumahnya, di atas

kursi kebesaran, di tempat-tempat yang tinggi
di kota,
15untuk memanggil orang-orang yang lewat,

yang berjalan lurus di jalannya dan berkata,
16 "Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah

kemari." Dan kepada orang-orang yang kurang
berakal budi dia berkata kepadanya,
17 "Air curian itu manis, dan roti yang dimakan

dengan sembunyi-sembunyi itu nikmat."
18Namun dia tidak mengetahui bahwa

arwah-arwah berada di sana, yang telah
diundangnya berada di kedalaman alam maut.
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10
1Amsal-amsal Salomo: Anak yang bijak
membuat sukacita seorang ayah, tetapi

anak yang bebal merupakan dukacita ibunya.
2Harta kefasikan tidak bermanfaat, tetapi

kebenaran membebaskan dari maut.
3TUHAN (YAHWEH - 3068) tidak akan

membiarkan jiwa orang benar menjadi lapar,
tetapi Dia menolak keinginan orang fasik.
4Orang yang bekerja dengan telapak tangan

yang malas akan menjadi miskin, tetapi tangan
pekerja keras akan membuatnya kaya.
5Dia yang mengumpulkan pada musim panas

adalah anak yang bijak, ia yang tidur di masa
panen adalah anak yang mendatangkan malu.
6Berkat ada di atas kepala orang benar,

tetapi kekejaman menutupi mulut orang fasik.
7Kenangan orang benar mendatangkan

berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk.
8 Ia yang berhikmat hatinya menerima

perintah-perintah, tetapi kebodohan ucapan
akan diruntuhkan.
9Dia yang berjalan dalam kejujuran, berjalan

dengan aman, tetapi yang jahat jalannya akan
diketahui.
10Dia yang mengedipkan mata, memberikan

kesusahan, dan kebodohan ucapan akan
diruntuhkan.
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11Mulut orang benar adalah mata air

kehidupan, tetapi mulut orang fasik menutupi
kelaliman.
12Kebencian menimbulkan pertengkaran,

tetapi kasih menutupi segala pelanggaran.
13Hikmat ditemukan di bibir orang yang

berpengertian, tetapi tongkat tersedia bagi
punggung orang yang kurang berpengertian.
14Orang bijak menimbun pengetahuan, tetapi

mulut orang bodoh dekat dengan kehancuran.
15Kekayaan orang kaya adalah kotanya

yang kuat, kejatuhan orang miskin adalah
kemelaratannya.
16 Pekerjaan orang benar adalah bagi

kehidupan, penghasilan orang fasik adalah
bagi dosa.
17Dia yang memelihara didikan berada di

jalan kehidupan, tetapi yang meninggalkan
teguran menjadi tersesat.
18Dia yang menyimpan kebencian berbibir

dusta dan yang menyebarkan umpat adalah
orang bebal.
19Di dalam banyak perkataan pelanggaran

tidak berhenti, tetapi siapa yang menahan
bibirnya dialah yang bijaksana.
20 Lidah orang benar seperti perak pilihan,

tetapi hati orang fasik tidak ada nilainya.
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21Bibir orang benar memberi makan orang

banyak, tetapi orang bodoh mati karena
kurang berpengertian.
22Berkat Tuhanlah (YAHWEH - 3068)

menjadikan kaya, dan Dia tidak menambah
kesusahan dengannya.
23Berbuat tipu muslihat merupakan kesukaan

bagi orang bebal, begitu pula hikmat bagi
orang berpengertian.
24Apa yang ditakutkan orang fasik akan

menimpanya, tetapi keinginan orang benar
akan dikabulkan.
25Bila badai melanda maka lenyaplah orang

fasik, tetapi orang benar adalah dasar yang
kekal.
26Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata,

demikianlah si pemalas bagi orang yang
menyuruhnya.
27Takut akan TUHAN (YAHWEH - 3068)

memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun
orang fasik akan dipersingkat.
28 Pengharapan orang benar adalah sukacita,

tetapi pengharapan orang fasik akan binasa.
29 Jalan TUHAN (YAHWEH - 3068) adalah

kekuatan bagi orang-orang yang tulus, tetapi
kehancuran bagi pembuat ketidakadilan.
30Orang benar tidak akan pernah dipindahkan

dan orang fasik tidak akan mendiami negeri.
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31Mulut orang benar menebarkan hikmat,

tetapi lidah penentang akan dikerat.
32Bibir orang benar mengetahui apa yang

menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya
mengetahui penentangan.

11
1Timbangan tidak benar adalah
kekejian bagi TUHAN (YAHWEH -

3068), tetapi timbangan yang sempurna
adalah kesukaan-Nya.
2Keangkuhan tiba, rasa malu pun tiba tetapi

hikmat ada pada orang yang rendah hati.
3Kejujuran orang tulus menuntun dia, tetapi

kekeraskepalaan para pengkhianat akan
menghancurkan mereka.
4Kekayaan tidak bermanfaat pada hari

kemurkaan, tetapi kebenaran membebaskan
dari maut.
5Kebenaran orang saleh meluruskan

jalannya, tetapi orang fasik jatuh karena
kefasikannya sendiri.
6Kebenaran orang tulus akan

membebaskannya, tetapi pengkhianat
tertangkap oleh hawa nafsunya.
7 Pada kematian orang fasik, pengharapannya

musnah dan pengharapan orang yang tidak
tulus akan hilang.
8Orang benar diselamatkan dari kesukaran

dan orang fasik menggantikannya.
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9Orang munafik menghancurkan sesamanya

dengan mulutnya, tetapi orang benar
dilepaskan oleh pengetahuan.
10Dalam kemujuran orang benar

bersukacitalah kota dan dalam kebinasaan
orang fasik ada sorak nyanyian.
11Sebuah kota ditinggikan oleh berkat orang

yang tulus, tetapi oleh mulut orang fasik,
diruntuhkan.
12Siapa menghina sesamanya, kurang

berpengertian tetapi seorang berpengertian
berdiam diri.
13Sambil pergi seorang pengumpat

membeberkan rahasia, tetapi yang teguh
rohnya merahasiakan perkara.
14Tanpa nasihat bangsa akan jatuh dan

keselamatan ada pada kebesaran sang
penasihat.
15Dia yang menjadi jaminan orang asing

akan sungguh-sungguh menderita tetapi yang
membenci penjaminan akan aman.
16Wanita yang ramah mendapat kehormatan

dan orang yang mengancam beroleh kekayaan.
17Orang yang murah hati berbuat baik bagi

jiwanya sendiri, tetapi orang yang kejam
menyiksa badannya sendiri.
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18Orang fasik membuat upah dusta tetapi

orang yang menabur kebenaran memiliki
pahala yang benar.
19Demikianlah kebenaran sejati memimpin

kepada hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan
menuju kematiannya.
20Kekejian bagi TUHAN (YAHWEH -

3068) adalah hati yang menentang, tetapi
kesukaan-Nya adalah jalan orang yang tulus.
21Walaupun saling berpegangan tangan,

orang jahat tidak akan bebas dari hukuman,
tetapi keturunan orang benar akan terluput.
22Seperti cincin emas di moncong babi,

demikianlah wanita yang cantik, tetapi
mengesampingkan kebijaksanaan.
23Keinginan orang benar hanyalah kebaikan,

harapan orang fasik adalah murka.
24Ada orang yang menyebar harta

tetapi bertambah kaya, tetapi orang yang
benar-benar berhemat malah berkekurangan.
25 Jiwa yang penuh berkat akan dibuat

makmur, siapa yang mengairi, dia sendiri akan
diairi.
26Siapa yang menahan gandum, rakyat akan

menyerapahnya, tetapi berkat turun atas
kepala orang yang menjualnya.
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27Siapa yang tekun mencari kebaikan,

mencari perkenan, tetapi siapa mengejar
kejahatan, kejahatan akan menimpanya.
28Siapa yang memercayakan diri pada

kekayaannya, dia akan jatuh, tetapi orang
benar akan bertunas seperti dedaunan.
29Siapa yang mengacaukan rumahnya akan

mewarisi angin dan orang bodoh akan menjadi
hamba bagi yang bijak hati.
30Buah orang benar adalah pohon kehidupan,

dan dia yang memenangi jiwa-jiwa adalah
bijak.
31 Lihatlah, orang benar akan mendapat

balasan di bumi, demikian pula orang fasik
dan pendosa.

12
1Siapa mencintai didikan, mencintai
pengetahuan, tetapi siapa membenci

teguran adalah seperti binatang liar.
2Orang yang baik menerima kemurahan dari

TUHAN (YAHWEH - 3069), tetapi Dia akan
menghukum orang-orang yang berencana
jahat.
3Oleh kefasikan orang tidak akan ditegakkan

tetapi akar orang benar tidak dapat digeser.
4 Istri yang berbudi luhur adalah mahkota

suaminya, tetapi yang mempermalukan,
adalah seperti pembusukan di dalam tulang
suaminya.
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5 Pikiran orang benar adalah lurus, nasihat

orang fasik memperdaya.
6 Perkataan orang fasik ialah untuk mengintai

darah, tetapi mulut orang yang tulus
membebaskan mereka.
7Orang fasik digulingkan sehingga mereka

tidak ada lagi, tetapi rumah orang benar tetap
berdiri.
8Seseorang dipuji sesuai dengan hikmatnya,

tetapi orang yang bengkok hatinya akan
menjadi hina.
9 Lebih baik orang yang direndahkan tetapi

memiliki pelayan daripada orang yang
menganggap diri terhormat tetapi kekurangan
roti.
10Orang benar mengenal jiwa ternaknya,

tetapi kemurahan orang fasik itu kejam.
11Siapa yang mengerjakan tanahnya akan

menjadi kenyang oleh roti, tetapi siapa yang
mengejar kesia-siaan kurang berakal budi.
12Orang fasik menginginkan jalan jahat,

tetapi akar orang benar menghasilkan buah.
13Dalam pelanggaran, bibir adalah jerat yang

jahat, tetapi orang benar dapat keluar dari
kesukaran.
14Seseorang dikenyangkan dengan kebaikan

oleh buah perkataan, dan pekerjaan tangan
manusia akan berbalik kepadanya.
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15 Jalan orang bodoh benar menurut

pandangannya sendiri, tetapi orang yang
mendengarkan nasihat adalah bijak.
16Kemarahan orang bodoh akan diketahui

dalam sehari, tetapi orang yang cerdik
menutupi yang memalukan.
17Siapa menghembuskan kesetiaan dia

menyatakan kebenaran, tetapi seorang saksi
dusta menyatakan tipu daya.
18Dia yang berbicara lancang adalah seperti

tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak
mendatangkan kesembuhan.
19Bibir yang benar ditegakkan selamanya,

tetapi lidah dusta hanya sekejap mata.
20Tipu daya ada di hati mereka yang

merencanakan kejahatan, tetapi bagi
penasihat damai sejahtera ada sukacita.
21Tidak akan ada kesusahan menimpa orang

benar, tetapi orang fasik akan dipenuhi dengan
kejahatan.
22Bibir yang berdusta adalah kekejian bagi

TUHAN (YAHWEH - 3068), tetapi mereka yang
berlaku setia adalah kesukaan-Nya.
23Orang bijak menyembunyikan

pengetahuan, tetapi hati orang bebal
menyerukan kebodohannya.
24Tangan pekerja keras akan berkuasa, tetapi

orang malas akan menjadi pekerja paksa.
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25Kegelisahan dalam hati manusia

membungkukkannya, tetapi perkataan yang
baik menggembirakannya.
26Orang benar mencari sahabatnya, tetapi

jalan orang fasik menyesatkannya.
27Orang malas tidak akan menangkap

buruannya, tetapi kekayaan orang yang
bekerja adalah berharga.
28Di jalan kebenaran ada hidup dan di alur

itu tidak ada maut.

13
1Anak yang bijak mendengarkan
didikan ayahnya, tetapi seorang

pencemooh tidak mendengarkan hardikan.
2Dari ucapan mulutnya, seseorang akan

makan yang baik, tetapi hasrat seorang penipu
ialah kelaliman.
3Dia yang menjaga mulutnya, memelihara

nyawanya, dia yang membuka bibirnya
lebar-lebar akan dihancurkan.
4 Jiwa si pemalas sangat menginginkan tetapi

tidak memperolehnya, tetapi jiwa pekerja
keras akan dibuat makmur.
5Orang benar membenci perkataan dusta,

tetapi orang fasik menjijikkan dan memalukan.
6Kebenaran menjaga orang saleh di jalannya,

tetapi kefasikan mendatangkan dosa.
7Ada orang yang berlagak kaya, tetapi

tidak mempunyai apa-apa, ada pula yang
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berpura-pura miskin, tetapi hartanya
berlimpah.
8Harga penebusan nyawa seseorang adalah

kekayaannya, tetapi orang miskin tidak
mendengar teguran.
9Cahaya orang benar menggembirakan,

tetapi pelita orang fasik akan dipadamkan.
10Keangkuhan hanya menimbulkan

pertengkaran, tetapi hikmat ada bersama
mereka yang menerima nasihat.
11Harta dari kesia-siaan akan berkurang,

tetapi siapa yang mengumpulkan dengan
tangannya akan bertambah.
12Harapan yang tertunda membuat sakit

hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah
pohon kehidupan.
13Siapa yang meremehkan firman akan

dibinasakan, tetapi siapa takut pada perintah
dia akan dipahalai.
14Torat hikmat adalah mata air kehidupan,

untuk menghindar dari jerat-jerat maut.
15Akal budi yang baik mendatangkan

kemurahan, tetapi jalan para pengkhianat itu
berat.
16Setiap orang yang bijaksana bertindak

dengan pengetahuan, tetapi orang bebal
membeberkan kebodohannya.
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17Utusan yang fasik akan jatuh ke

dalam kejahatan, tetapi duta yang setia
mendatangkan kesembuhan.
18Kemiskinan dan aib menimpa orang

yang menolak didikan, tetapi dia yang
mengindahkan teguran akan dihormati.
19Keinginan yang terpenuhi itu manis bagi

jiwa, tetapi berbalik dari kejahatan adalah
kebencian bagi orang bebal.
20Siapa yang hidup dengan orang bijak akan

menjadi bijak, tetapi siapa yang berteman
dengan orang bebal diremukkan.
21 Pendosa dikejar oleh malapetaka, tetapi

orang benar akan dibalas dengan kebaikan.
22Orang yang baik meninggalkan warisan

kepada anak cucunya, tetapi kekayaan
pendosa disimpan bagi orang benar.
23Tanah orang miskin yang digarap

menghasilkan banyak makanan, tetapi tanpa
keadilan, lenyaplah itu.
24Siapa yang menyisihkan tongkatnya

dia membenci anaknya, tetapi siapa yang
mengasihinya, dia mengusahakan didikan
baginya.
25Orang benar makan untuk memuaskan

hasratnya, tetapi perut orang fasik akan
berkekurangan.
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14
1Wanita-wanita yang bijak membangun
rumahnya, tetapi yang bodoh

merobohkannya dengan tangannya.
2Siapa yang berjalan dalam ketulusan dialah

yang takut akan TUHAN (YAHWEH - 3068),
tetapi dia yang menentang jalan-jalan-Nya
adalah yang menghina Dia.
3Di dalam mulut orang bodoh ada tongkat

keangkuhan, tetapi bibir orang bijak akan
memelihara mereka.
4 Jika tidak ada lembu, bersihlah palungan,

tetapi oleh kekuatan lembu banyaklah hasil.
5Saksi yang setia tidak akan berdusta,

tetapi saksi yang palsu menghembuskan
kebohongan.
6 Pencemooh mencari hikmat dan tidak

menemukannya; tetapi pengetahuan bagi
yang cerdas cepat diperoleh.
7 Pergilah dari hadapan orang bebal atau

engkau tidak akan mengetahui perkataan
pengetahuan.
8Hikmat orang bijak adalah untuk mengerti

jalannya, tetapi kebodohan orang bebal adalah
dustanya.
9Orang-orang bodoh menertawakan

persembahan penghapus salah tetapi di antara
orang-orang tulus, itulah yang berkenan.
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10Hati mengenal kepedihannya sendiri dan

orang asing tidak dapat turut merasakan
sukacitanya.
11Rumah orang fasik akan diruntuhkan,

tetapi kemah orang jujur akan menjadi subur.
12Ada jalan yang tampak lurus di hadapan

seseorang, tetapi ujungnya adalah jalan
kematian.
13Bahkan di dalam tertawa pun hati merana

dan sukacita itu akhirnya adalah dukacita.
14Dia yang murtad hatinya akan

dikenyangkan oleh jalan-jalannya, tetapi orang
yang baik oleh apa yang ada padanya.
15Orang yang tak berpengalaman percaya

kepada segala sesuatu, tetapi orang yang bijak
memerhatikan langkahnya.
16Orang bijak takut dan menjauh dari

kejahatan, tetapi orang bebal menerjangnya
dan tetap percaya diri.
17Siapa yang cepat marah bertindak bodoh

dan orang yang merencanakan kejahatan
dibenci.
18Orang yang tak berpengalaman mewarisi

kebodohan, tetapi orang bijak dimahkotai
dengan pengetahuan.
19Orang jahat akan tunduk di hadapan orang

yang baik, dan orang fasik di gerbang orang
benar.
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20Orang miskin bahkan dibenci oleh

sesamanya, tetapi orang kaya memiliki banyak
sahabat.
21Siapa yang menghina sesamanya berdosa,

tetapi dia yang berkemurahan kepada orang
miskin, berbahagialah dia!
22Bukankah mereka yang merencanakan

yang jahat akan tersesat? Tetapi kebaikan
dan kesetiaan adalah bagi mereka yang
merencanakan hal yang baik.
23Dalam setiap jerih payah ada keuntungan,

tetapi perkataan belaka hanya mendatangkan
kemiskinan.
24Mahkota orang bijak adalah kekayaan

hikmatnya, tetapi kebodohan orang bebal
adalah kebodohannya.
25Saksi yang sejati membebaskan jiwa, tetapi

saksi dusta berkata bohong.
26Dalam takut akan TUHAN (YAHWEH -

3069) ada kepercayaan yang kuat dan tempat
perlindungan tersedia bagi anak-anak-Nya.
27Takut akan TUHAN (YAHWEH - 3068)

adalah sumber kehidupan untuk menghindar
dari jerat-jerat kematian.
28Dalam jumlah rakyat yang besar terletak

kemegahan raja, tetapi kekurangan rakyat,
adalah keruntuhan penguasa.
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29Siapa yang lambat marah besar

pengertiannya, tetapi yang lekas marah dialah
yang membangkitkan kebodohan.
30Hati yang sehat adalah kehidupan bagi

tubuh, tetapi iri hati adalah pembusukan bagi
tulang-tulang.
31Siapa yang menindas orang miskin

menghina Penciptanya, tetapi siapa
memuliakan Dia akan menunjukkan
kemurahan kepada yang membutuhkan.
32Orang fasik dirobohkan oleh kefasikannya,

tetapi orang benar memiliki pengharapan
dalam kematiannya.
33Hikmat tinggal di dalam hati yang dipenuhi

kecerdasan dan dinyatakan di tengah-tengah
orang bebal.
34Kebenaran meninggikan derajat bangsa

tetapi dosa adalah aib bagi suatu bangsa.
35 Perkenan raja bagi hamba yang bertindak

bijak, tetapi murkanya menimpa orang yang
membuat malu.

15
1 Jawaban yang lembut meredakan
murka, tetapi perkataan yang

menyakitkan membangkitkan amarah.
2 Lidah orang bijak menggunakan

pengetahuan dengan benar, tetapi mulut
orang bebal mencurahkan kebodohan.
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3Mata TUHAN (YAHWEH - 3068) ada di

segala tempat mengawasi orang yang jahat
dan orang yang baik.
4 Lidah yang sehat adalah pohon kehidupan,

tetapi pertentangan di dalamnya membuat
perpecahan dalam roh.
5Orang bodoh merendahkan didikan

ayahnya, tetapi siapa memelihara teguran
berpikiran sehat.
6Di rumah orang benar ada banyak harta

benda, tetapi penghasilan orang fasik adalah
bencana.
7Bibir orang bijak memperluas pengetahuan,

tetapi hati orang bebal tidaklah jujur.
8Kurban orang fasik adalah suatu kekejian

bagi TUHAN (YAHWEH - 3068), tetapi doa
orang tulus adalah kesukaan-Nya.
9 Jalan orang fasik adalah kekejian bagi

TUHAN (YAHWEH - 3068), tetapi Dia mengasihi
siapa yang mengejar kebenaran.
10Didikan itu mendukakan bagi orang yang

mengabaikan jalan; siapa yang membenci
teguran, dia akan mati.
11Alam maut dan kebinasaan ada di hadapan

TUHAN (YAHWEH - 3069), begitu juga hati
anak-anak manusia.
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12 Pencemooh tidak menyukai orang yang

menegurnya, kepada orang bijak dia tidak mau
pergi.
13Hati yang gembira membuat wajah berseri,

tetapi dalam luka hati ada semangat yang
patah.
14Hati orang berpengertian mencari

pengetahuan, tetapi mulut orang bebal
memelihara kebodohan.
15Semua hari bagi orang yang miskin adalah

jahat, tetapi hati yang gembira adalah pesta
yang terus-menerus.
16 Lebih baik sedikit dengan takut akan

TUHAN (YAHWEH - 3068), daripada banyak
harta disertai keributan dengannya.
17 Lebih baik makanan sayuran di tempat

ada kasih, daripada lembu tambun disertai
kebencian dengannya.
18Orang yang marah membangkitkan

pertengkaran, tetapi orang yang lambat untuk
marah memadamkan perkelahian.
19 Jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi

jalan orang benar ditinggikan.
20Anak yang bijak menggembirakan ayahnya,

tetapi orang yang bebal menghina ibunya.
21Kebodohan adalah sukacita bagi yang

kurang berpengertian, tetapi orang yang
berpengertian berjalan lurus.



AMSAL 15.22–31 46
22Tanpa nasihat rencana menjadi gagal,

dan dalam banyaknya penasihat, hal itu akan
berdiri.
23Seseorang bersukacita karena jawaban dari

mulutnya, dan alangkah baiknya perkataan
yang tepat pada waktunya.
24 Jalan kehidupan bagi orang bijak ada di

atas, untuk menghindarkan dia dari alam
maut, di bawah.
25TUHAN (YAHWEH - 3068) akan

meruntuhkan rumah orang congkak, tetapi Dia
menetapkan batas tanah seorang janda.
26 Pikiran orang fasik adalah kekejian bagi

TUHAN (YAHWEH - 3068), tetapi perkataan
yang menyenangkan adalah murni.
27Siapa yang tamak akan keuntungan

mengacaukan rumahnya sendiri, tetapi siapa
yang membenci suap akan hidup.
28Hati orang benar memikirkan cara

menjawab, tetapi mulut orang fasik
mencurahkan hal-hal jahat.
29TUHAN (YAHWEH - 3068) itu jauh dari

orang fasik, tetapi Dia mendengarkan doa
orang benar.
30Mata yang terang menyukakan hati dan

kabar yang baik menjadikan tulang sehat.
31Telinga yang mendengar teguran

kehidupan akan tinggal di antara orang bijak.
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32Siapa yang menolak didikan meremehkan

jiwanya, tetapi dia yang mendengarkan
teguran, memperoleh pengertian.
33Takut akan TUHAN (YAHWEH - 3068)

adalah didikan hikmat dan di hadapan
kehormatan ada kerendahan hati.

16
1 Pada manusia ada rencana dalam
hati, tetapi jawaban lidah berasal dari

TUHAN (YAHWEH - 3068).
2Setiap jalan manusia adalah bersih menurut

pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah
(YAHWEH - 3069) menimbang roh.
3Serahkanlah perbuatan-perbuatanmu

kepada TUHAN (YAHWEH - 3068) dan biarlah
terlaksana rancangan-rancanganmu.
4TUHAN (YAHWEH - 3068) telah menjadikan

segala sesuatu menurut rancangan-Nya,
bahkan orang fasik untuk hari malapetaka.
5Setiap orang yang tinggi hati adalah

kekejian bagi TUHAN (YAHWEH - 3068),
walaupun saling berpegangan tangan, dia
tidak akan bersih tanpa salah.
6Kesalahan dapat dibayar oleh kebaikan dan

kesetiaan, tetapi dengan takut akan TUHAN
(YAHWEH - 3068), orang menyingkir dari
kejahatan.
7 Jikalau jalan seseorang berkenan

kepada TUHAN (YAHWEH - 3068), bahkan
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musuh-musuhnya dibuat-Nya berdamai
dengannya.
8 Lebih baik sedikit dengan kebenaran,

daripada kelimpahan hasil tanpa keadilan.
9Hati manusia merancangkan jalannya,

tetapi Tuhanlah (YAHWEH - 3068) menetapkan
langkahnya.
10Telaah ada pada mulut raja, mulutnya tidak

curang dalam pengadilan.
11Timbangan dan neraca keadilan adalah

milik TUHAN (YAHWEH - 3068), segala
batu timbangan dalam pundi-pundi adalah
perbuatan-Nya.
12Melakukan kefasikan adalah kekejian

bagi raja, sebab takhta dikukuhkan dengan
kebenaran.
13Bibir yang benar adalah kesukaan raja dan

dia mencintai orang yang berbicara dengan
tulus.
14Kegeraman raja adalah seperti utusan

maut, tetapi orang bijak akan mengatasinya.
15Dalam cahaya wajah raja ada kehidupan

dan perkenannya bagaikan awan hujan musim
semi.
16Mendapatkan hikmat lebih baik daripada

emas, dan memperoleh pengertian adalah
yang dipilih melebihi perak.
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17 Jalan orang jujur menyimpang dari yang

jahat, siapa yang menjaga jalannya dialah
yang memelihara jiwanya.
18Di depan kehancuran ada kecongkakan,

dan di depan kejatuhan ada kesombongan
roh.
19 Lebih baik merendahkan roh bersama

orang miskin daripada membagi rampasan
bersama orang congkak.
20Siapa yang bijak menangani persoalan

akan memperoleh kebaikan dan siapa yang
memercayakan diri kepada TUHAN (YAHWEH -
3068), berbahagialah dia!
21Bagi yang bijak hati, dia disebut sebagai

orang yang berpengertian, dan ucapan yang
manis akan menambah pengajaran.
22Kebijaksanaan adalah mata air kehidupan

bagi mereka yang memilikinya, tetapi didikan
orang bebal adalah kebodohannya.
23Hati orang bijak menjadikan mulutnya

bijaksana, dan dia menambah pengajaran
pada bibirnya.
24 Perkataan yang menyenangkan adalah

seperti madu yang melimpah ruah, manis bagi
jiwa dan obat bagi tulang-tulang.
25Ada jalan yang tampak lurus di hadapan

manusia, tetapi ujungnya ialah jalan maut.
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26Orang susah payah bekerja untuk dirinya

sendiri, sebab mulutnya mendesak dia.
27Orang yang dursila sedang menggali yang

jahat, dan pada bibirnya seolah-olah ada api
yang menghanguskan.
28Seorang penentang menimbulkan

pertengkaran dan seorang penggunjing
menceraikan persahabatan.
29Orang yang lalim membujuk sesamanya

dan menyebabkan dia berjalan di jalan yang
tidak baik.
30Siapa yang memejamkan matanya

merencanakan pertentangan, dengan
mengatupkan bibirnya, dia memberlakukan
yang jahat.
31Kepala yang beruban adalah mahkota

kemuliaan, pada jalan kebenaran dia
ditemukan.
32 Lebih baik orang yang lambat marah

daripada orang yang kuat, dan yang menguasai
rohnya daripada yang merebut kota.
33Undi dibuang ke pangkuan, tetapi semua

rencana berasal dari TUHAN (YAHWEH -
3068).

17
1 Lebih baik sepotong roti kering
tetapi olehnya ada ketenangan,

daripada sebuah rumah penuh kurban disertai
perkelahian.
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2 Pelayan yang bertindak bijak akan berkuasa

atas anak laki-laki yang membuat malu dan
akan mendapat bagian warisan di antara
saudara-saudara anak itu.
3Kui adalah untuk perak dan perapian untuk

emas, tetapi Tuhanlah (YAHWEH - 3068)
menguji hati.
4 Pembuat kejahatan memerhatikan bibir

serong, pendusta mendengarkan lidah yang
mencelakakan.
5Setiap orang yang mencemooh orang

miskin, menghina Penciptanya; siapa yang
bergembira atas malapetaka, tidak akan
terbebas dari salah.
6Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu

dan kemegahan anak-anak adalah leluhur
mereka.
7Ucapan yang bermutu tidak pantas bagi

orang bodoh, lebih lagi bibir dusta bagi orang
mulia.
8Suap adalah batu perkenan di mata

tuannya, kepada siapa saja ia berpindah
tangan, dia akan menguntungkan.
9Siapa yang menutupi pelanggaran, mencari

kasih, tetapi siapa membangkit-bangkitkan
perkara, memisahkan sahabat.
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10Satu hardikan lebih masuk pada orang

bijak daripada seratus pukulan cambuk pada
orang bebal.
11Orang yang jahat hanya mengupayakan

pemberontakan, maka utusan yang kejam
dikirim menghadapinya.
12 Lebih baik berjumpa dengan beruang

betina yang kehilangan anak daripada orang
bebal dalam kebodohannya.
13Siapa yang membalas kebaikan dengan

kejahatan kejahatan tidak akan pergi dari
rumahnya.
14 Permulaan pertengkaran adalah seperti

membuka air, oleh karena itu tinggalkanlah
perkelahian sebelum ia meletus.
15Siapa yang membenarkan orang fasik

dan menghukum orang benar, kedua-duanya
menjijikkan bagi TUHAN (YAHWEH - 3069).
16Apakah artinya upah di tangan orang bebal

untuk mendapatkan hikmat, tetapi tidak ada
akal budi?
17Seorang sahabat mengasihi setiap saat,

dan seorang saudara dilahirkan untuk masa
kesukaran.
18Orang yang kurang berakal budi berjabat

tangan sebagai jaminan suatu janji di depan
sahabatnya.
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19Siapa yang suka pelanggaran, suka akan

pertikaian; siapa menaikkan pintunya mencari
kehancuran.
20Orang yang bengkok hatinya tidak

menemukan kebaikan, orang yang bersilat
lidah akan jatuh ke dalam kejahatan.
21Siapa yang melahirkan anak bebal,

berdukacita karenanya, bahkan ayah orang
bodoh tidak akan bersukacita.
22Hati yang gembira mengerjakan

kesembuhan, tetapi semangat yang patah
mengeringkan tulang.
23Orang fasik menerima suap di pelukan,

untuk membelokkan jalan keadilan.
24 Pandangan orang bijak tertuju pada

hikmat, tetapi mata orang bebal melayang
sampai ke ujung bumi.
25Anak yang bebal adalah kejengkelan

bagi ayahnya, dan kepahitan bagi yang
melahirkannya.
26Ya, tidaklah baik menghukum orang benar,

menyerang para pemimpin karena ketulusan
mereka.
27Siapa yang menahan perkataannya

dialah yang mengetahui pengetahuan, dan
yang tenang rohnya adalah orang yang
berpengertian.
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28Bahkan orang bodoh yang berdiam diri,

akan disangka bijak, siapa yang mengatupkan
bibirnya menjadi berpengertian.

18
1Siapa yang memisahkan diri mencari
keinginannya sendiri, dia meledak-ledak

terhadap segala pertimbangan.
2Orang bebal tidak suka kepada pengertian,

tetapi hanya suka membeberkan isi hatinya.
3Bersama kedatangan orang fasik datang

juga kejijikan dan bersama rasa malu datang
celaan.
4 Perkataan mulut orang adalah seperti air

yang dalam, sumber hikmat adalah seperti
aliran-aliran sungai yang mengalir.
5Tidaklah baik mengangkat wajah orang

fasik ataupun mengesampingkan orang benar
dalam pengadilan.
6Bibir orang bebal masuk ke dalam

pertengkaran dan mulutnya mengundang
pukulan-pukulan.
7Mulut orang bebal adalah kehancuran

baginya dan bibirnya adalah jerat bagi jiwanya.
8 Perkataan yang dipergunjingkan, bagaikan

orang-orang yang rakus melahap makanan
dan langsung menelannya ke dalam rongga
perut.
9Ya, dia yang lamban dalam pekerjaannya

adalah saudara dari tuan penghancur.
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10Nama TUHAN (YAHWEH - 3069) adalah

menara kekuatan, orang benar berlari ke
dalamnya dan dia akan ditinggikan.
11Harta orang kaya adalah kotanya yang

kuat, dan bagaikan tembok yang tinggi dalam
angan-angannya.
12Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi

kerendahan hati mendahului kehormatan.
13 Jikalau seseorang memberi jawaban

sebelum mendengar masalahnya, itulah
kebodohan dan aib baginya.
14Roh seseorang dapat menahan

penyakitnya, tetapi siapakah dapat
menanggung roh yang hancur?
15Hati orang yang berpengertian akan

memperoleh pengetahuan dan telinga orang
yang bijak akan mencari pengetahuan.
16Suap seseorang membuka peluang baginya

dan membawanya ke hadapan orang-orang
besar.
17Yang pertama dalam suatu perdebatan

tampaknya benar, lalu datang sesamanya dan
dia menyelidikinya.
18Undi menyebabkan perselisihan berakhir

dan membuat pemisahan di antara para
penguasa
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19Saudara yang disakiti lebih kuat daripada

kota berkubu dan pertengkaran adalah seperti
palang pintu sebuah puri.
20 Perut orang dikenyangkan oleh hasil

mulutnya, ia akan dipuaskan oleh hasil
bibirnya.
21Mati dan hidup ada dalam kuasa lidah

dan orang yang mencintainya akan memakan
buahnya.
22Siapa mendapat istri, mendapatkan

sesuatu yang baik dan dia memperoleh
perkenan dari TUHAN (YAHWEH - 3068).
23Orang miskin membicarakan permohonan,

tetapi orang kaya menjawab hal yang kasar.
24 Persahabatan seseorang dapat menjadi

hancur, tetapi ada orang yang mengasihi lebih
erat daripada seorang saudara.

19
1 Lebih baik seorang miskin yang hidup
dalam kejujurannya daripada seorang

yang bengkok perkataannya lagi bebal.
2 Juga tanpa pengetahuan, jiwa tidak akan

baik, dan yang bergegas dengan langkah
kakinya akan berbuat dosa.
3Kebodohan seseorang menyesatkan

jalannya dan hatinya geram melawan TUHAN
(YAHWEH - 3068).
4Kekayaan menambah banyak sahabat,

tetapi orang miskin dipisahkan dari sesamanya.
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5Saksi palsu tidak akan bebas dari hukuman

dan yang menghembuskan kebohongan tidak
akan terluput.
6Banyak orang menenangkan wajah si

penderma dan setiap orang bersahabat
dengan orang yang suka memberi.
7Semua saudara orang miskin telah

membencinya, begitu pula teman-temannya
telah menjauhinya, yang mengejar
perkataannya tidak ada lagi baginya.
8Siapa yang memperoleh akal budi dialah

yang mengasihi jiwanya, yang memelihara
pengertian, dialah yang mendapatkan hal yang
baik.
9Saksi palsu tidak akan bebas dari hukuman

dan siapa menghembuskan kebohongan akan
binasa.
10Kemewahan tidak pantas bagi orang bebal,

apalagi bagi seorang hamba memerintah di
antara penguasa.
11Kebijaksanaan seseorang telah menunda

amarahnya dan keindahan adalah untuk
mengatasi pelanggaran.
12Kegeraman raja bagaikan auman seekor

singa muda, tetapi kebaikannya bagaikan
embun di atas rerumputan.
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13Anak yang bebal adalah bencana bagi

ayahnya, dan pertengkaran seorang istri
adalah tiris yang tak pernah berhenti.
14Rumah dan kekayaan adalah warisan

leluhur, tetapi istri yang bijaksana adalah dari
TUHAN (YAHWEH - 3068).
15Kemalasan membuat orang tidur nyenyak

dan jiwa yang malas akan menderita lapar.
16Siapa yang memelihara perintah, dia

memelihara jiwanya, siapa yang menghina
jalan-Nya dia akan mati.
17Siapa yang berbelaskasihan kepada orang

miskin, dia memiutangi TUHAN (YAHWEH -
3068) dan Dia akan membalaskan pahalanya
kepadanya.
18Didiklah anakmu selama masih ada

harapan dan hendaklah engkau tidak
mengangkat hasratmu untuk membunuhnya.
19Orang yang sangat marah harus membayar

denda, karena jika engkau membebaskannya,
engkau hanya akan melakukannya lagi.
20Dengarlah nasihat dan terimalah didikan

supaya engkau menjadi bijak di masa
depanmu.
21Banyaklah rancangan di hati manusia,

tetapi rencana Tuhanlah (YAHWEH - 3069) itu
tetap berlaku.
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22Keinginan seseorang adalah kebaikannya,

dan lebih baik seorang miskin daripada
seorang pembohong.
23Takut akan Allah (YAHWEH - 3068)

mendatangkan kehidupan, sehingga
seseorang akan puas tinggal tanpa dilanda
yang jahat.
24 Pemalas menaruh tangannya ke dalam

pinggan dan dia tidak akan mengembalikan ke
mulutnya.
25Siapa yang mencemooh akan menyerang,

tetapi yang tak berpengalaman akan berhati-
hati; dan dengan menegur orang yang cerdas,
dia akan memahami pengetahuan.
26Siapa yang menyerang ayahnya, dia

membuat ibunya terusir, dialah anak yang
membuat malu dan yang membawa aib.
27Anakku, berhentilah mendengarkan

didikan, maka engkau akan menyimpang dari
perkataan pengetahuan.
28Saksi yang dursila akan mencemooh

keadilan dan mulut orang fasik akan melahap
kejahatan.
29 Penghukuman telah diberlakukan bagi

pencemooh dan pukulan adalah bagi
punggung orang bebal.
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20
1Anggur adalah pencemooh. Minuman
keras adalah kegaduhan, dan semua

orang yang disesatkan olehnya, tidaklah bijak.
2Hal yang menakutkan dari raja bagaikan

auman singa muda, siapa yang membangkitkan
amarahnya dialah yang bersalah pada dirinya
sendiri.
3Ada kehormatan bagi orang yang

menghentikan perselisihan, tetapi setiap orang
bebal menghancurkannya.
4Karena musim dingin orang yang malas

tidak membajak, karena itu dia mengemis
pada musim panen, dan dia tidak punya
apa-apa.
5Rancangan di dalam hati manusia

bagaikan air yang dalam, tetapi orang yang
berpengertian akan menimbanya.
6Banyak orang akan memberitahukan

kebaikannya sendiri, tetapi orang yang setia
siapakah dapat menemukannya?
7Orang benar akan berjalan dalam

kejujurannya; diberkatilah anak-anak yang
mengikutinya.
8Rajalah yang bersemayam di atas takhta

penghakiman, yang menyelidiki segala
kejahatan dengan matanya.
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9Siapakah dapat berkata, "Aku

telah memurnikan hatiku, Aku telah
membersihkannya dari dosaku?"
10Dua macam batu timbangan, dua macam

efa, kedua-duanya adalah kekejian bagi
TUHAN (YAHWEH - 3068).
11Anak muda pun akan dikenali oleh

perbuatannya, apakah perbuatannya bersih
dan tulus.
12Telinga yang dapat mendengar dan mata

yang dapat melihat TUHAN (YAHWEH - 3068)
telah membuatnya, bahkan keduanya.
13Hendaklah engkau tidak menyukai tidur

supaya engkau tidak menjadi miskin, bukalah
matamu, kenyangkanlah dengan makanan!
14 "Jelek! Jelek!" kata si pembeli, tetapi begitu

meninggalkannya, dia membanggakan dirinya.
15Ada emas dan banyak permata, tetapi,

barang yang paling berharga adalah perkataan
pengetahuan.
16Ambillah pakaiannya bila dia telah menjadi

jaminan orang asing, tetapi demi wanita asing
ikatlah dia.
17Bagi seseorang, roti hasil penipuan itu

manis, tetapi setelah itu mulutnya penuh
dengan kerikil.
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18Rancangan-rancangan ditegakkan oleh

nasihat, maka lakukanlah peperangan dengan
nasihat yang baik.
19Orang yang menyingkapkan rahasia

berjalan sebagai seorang penggunjing, maka
janganlah engkau bergaul dengan orang yang
bocor bibirnya.
20Dia yang mengutuki ayah dan ibunya,

pelitanya akan dipadamkan dalam kegelapan
yang pekat.
21Warisan yang diperoleh dengan tergesa-

gesa pada mulanya, maka pada akhirnya tidak
akan diberkati.
22Hendaklah engkau tidak mengatakan,

"Biarlah aku membalas kejahatan," nantikanlah
TUHAN (YAHWEH - 3068), dan biarlah Dia
menyelamatkan engkau.
23Dua macam batu adalah kekejian bagi

TUHAN (YAHWEH - 3068), dan neraca serong
itu tidak baik.
24 Langkah-langkah orang adalah dari TUHAN

(YAHWEH - 3068), tetapi manusia, bagaimana
dia dapat mengerti jalan hidupnya?
25Adalah jerat bagi manusia yang berkata

sembarangan, "Kudus," dan setelah bernazar,
ia mempertimbangkannya kembali.
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26Raja yang bijak menyerakkan orang-orang

fasik, dan memutarkan roda penggilingan di
atas mereka.
27Roh manusia adalah pelita TUHAN

(YAHWEH - 3068), yang menyelidiki seluruh
lubuk hatinya.
28Kebaikan dan kesetiaan menjaga raja

dan dia telah menopang takhtanya dengan
kebaikan.
29Keindahan orang muda adalah

kekuatannya dan kehormatan orang tua ialah
kepala beruban.
30Bilur-bilur sebuah luka dapat membersihkan

kejahatan dan pukulan-pukulan dapat
membersihkan lubuk hati.

21
1Hati raja bagaikan kanal air di
tangan TUHAN (YAHWEH - 3068)

Dia mengalirkannya ke mana saja Dia
menghendakinya.
2Setiap jalan orang adalah lurus menurut

pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah
(YAHWEH - 3068) menimbang hati.
3Melakukan kebenaran dan keadilan lebih

dipilih TUHAN (YAHWEH - 3068), daripada
kurban.
4Mata yang congkak, hati yang sombong,

pelita orang fasik, adalah dosa.
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5Rancangan orang rajin adalah semata-mata

mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap
orang yang tergesa-gesa, hanya akan menuju
kemiskinan.
6Memperoleh kekayaan dengan lidah dusta

seperti uap yang dikibaskan oleh mereka yang
mengejar kematian.
7Kekejaman orang fasik menjerat mereka,

karena mereka menolak untuk berbuat
keadilan.
8 Jalan orang yang bersalah adalah bengkok,

tetapi orang yang murni perbuatannya tulus.
9 Lebih baik tinggal di sudut atap rumah

daripada berkumpul dan serumah dengan
seorang istri yang suka bertengkar.
10 Jiwa orang fasik mengingini kejahatan,

sesamanya tidak mendapat belas kasihan di
matanya.
11Ketika pencemooh dihukum, orang yang

tak berpengalaman menjadi bijak, dan ketika
orang bijak diajar, ia menerima pengetahuan.
12Yang Mahaadil memerhatikan rumah orang

fasik, Dia menggulingkan orang fasik karena
kejahatannya.
13Setiap orang yang menutup telinganya

terhadap jeritan orang miskin, dia pun akan
berseru dan tidak akan dijawab.
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14 Pemberian di tempat tersembunyi

memadamkan amarah, dan suap di pelukan
menenangkan murka yang hebat.
15Sukacita bagi orang benar adalah

melakukan keadilan, tetapi kehancuran akan
menimpa orang yang melakukan kejahatan.
16Orang yang menyimpang dari jalan untuk

berpengertian, akan beristirahat dalam jemaat
para arwah.
17Orang yang mencintai kesenangan adalah

orang yang miskin, dia yang menyukai anggur
dan lemak, tidak akan menjadi kaya.
18Harga penebusan bagi orang benar adalah

orang fasik, dan sebagai ganti orang jujur
adalah pengkhianat.
19 Lebih baik tinggal di padang gurun,

daripada dengan istri yang suka berbantah
dan pemarah.
20Harta yang diinginkan dan lemak ada di

kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal
melahapnya.
21Siapa mengejar kebenaran dan kebaikan,

dia mendapatkan kehidupan, kebenaran dan
kehormatan.
22Orang bijak telah memanjat kota para

pahlawan dan meruntuhkan benteng yang
mereka percayai.
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23Siapa yang memelihara mulut dan lidahnya,

dia memelihara jiwanya dari kesukaran.
24Sombong, angkuh, adalah nama yang

mencemooh, yang melakukan penghinaan
dengan berlebihan.
25Nafsu orang malas akan membunuhnya,

sebab tangannya menolak untuk bekerja.
26Dia menginginkan hasratnya sepanjang

hari, tetapi orang benar memberi dan tidak
menahannya.
27Kurban orang fasik adalah kekejian,

terlebih ketika dia membawanya dengan
maksud jahat.
28Saksi palsu akan binasa, tetapi orang yang

memerhatikan akan berbicara seterusnya.
29Orang fasik menebalkan mukanya, tetapi

orang tulus ia mempersiapkan jalannya.
30Tidak ada hikmat, atau pengertian, ataupun

nasihat, menandingi TUHAN (YAHWEH -
3069).
31Kuda dipersiapkan untuk hari peperangan,

tetapi keselamatan adalah milik TUHAN
(YAHWEH - 3068).

22
1Nama adalah yang dipilih lebih
daripada kekayaan yang besar,

anugerah yang baik lebih daripada perak atau
emas.
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2Orang kaya dan orang miskin bertemu

bersama, TUHAN (YAHWEH-lah - 3068) yang
menciptakan mereka semua.
3Orang bijak melihat kejahatan dan

menyembunyikan diri, tetapi orang yang
tak berpengalaman melintas dan terkena
hukuman.
4 Pahala kerendahan hati adalah takut akan

TUHAN (YAHWEH - 3068), kekayaan dan
kehormatan dan kehidupan.
5Duri dan jerat ada di jalan penentang, siapa

yang memelihara jiwanya harus menjauh dari
padanya.
6 Latihlah orang muda sesuai dengan

jalannya, maka ketika menjadi tua dia tidak
akan menyimpang dari padanya.
7Orang kaya memerintah orang miskin dan

seorang peminjam menjadi hamba bagi orang
yang meminjami.
8Siapa yang menabur ketidakadilan akan

menuai kesusahan dan tongkat murkanya
akan usang.
9Dia yang memiliki mata yang baik akan

diberkati, karena dia memberi rotinya kepada
orang miskin.
10Usirlah si pencemooh, maka pertengkaran

akan lenyap, dan penghakiman serta cemooh
akan berhenti.



AMSAL 22.11–19 68
11Siapa yang mencintai kesucian hati,

perkataannya adalah kemurahan, rajalah
sahabatnya.
12Mata TUHAN (YAHWEH - 3068) menjaga

pengetahuan, tetapi Dia meruntuhkan
perkataan orang yang berkhianat.
13Seorang pemalas berkata, "Ada singa di

luar, aku akan dibunuh di jalan."
14Mulut wanita asing bagaikan lubang yang

dalam, orang yang dimurkai TUHAN (YAHWEH
- 3068) akan jatuh ke sana.
15Kebodohanlah yang akan terikat di dalam

hati orang muda, tongkat didikan akan
memisahkan dia jauh dari padanya.
16Dia yang menindas orang miskin untuk

memperkaya dirinya sambil memberi kepada
orang kaya, sesungguhnya dia akan menjadi
berkekurangan.
17 Pasanglah telingamu dan dengarlah

kata-kata orang bijak, dan arahkan hatimu
kepada pengetahuanku;
18 sebab ketika engkau memeliharanya dalam

dirimu, hal-hal itu menyenangkan, hal-hal itu
dipersiapkan bersama pada lidahmu,
19 supaya kepercayaanmu ada di dalam

TUHAN (YAHWEH - 3068), pada hari ini aku
telah membuat engkau mengetahuinya juga.
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20Bukankah aku telah menuliskannya

kepadamu tiga kali dengan nasihat dan
pengetahuan?
21Untuk membuat engkau mengetahui

kebenaran dari perkataan kesetiaan, untuk
mengembalikan perkataan kesetiaan kepada
orang yang mengutus engkau.
22Hendaklah engkau tidak merampas orang

miskin, karena dia miskin, dan hendaklah
engkau tidak memeras orang yang tertindas di
pintu gerbang.
23Sebab TUHAN (YAHWEH - 3069) akan

membela perkara mereka dan akan merampas
jiwa mereka yang merampas.
24Hendaklah engkau tidak bergaul dengan si

pemilik amarah, dan engkau tidak berkumpul
dengan orang yang panas hati,
25 agar engkau tidak mempelajari jalannya

dan memasang jerat bagi jiwamu.
26Hendaklah engkau tidak berada di antara

orang yang berjabat tangan di antara orang
yang menjamin utang-piutang.
27 Jika engkau tidak mempunyai apa pun

untuk membayar, mengapa orang harus
mengambil tempat tidurmu sebagai gantinya?
28Hendaklah engkau tidak menggeser batas

tanah yang lama, yang telah leluhurmu
tetapkan.
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29Apakah engkau mengetahui orang yang

cakap dalam pekerjaannya? Dia akan berdiri
di hadapan raja-raja; dia tidak akan berdiri di
hadapan orang-orang tak dikenal.

23
1Bila engkau duduk makan dengan
seorang penguasa, perhatikanlah

baik-baik apa yang ada di depanmu,
2 dan taruhlah pisau di tenggorokanmu, jika

engkau si pemilik nafsu makan.
3Hendaklah engkau tidak menginginkan

kelezatannya, karena itu adalah makanan
penipu.
4Hendaklah engkau tidak bersusah payah

untuk menjadi kaya, berhentilah dari
pengertianmu itu.
5Apabila engkau melayangkan matamu

atasnya, maka lenyaplah dia, karena
sesungguhnya dia membuat sepasang sayap
baginya, dan dia terbang ke langit bagaikan
rajawali.
6Hendaklah engkau tidak menyantap

makanan orang yang bermata jahat,
dan hendaklah engkau tidak mengingini
kelezatannya.
7Sebab seperti orang berpikir dalam jiwanya,

demikianlah dia. Dia akan mengatakan
kepadamu: "Makanlah dan minumlah," tetapi
hatinya tidak bersamamu.
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8Remah yang telah kaumakan, akan

kaumuntahkan, dan kata-katamu yang manis
akan kaulenyapkan.
9Hendaklah engkau tidak berbicara di telinga

orang bebal, sebab ia akan meremehkan
kata-katamu yang bijaksana.
10 Jangan engkau menggeser batas tanah

yang lama dan jangan memasuki ladang
anak-anak yatim.
11Sebab Penebus mereka perkasa, Dia akan

membela perkara mereka terhadap engkau.
12Bawalah hatimu kepada didikan dan

telingamu kepada kata-kata pengetahuan.
13Hendaklah engkau tidak menahan didikan

dari seorang muda, sebab ketika engkau
memukulnya dengan tongkat, ia tidak akan
mati.
14Engkau memukulnya dengan tongkat,

tetapi engkau melepaskan jiwanya dari alam
maut.
15Hai anakku, jika hatimu menjadi bijak,

hatiku akan bersukacita juga.
16Dan batinku akan bersukaria, ketika

bibirmu mengatakan perkara-perkara yang
benar.
17Biarlah hatimu tidak iri kepada pendosa,

melainkan ada dalam takut akan TUHAN
(YAHWEH - 3068) sepanjang hari.
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18Sebab masa depan sungguh ada, dan

harapanmu tidak akan diputuskan.
19Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah

bijak, dan berbahagialah di jalan hatimu.
20Hendaklah engkau tidak berada di antara

para peminum anggur, di antara para pelahap
daging milik mereka.
21Sebab pemabuk dan pelahap akan

menjadi miskin, dan orang yang lamban akan
berpakaian compang-camping.
22Dengarkanlah ayahmu, ia yang

memperanakkan engkau, dan hendaklah
engkau tidak menghina ibumu, ketika dia
sudah menjadi tua.
23Belilah kebenaran dan hendaklah engkau

tidak menjual hikmat dan didikan dan
pengertian.
24Ayah seorang yang benar akan sangat

bersukacita, dia yang memperanakkan seorang
yang bijak akan gembira karenanya.
25Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita,

dan biarlah dia yang melahirkan engkau
bersukaria.
26Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku

dan biarlah matamu memerhatikan
jalan-jalanku.
27Sebab pelacur adalah lubang yang dalam

dan wanita lain adalah sumur yang sempit.
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28 Ia juga mengintai seperti terhadap

mangsanya, dan semakin menambah
orang-orang yang berkhianat di antara
pria-pria.
29 Pada siapa ada celaka? Pada siapa ada

keluhan? Pada siapa ada pertengkaran? Pada
siapa ada ketidakpuasan? Pada siapa ada luka
tanpa sebab? Pada siapa ada mata merah?
30 Pada mereka yang berlama-lama dengan

anggur; pada mereka yang pergi mencari
anggur campuran.
31Hendaklah engkau tidak melihat anggur,

ketika dia berwarna merah, ketika dia memberi
kilaunya pada cawan, dia sedang menggoda
dalam kenikmatan,
32 pada akhirnya dia memagut seperti ular

dan menyembur seperti beludak.
33Dan matamu akan memandang wanita

asing dan hatimu akan mengatakan hal-hal
yang sesat;
34 dan engkau menjadi seperti orang yang

berbaring di tengah laut, dan seperti yang
berbaring di atas puncak tiang.
35Mereka memukul aku, aku tidak merasa

sakit; mereka menghantam aku, aku tidak
mengetahui. Ketika aku bangun, aku ingin
tambah, aku ingin mencarinya lagi.
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24
1Hendaklah engkau tidak iri hati
terhadap orang jahat, dan hendaklah

engkau tidak ingin berada bersama mereka.
2Sebab hati mereka merenungkan

kekejaman, dan bibir mereka membicarakan
penentangan.
3Dengan hikmat rumah didirikan, dengan

pengertian dia ditegakkan
4 dan dengan pengetahuan, kamar-kamar

diisi dengan segala harta benda yang berharga
dan menarik.
5 Pahlawan yang bijak berada dalam kekuatan,

dan seorang yang berpengetahuanlah yang
menegakkan kekuasaan.
6Sebab dengan nasihat yang bijak, engkau

akan melakukan peperangan bagimu dan
keselamatan ada di dalam banyaknya yang
menasihati.
7Hikmat terlalu tinggi bagi orang bebal.

Ia tidak dapat membuka mulutnya di pintu
gerbang.
8Siapa yang merencanakan berbuat jahat

orang akan menyebut kepadanya sebagai
pemilik rencana jahat.
9Rencana orang bodoh adalah dosa dan si

pencemooh adalah kejijikan bagi manusia.
10 Jika engkau tawar hati pada hari

kesesakan, kecillah kekuatanmu.
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11Bebaskanlah mereka yang dibawa ke

kematian, dan mereka yang terhuyung-
huyung ke pembantaian; ya, engkau harus
menahannya.
12Ketika engkau berkata, "Lihatlah, kami

tidak mengetahui hal itu!" Bukankah Dia yang
menimbang hati, Dia memerhatikannya? Dan
Dia yang menjaga jiwamu, Dia mengetahui
dan membalas manusia seturut perbuatannya?
13Anakku, makanlah madu sebab itu baik,

dan tetesan madu manis untuk langit-langit
mulutmu.
14 Jadi, kenalilah hikmat bagi jiwamu, jika

engkau telah menemukan maka ada masa
depan dan harapanmu tidak akan diputuskan.
15Hendaklah engkau tidak mengintai orang

fasik di kediaman orang benar, hendaklah
engkau tidak menghancurkan tempat
istirahatnya.
16Sebab tujuh kali orang benar jatuh, maka

akan bangkit kembali, tetapi orang fasik akan
tersandung dalam kejahatan.
17Dalam kejatuhan musuhmu hendaklah

engkau tidak bersukaria, dan dalam
keterpurukannya hendaklah engkau tidak
bergembira,
18 agar TUHAN (YAHWEH - 3069) tidak

melihat, dan hal itu tidak menjadi jahat
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dalam pandangan-Nya, dan Dia mengalihkan
murka-Nya dari padanya.
19Hendaklah engkau tidak panas hati kepada

orang-orang yang berbuat jahat, hendaklah
engkau tidak iri hati kepada orang-orang fasik,
20 sebab tidak ada masa depan bagi orang

jahat, pelita orang fasik akan padam.
21Hai anakku, takutlah akan TUHAN

(YAHWEH - 3068) dan raja; hendaklah engkau
tidak bersekutu dengan mereka yang berbeda.
22Sebab secara tiba-tiba bencana akan

menimpa mereka, dan siapa yang akan
mengetahui keruntuhan mereka?
23 Ini juga untuk orang-orang bijak:

Memandang rupa dalam pengadilan tidaklah
baik.
24Siapa yang berkata kepada orang

fasik, "Engkau itu benar," rakyat akan
menyerapahnya, bangsa-bangsa akan
membencinya.
25Namun bagi mereka yang menegur, ia akan

berkenan dan berkat kebaikan akan turun ke
atasnya.
26Dia akan mencium bibir orang yang

menjawab perkataan-perkataan yang benar.
27Siapkanlah pekerjaanmu di luar dan

siapkanlah itu bagimu di ladang, dan setelah
itu kamu akan membangun rumahmu.
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28Hendaklah engkau tidak menjadi saksi

terhadap sesamamu tanpa alasan, atau
membujuk dengan bibirmu.
29Hendaklah engkau tidak mengatakan,

"Sebagaimana dia melakukan kepadaku
demikianlah aku akan melakukan kepadanya;
aku akan membalas kepada orang sesuai
dengan perbuatannya."
30Aku melalui ladang seorang pemalas dan

kebun anggur orang yang tak berakal budi,
31Dan lihatlah, di kebun itu bertumbuh onak,

semak duri telah menutupi permukaannya dan
tembok batunya sudah roboh.
32Dan aku melihat, aku menetapkan hatiku,

aku telah melihat, aku telah menerima didikan.
33Sedikit lagi tidur, sedikit lagi mengantuk

sedikit lagi melipat tangan untuk berbaring,
34maka kemiskinanmu akan datang

seperti orang yang mengendap-endap, dan
kekuranganmu seperti orang yang bersenjata.

25
1 Inilah amsal-amsal Salomo yang
orang-orang Hizkia, raja Yehuda, telah

menyalinnya.
2Kemuliaan Allah (Elohim - 430) ialah

merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan
raja-raja ialah menyelidiki sesuatu.
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3 Langit untuk ketinggian dan bumi untuk

kedalaman, tetapi hati raja-raja adalah hal
yang tidak terduga.
4Dengan menyingkirkan sanga dari perak,

maka sebuah perhiasan akan muncul bagi
yang memurnikan.
5Dengan menyingkirkan orang fasik dari

hadapan raja, maka takhtanya dikukuhkan
dalam kebenaran.
6Hendaklah engkau tidak mengagungkan diri

di hadapan raja dan hendaklah engkau tidak
berdiri di tempat para pembesar.
7Sebab adalah lebih baik bahwa dia berkata

kepadamu, "Naiklah ke sini," daripada dia
merendahkan engkau di hadapan orang mulia,
yang pernah matamu lihat.
8Hendaklah engkau tidak terburu-buru keluar

untuk berkelahi. Supaya jangan pada akhirnya
sesamamu mempermalukanmu mengenai apa
yang engkau lakukan.
9Belalah perkaramu terhadap sesamamu,

dan hendaklah engkau tidak membuka rahasia
orang lain;
10 supaya yang mendengar tidak dapat

mencela engkau, dan desas-desusmu tidak
akan berbalik kembali.
11 Perkataan yang diucapkan secara tepat

bagaikan apel emas dalam tatahan perak.
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12Orang yang menegur dengan bijak pada

telinga yang mendengar bagaikan cincin emas
dan perhiasan emas murni.
13Seperti dinginnya salju pada musim

panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi
orang-orang yang menyuruhnya, sebab ia
memulihkan jiwa tuannya.
14Orang yang menyombongkan dirinya

dengan hadiah palsu, seperti ada awan dan
angin tetapi tanpa hujan.
15Dengan panjang sabar seorang penguasa

dapat dibujuk, dan lidah lembut dapat
meremukkan tulang.
16Sudahkah engkau mendapatkan madu?

Makanlah secukupnya, agar jangan engkau
kekenyangan karenanya lalu engkau
memuntahkannya.
17Buatlah kakimu jarang berada di rumah

sesamamu, agar jangan dia jenuh dan
membencimu.
18Seorang yang memberi kesaksian palsu

terhadap sesamanya, bagaikan sebuah gada,
sebilah pedang dan sebatang panah yang
tajam.
19Kepercayaan orang yang berkhianat pada

masa kesesakan bagaikan gigi yang rapuh dan
kaki yang terkilir.
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20Siapa yang menanggalkan baju pada

musim dingin bagaikan cuka pada soda dan
seperti yang menyanyi dengan nyanyian bagi
hati yang pilu.
21 Jika orang yang membencimu lapar, beri

makan rotilah dia dan jika dia dahaga, beri
minum airlah dia.
22Sebab engkau bagaikan sedang menimbun

bara api di atas kepalanya dan TUHAN
(YAHWEH - 3069) akan memberi pahala
kepadamu.
23Angin utara membawa pergi hujan,

demikianlah wajah yang marah, lidah
pemfitnah.
24 Lebih baik tinggal pada sudut atap rumah

daripada berkumpul dan serumah dengan istri
yang suka bertengkar.
25Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga,

demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh.
26Orang benar yang terhuyung-huyung di

hadapan orang fasik bagaikan mata air yang
menjadi keruh dan sumber air yang tercemar.
27Dengan banyaknya makan madu, tidaklah

baik, dan yang mencari kemuliaannya
bukanlah kemuliaan.
28Orang yang tanpa kendali atas rohnya,

bagaikan kota yang dirobohkan tanpa tembok.
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26
1Seperti salju pada musim panas
dan seperti hujan pada waktu panen,

demikian kehormatan tidak pantas bagi orang
bebal.
2Seperti burung yang mengembara, seperti

burung layang-layang yang beterbangan,
demikianlah nistaan tanpa alasan tidak akan
terjadi.
3Cambuk untuk kuda, kekang untuk keledai

dan pentung untuk punggung orang bebal.
4Hendaklah engkau tidak menjawab orang

bebal menurut kebodohannya supaya engkau
tidak menjadi seperti dia juga.
5 Jawablah orang bebal menurut

kebodohannya, supaya dia tidak menjadi bijak
dalam pandangannya sendiri.
6Orang yang mengirim pesan melalui

tangan orang bebal, bagaikan orang yang
mematahkan kakinya sendiri dan yang
meminum kekejaman.
7Seperti kaki orang lumpuh melemah,

demikianlah amsal di mulut orang bebal.
8Seperti orang yang mengikat batu pada

umban, demikianlah orang yang menaruh
hormat kepada orang bebal.
9Seperti duri menusuk tangan pemabuk,

demikianlah amsal di mulut orang bebal.
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10Seperti pemanah yang melukai setiap

orang, demikianlah orang yang mengupah
orang bebal dan yang mengupah orang yang
lewat.
11Seperti anjing yang kembali pada

muntahnya, demikianlah orang bebal yang
mengulangi kebodohannya.
12Adakah engkau melihat orang yang bijak

dalam pandangannya sendiri? Harapan orang
bebal lebih daripada dirinya.
13Orang yang malas berkata, "Ada singa di

jalan, ada singa di alun-alun."
14Seperti pintu berputar pada engselnya,

demikianlah orang malas di atas tempat
tidurnya.
15Orang yang malas mencelupkan tangannya

ke dalam pinggan, tetapi dia terlalu lelah untuk
mengembalikannya ke mulutnya.
16Orang yang malas dalam pandangannya

sendiri, lebih bijak daripada tujuh orang yang
memutarbalikkan keadilan.
17Orang yang melintas untuk mencampuri

pertengkaran yang tidak melibatkan dirinya
adalah seperti orang yang menangkap telinga
anjing.
18Seperti orang gila yang melontarkan bola

api, anak panah dan kematian,
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19 demikianlah orang yang menipu sesamanya

dan berkata, "Bukankah aku bergurau?"
20Ketika kayu habis, api menjadi padam,

dan ketika tidak ada yang dipergunjingkan,
meredalah pertengkaran.
21Seperti arang untuk bara dan seperti

kayu untuk api, demikianlah orang yang suka
bertengkar untuk menyulut perselisihan.
22 Perkataan yang dipergunjingkan, bagaikan

orang-orang yang rakus melahap makanan
dan langsung menelannya ke dalam rongga
perut.
23Seperti sanga perak melapisi bejana tanah,

demikianlah bibir yang menyulut dan hati yang
jahat.
24Siapa yang membenci, dia berpura-pura

dengan bibirnya, tetapi di dalam hatinya dia
menaruh tipu daya.
25Meskipun suaranya menunjukkan

keramahan, hendaklah engkau tidak percaya
kepadanya, karena tujuh kekejian ada dalam
hatinya.
26Walaupun kebencian diselubungi dengan

tipu daya, kejahatannya akan terungkap dalam
jemaat.
27Siapa menggali lubang, akan jatuh ke

dalamnya dan siapa menggelindingkan batu,
batu itu akan balik kembali kepadanya.
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28 Lidah dusta akan membenci orang

yang ditindasnya, dan mulut licin menjadi
sandungan.

27
1 Jangan menyombongkan diri atas hari
esok, sebab engkau tidak mengetahui

apa yang akan suatu hari bawakan.
2Biarlah orang asing memuji engkau dan

bukan mulutmu, biarlah orang lain dan bukan
bibirmu.
3Batu itu berat dan pasir itu berbobot, tetapi

kemarahan orang bebal lebih berat daripada
keduanya.
4Murka itu kejam dan amarah itu luapan,

tetapi siapa dapat tahan di hadapan
kecemburuan?
5 Lebih baik teguran yang dinyatakan

daripada kasih yang disembunyikan.
6 Luka-luka orang yang mengasihi itulah yang

membuktikan setia, tetapi ciuman orang yang
membenci itu berlimpah-limpah.
7 Jiwa yang kenyang akan menginjak-injak

sarang madu, tetapi bagi jiwa yang lapar
segala yang pahit itu manis.
8Seperti burung yang terbang mengembara

dari sarangnya, demikianlah orang yang lari
mengembara dari tempat tinggalnya.
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9Minyak dan wewangian dapat menyukakan

hati, begitulah manisnya persahabatan
seseorang karena nasihat kehidupan.
10Hendaklah engkau tidak melupakan

sahabatmu dan sahabat ayahmu, dan
hendaklah engkau tidak memasuki rumah
saudaramu pada hari kemalanganmu. Lebih
baik tetangga yang dekat, daripada saudara
yang jauh.
11Hai anakku, jadilah bijak dan sukakanlah

hatiku dan biarlah aku dapat menjawab
perkataan orang yang mencela aku.
12Orang yang bijaksana melihat kejahatan, ia

bersembunyi, orang yang tak berpengalaman
melintas dan terkena hukuman.
13Ambillah pakaiannya bila dia telah menjadi

jaminan orang asing, tetapi demi wanita lain,
ikatlah dia.
14Siapa yang memberkati sesamanya

dengan suara nyaring pada dini hari dengan
membuatnya bangun lebih pagi, nistaan akan
diperhitungkan kepadanya.
15Bagaikan tetes air yang terus-menerus

pada waktu hujan, demikian halnya seorang
wanita yang suka bertengkar.
16Siapa yang menyembunyikan dia, dia

menyembunyikan angin, dan lemak di tangan
kanannya akan menyatakannya.
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17Besi dengan besi dapat saling menajamkan,

maka seseorang dapat menajamkan
penampilan sesamanya.
18Orang yang menjaga pohon ara dia akan

memakan buahnya, dan orang yang menjaga
tuannya dia akan dihormati.
19Seperti wajah memantulkan wajah dalam

air, demikianlah hati manusia memantulkan
manusia itu.
20Alam maut dan kebinasaan tidak pernah

dipuaskan, demikianlah mata manusia tidak
pernah dipuaskan.
21Wadah peleburan untuk perak dan perapian

untuk emas, tetapi orang diuji oleh perkataan
pujiannya.
22Sekalipun engkau menumbuk orang

bodoh di dalam lesung di tengah-tengah
gandum dengan alu, kebodohannya tidak akan
menyisih dari padanya.
23Kenallah baik-baik keadaan kawanan

dombamu, condongkanlah hatimu pada
ternakmu;
24 sebab kekayaan tidaklah kekal, demikian

juga mahkota tidak turun dari generasi ke
generasi.
25 Jerami telah lenyap, dan rumput

muda menyembul dan tumbuhan gunung
dikumpulkan,
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26 domba-domba akan menjadi pakaianmu

dan kambing-kambing jantan sebagai harga
sebuah ladang
27 dan susu kambing cukup untuk

makananmu, untuk makanan seisi rumahmu
dan sebagai kehidupan bagi bujang-bujang
perempuanmu.

28
1Orang fasik lari, walaupun tidak ada
yang mengejarnya, tetapi orang benar

berani seperti singa muda.
2Oleh karena pelanggaran maka suatu negeri

banyak pemimpinnya, tetapi karena seorang
yang berpengertian yang mengenal kebenaran,
kepemimpinan dapat diperpanjang.
3Seorang yang miskin dan yang menindas

orang-orang yang lemah, bagaikan hujan yang
meluluhlantakkan dan tidak ada lagi makanan.
4Orang yang melupakan torat akan memuji

orang fasik, tetapi orang yang memelihara
torat, akan bergairah di dalamnya.
5Orang yang jahat tidak memahami keadilan,

tetapi orang yang mencari TUHAN (YAHWEH -
3069) dapat memahami segala sesuatu.
6 Lebih baik orang yang berkekurangan yang

berjalan dalam kejujuran, daripada orang yang
bengkok jalan-jalannya, sekalipun dia kaya.
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7Siapa yang memelihara torat adalah anak

yang bijak, tetapi yang berkawan dengan
pelahap mempermalukan ayahnya.
8Siapa yang memperbanyak hartanya dengan

riba dan bunga uang, ia mengumpulkannya
untuk orang yang menunjukkan kemurahan
kepada orang-orang miskin.
9Siapa memalingkan telinganya dari

mendengar torat, doanya pun adalah kekejian.
10Siapa yang menyesatkan orang jujur ke

jalan yang jahat, ia akan jatuh ke dalam
lubangnya sendiri, tetapi orang-orang yang
tidak bercela dia akan mewarisi hal yang baik.
11Orang kaya itu bijak menurut

pandangannya sendiri, tetapi yang
miskin yang berpengertian, dia menyelidikinya.
12Ketika orang benar bersukacita, ada

banyak kemuliaan, tetapi ketika orang fasik
bangkit, manusia dibuat was-was.
13Siapa yang menutupi pelanggarannya tidak

pernah beruntung, tetapi dia yang mengakui
dan meninggalkannya akan diberi kemurahan.
14Berbahagialah manusia yang senantiasa

merasa gentar. Tetapi orang yang mengeraskan
hatinya akan jatuh ke dalam kejahatan.
15Seperti singa yang mengaum-aum, dan

beruang yang menyerbu, demikianlah orang



AMSAL 28.16–23 89

fasik yang memerintah atas rakyat yang
lemah.
16Seorang penguasa yang kurang

berpengertian adalah juga penindas yang
hebat, tetapi yang membenci laba yang tidak
jujur memperpanjang hari-harinya.
17Orang yang tertindas oleh darah seseorang

akan melarikan diri sampai ke dalam lubang,
biarlah orang-orang tidak menahannya.
18Siapa yang berjalan tidak bercela akan

diselamatkan, tetapi orang yang berbelat-belit
jalannya akan segera jatuh.
19Siapa yang menggarap tanahnya akan

dikenyangkan dengan roti, tetapi siapa yang
mengejar kesia-siaan akan dikenyangkan
dengan kemiskinan.
20Orang yang teguh, banyak berkatnya,

tetapi siapa yang tergesa-gesa untuk menjadi
kaya, tidak akan bersih tanpa salah.
21Membeda-bedakan rupa tidaklah baik,

karena orang dapat berbuat dosa sebab
sepotong roti.
22Orang yang tergesa-gesa akan harta

adalah orang yang bermata jahat tetapi dia
tidak mengetahui bahwa kemiskinan akan
mendatanginya.
23Siapa menegur seseorang maka

sesudahnya dia akan memperoleh kemurahan,
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lebih daripada orang yang merayu dengan
lidahnya.
24Siapa yang merampok ayahnya dan

ibunya dan yang mengatakan, "Itu bukan
pelanggaran," dia itulah sahabat dari orang
yang merusak.
25Siapa yang membesarkan diri menimbulkan

pertengkaran, tetapi yang percaya kepada
TUHAN (YAHWEH - 3068) dijadikan makmur.
26Siapa yang percaya pada hatinya sendiri

adalah bebal, tetapi yang berjalan dalam
hikmat, ia akan diluputkan.
27Siapa yang memberi kepada orang yang

berkekurangan dia tak akan berkekurangan,
tetapi yang menutup matanya akan mendapat
banyak kutuk.
28Ketika orang fasik bangkit, orang akan

menyembunyikan diri, tetapi ketika mereka
binasa, orang-orang benar akan bertambah
banyak.

29
1Orang yang menegarkan tengkuk
terhadap teguran akan tiba-tiba

diremukkan dan tidak akan ada pemulihan.
2Ketika orang benar bertambah banyak,

rakyat akan bersukacita, tetapi ketika orang
fasik memerintah rakyat akan berkeluh kesah.
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3Orang yang mencintai hikmat ia akan

menyukakan ayahnya, tetapi yang bergaul
dengan pelacur ia akan menghabiskan harta.
4Seorang raja membangun negerinya dengan

keadilan, tetapi dengan suap orang akan
meruntuhkannya.
5Orang yang menyanjung sesamanya

adalah orang yang menebarkan jala pada
langkah-langkahnya.
6Dalam pelanggaran orang jahat, ada jerat,

tetapi orang benar bersorak dan bersukacita.
7Orang benarlah yang mengenal hak-hak

orang miskin, orang fasik tidak memahami
pengetahuan.
8Orang-orang pencemooh menyulut kota,

tetapi orang-orang bijak meredakan amarah.
9Bila orang bijak beperkara dengan orang

bebal, apakah dia mengamuk ataupun tertawa,
juga tidak ada ketenangan.
10Orang yang haus darah membenci yang

saleh, tetapi orang yang tulus mengupayakan
kehidupannya.
11Orang bebal mengeluarkan semua

amarahnya, tetapi orang bijak dapat
meredamnya dalam ketenangan.
12 Pemerintah yang memberi perhatian pada

perkataan dusta, semua pelayanannya adalah
fasik.
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13Orang miskin dan penindas bertemu

bersama, TUHAN (YAHWEH-lah - 3068)
menjadikan mata mereka keduanya bersinar.
14Raja yang menghakimi orang yang

lemah dengan kebenaran, takhtanya akan
dikukuhkan untuk selamanya.
15Tongkat dan teguran memberikan hikmat,

tetapi anak yang dibiarkan adalah yang
membuat malu ibunya.
16Ketika orang fasik bertambah banyak,

bertambah banyaklah pelanggaran, tetapi
orang benar, akan melihat keruntuhan mereka.
17Didiklah anakmu, dan biarlah dia

memberimu ketenangan, dan biarlah dia
memberikan kesenangan bagi jiwamu.
18Bila tidak ada visi, rakyat dibiarkan tak

terkendali, tetapi orang yang memelihara
torat, berbahagialah dia!
19Seorang hamba tidak akan dididik dengan

perkataan, karena sekalipun dia mengerti tidak
akan ada jawaban.
20Engkau telah melihat orang yang terburu-

buru dalam perkataannya, ada lebih banyak
harapan bagi orang bebal daripada dirinya.
21Orang yang memanjakan hambanya sejak

awal, maka pada akhirnya dia akan menjadi
penerusnya.
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22Orang yang marah menimbulkan

pertengkaran dan yang empunya amarah akan
ada banyak pelanggaran.
23Keangkuhan manusia akan merendahkan

dirinya, tetapi orang yang rendah dalam roh,
akan meraih kehormatan.
24Siapa yang berbagi dengan pencuri,

dialah yang membenci jiwanya sendiri, dia
mendengar sumpah kutuk tetapi dia tidak
memberitahukannya.
25Takut kepada manusia mendatangkan

jerat, tetapi siapa yang percaya kepada TUHAN
(YAHWEH - 3068) akan ditinggikan.
26Banyak orang yang mencari muka

pemerintah, tetapi dari TUHAN (YAHWEH-lah -
3068) penghakiman tiap-tiap orang.
27Orang yang tidak adil adalah kekejian bagi

orang benar, dan orang yang lurus jalannya
adalah kekejian bagi orang fasik.

30
1 Perkataan Agur anak Yakeh. Pesan
perkataan orang itu kepada Itiel,

bahkan kepada Itiel dan Ukal,
2 "Bahwa aku ini kasar lebih daripada siapa

pun dan pada diriku tidak ada pengertian
mengenai manusia.
3Aku tidak pernah mempelajari hikmat,

bahkan mengetahui pengetahuan Yang Kudus.
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4Siapakah yang telah naik ke surga lalu

turun? Siapakah yang telah mengumpulkan
angin dalam genggaman-Nya? Siapakah
yang telah membungkus air dengan pakaian?
Siapakah yang telah menetapkan segala ujung
bumi? Siapakah Nama-Nya dan siapa Nama
Putra-Nya? Pastilah engkau tahu!
5Setiap perkataan Allah (Elohim - 433) telah

teruji. Dia adalah perisai bagi mereka yang
mencari perlindungan pada-Nya.
6Hendaklah engkau tidak menambahi

firman-Nya supaya Dia tidak menegurmu dan
engkau didapati berdusta.
7Aku telah meminta dua hal dari pada-Mu:

Hendaklah Engkau tidak menahan dari padaku
sebelum aku mati.
8 Jauhkanlah dari padaku kesia-siaan dan

perkataan dusta, hendaklah Engkau tidak
memberi kepadaku kemiskinan atau kekayaan.
Suapkanlah kepadaku roti bagianku,
9 agar jangan aku menjadi kenyang dan

ingkar, dan mengatakan: Siapa TUHAN
(YAHWEH - 3069) itu? Atau agar jangan aku
menjadi miskin dan mencuri, dan menyerang
nama Allahku (Elohimku - 430).
10Hendaklah engkau tidak memfitnah

seorang hamba kepada tuannya supaya
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dia tidak mengumpat engkau dan engkau
kedapatan bersalah.
11Ada generasi yang mengumpat ayahnya

dan tidak memberkati ibunya;
12 ada generasi yang bersih menurut

pandangannya sendiri, namun belum dibasuh
dari kotorannya;
13 ada generasi yang matanya betapa

angkuhnya, dan kelopak matanya betapa
tingginya;
14 ada generasi yang giginya seperti pedang

dan rahang giginya seperti pisau, untuk
melahap orang-orang miskin di bumi dan
orang-orang yang berkekurangan di antara
manusia.
15Bagi lintah darat ada dua anak perempuan

yaitu: Berilah! Berilah! Ada tiga hal yang tidak
akan kenyang, bahkan empat hal yang tidak
pernah mengatakan: Cukup!
16Alam maut, dan rahim yang mandul, bumi

tidak pernah puas oleh air, dan api tidak
pernah berkata: Cukup!
17Mata yang mengolok-olok ayahnya dan

menyepelekan ketaatan terhadap ibunya,
burung-burung gagak dari lembah akan
mematuknya, dan anak-anak rajawali akan
memakannya.



AMSAL 30.18–26 96
18Ada tiga hal yang sangat menakjubkan

bagiku, bahkan empat yang aku tidak pernah
mengetahuinya:
19 Jalan rajawali di langit, jalan ular di atas

cadas, jalan kapal di tengah laut, dan jalan
seorang pria bersama seorang wanita muda.
20Beginilah jalan seorang wanita yang

berzina: Dia makan, lalu menyeka mulutnya,
dan berkata: Aku tidak melakukan apa pun
yang jahat.
21Bumi bergetar karena tiga hal, bahkan

karena empat hal ia tidak dapat tahan:
22 karena seorang hamba ketika dia

memerintah, dan seorang bebal ketika dia
menjadi kenyang oleh makanan,
23 karena seorang wanita yang dibenci ketika

dia dinikahi, dan seorang hamba perempuan,
ketika dia menjadi pewaris nyonyanya.
24Ada empat hal yang kecil di bumi, tetapi

mereka sangat bijaksana:
25 semut adalah serangga yang tidak kuat,

tetapi mereka menyediakan makanannya di
musim panas;
26 kelinci gunung adalah binatang yang tidak

perkasa, tetapi mereka membuat rumahnya di
bukit batu;
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27 belalang yang tidak mempunyai raja,

tetapi mereka keluar dengan membagi
kelompok-kelompoknya;
28 cicak yang dapat kamu tangkap dengan

kedua tangan, tetapi dia ada di istana-istana
raja.
29Ada tiga hal yang gagah langkahnya,

bahkan empat yang gagah ketika berjalan:
30 seekor singa yang perkasa di antara

binatang buas, bahkan dia tidak akan mundur
dari hadapan apa pun,
31 anjing pacuan, atau seekor kambing

jantan, atau seorang raja yang pasukan
tentaranya ada bersamanya.
32Sekiranya engkau berpikir bodoh dengan

meninggikan dirimu sendiri atau jika engkau
berencana jahat, tekapkanlah tangan ke
mulutmu.
33Sebab tekanan pada susu menghasilkan

dadih dan tekanan pada hidung mengeluarkan
darah, maka tekanan pada amarah akan
menimbulkan pertengkaran."

31
1 Perkataan Raja Lemuel, pesan yang
ibunya ajarkan kepadanya,

2 "Apa anakku, dan apa anak kandungku, dan
apa hai anak nazarku?
3Hendaklah engkau tidak memberikan

kekuatanmu kepada wanita-wanita, dan
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jalan-jalanmu untuk menyebabkan binasanya
raja-raja.
4Tidaklah layak bagi raja-raja, hai Lemuel,

tidaklah layak bagi raja-raja untuk minum
anggur, dan bagi para pangeran untuk minum
minuman keras,
5 agar jangan dia minum, lalu melupakan apa

yang telah diputuskan, dan dia mengubah hak
keturunan yang menderita.
6Berikanlah minuman keras itu kepada orang

yang akan binasa dan anggur kepada yang
pahit jiwanya.
7Biarlah dia minum dan melupakan

kemiskinannya dan tidak lagi mengingat
kesusahannya.
8Bukalah mulutmu bagi orang bisu dan

terhadap hak segenap keturunan yang akan
punah.
9Bukalah mulutmu, adililah dengan benar

dan belalah hak orang miskin dan yang
berkekurangan."
10Seorang istri yang berbudi luhur, siapa

dapat menemukannya? Ya, nilainya jauh
melebihi permata.
11Hati suaminya percaya kepadanya dan dia

tidak akan berkekurangan keuntungan.
12Dia mengusahakan hal yang baik dan

bukan yang jahat sepanjang umur hidupnya.
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13Dia mencari bulu domba dan bahan lenan

dan dengan gembira dia bekerja dengan
tangannya.
14Dia menjadi seperti kapal-kapal saudagar,

dari jauh dia membawa makanannya.
15Dia bangun ketika masih malam, dan

menyiapkan makanan bagi seisi rumahnya
dan pembagian tugas untuk bujang-bujang
perempuannya.
16Dia mempertimbangkan sebuah ladang

dan membelinya, dari hasil telapak tangannya
dia mengusahakan kebun anggur.
17Dia mengikat pinggangnya dengan

kekuatan dan menguatkan kedua lengannya.
18Dia mengecap bahwa keuntungannya baik,

sepanjang malam pelitanya tak pernah padam.
19Kedua tangannya dia ulurkan pada jentera,

kedua telapak tangannya memegang pemintal.
20Tangannya terulur kepada orang miskin,

ya, kedua tangannya dia ulurkan bagi yang
berkekurangan.
21Bagi rumah tangganya dia tidak takut

akan salju, karena seisi rumahnya dipakaikan
pakaian rangkap.
22Dia membuat seprei permadani bagi

dirinya, lenan halus dan kain ungu menjadi
pakaiannya.
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23Suaminya dikenal di pintu-pintu gerbang,

ketika dia duduk bersama tua-tua negeri.
24Dia membuat pakaian lenan dan

menjualnya, dia menyerahkan ikat pinggang
kepada pedagang.
25 Pakaiannya adalah kekuatan dan

kehormatan, dan dia tertawa terhadap hari
depan.
26Dia membuka mulutnya dengan hikmat,

dan torat kebaikan ada pada lidahnya.
27Dia memerhatikan dengan cermat

seluk-beluk rumah tangganya, dan dia tidak
memakan makanan kemalasan.
28Anak-anaknya bangun dan menyebut

kebahagiaannya, suaminya pun, dia
memujinya:
29Ada banyak anak perempuan yang berbudi

luhur, tetapi engkau naik melebihi mereka
semua.
30Kemolekan adalah tipu dan kecantikan

adalah sia-sia, seorang istri yang takut akan
TUHAN (YAHWEH - 3069), dia akan dipuji-puji.
31Berikanlah kepadanya dari hasil tangannya,

dan biarlah hasil karyanya memuji-muji dia di
pintu-pintu gerbang!



Pengkhotbah

1
1Kata-kata Pengkhotbah, anak Daud, raja
di Yerusalem.

2Kefanaan atas kefanaan, kata Pengkhotbah;
kefanaan atas kefanaan, segalanya adalah
kefanaan.
3Apakah untungnya bagi manusia dalam

semua jerih lelahnya yang ia perbuat di bawah
matahari?
4Satu generasi pergi dan satu generasi

datang, tetapi bumi tetap ada.
5Dan matahari terbit, matahari terbenam,

dan dengan terengah-engah ke tempatnya
sehingga dia terbit kembali di sana.
6Dengan bertiup ke selatan dan berputar ke

utara, terus-menerus ia berputar, dan karena
putarannya angin itu kembali.
7Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut

tidak pernah menjadi penuh; tempat ke mana
sungai itu mengalir, ke sana mereka selalu
mengalir.
8Segala sesuatu menjemukan, manusia

tidak sanggup mempercakapkannya. Mata
tidak puas melihat dan telinga tidak kenyang
mendengar.
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9Apa yang pernah ada, itulah yang akan ada,

dan apa yang pernah dibuat, itulah yang akan
dibuat lagi, dan tidak ada satu pun yang baru
di bawah matahari.
10Apakah ada orang yang dapat berkata,

"Lihatlah ini baru?" Itu sudah ada sejak lama
sebelum kita!
11Tidak ada kenangan dari apa yang

terdahulu, dan dari apa yang akan ada
kemudian pun, tidak akan ada kenangan bagi
mereka yang hidup sesudahnya.
12Aku, Pengkhotbah, adalah raja atas Israel

di Yerusalem.
13Aku telah menetapkan hatiku untuk

memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat
segala sesuatu yang diperbuat di bawah langit.
Itu adalah pekerjaan yang menyengsarakan
yang telah Allah (Elohim - 430) berikan kepada
anak-anak manusia untuk disusahkan olehnya.
14Aku telah melihat segala pekerjaan yang

telah diperbuat di bawah matahari, dan
lihatlah, semuanya adalah kefanaan dan
pengejaran angin.
15Yang bengkok tidak dapat diluruskan, dan

hal yang kurang tidak dapat dihitung.
16Aku berkata dalam hati, "Lihatlah, aku

telah menjadi besar dan menambah hikmat,
melebihi semua yang pernah memerintah
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sebelum aku di Yerusalem, dan hatiku
telah mengenyam berlimpah hikmat dan
pengetahuan."
17Dan aku telah menetapkan hatiku

untuk mengerti hikmat dan untuk mengerti
kebebalan dan kebodohan. Aku mengerti,
bahwa ini pun adalah pengejaran angin.
18Sebab dalam berlimpah hikmat,

berlimpah kejengkelan, dan siapa menambah
pengetahuan, menambah kepedihan.

2
1Aku berkata dalam hatiku, "Marilah, aku
hendak mengujimu dengan kegirangan

dan dengan menikmati kesenangan!" Dan
lihatlah, ini pun kefanaan.
2Tentang tertawa, aku berkata, "Itu adalah

kebebalan!" Dan tentang kegirangan, "Apakah
gunanya ini?"
3Aku menyelidiki dengan akal budiku dalam

hal merangsang dagingku dengan air anggur
dan dalam hal berpegang pada kebodohan,
sementara akal budiku terus membimbing
dengan bijaksana sehingga aku dapat melihat
mana yang baik bagi anak-anak manusia, yang
harus mereka lakukan di kolong langit selama
hari-hari hidup mereka.
4Aku melakukan bagiku pekerjaan-pekerjaan

besar: aku mendirikan bagiku rumah-rumah,
menanami bagiku kebun-kebun anggur,
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5membuat bagiku kebun-kebun dan

taman-taman dan menanam di dalamnya
pohon dari setiap jenis buah.
6Aku membuat bagiku kolam-kolam air

untuk mengairi dari situ hutan yang sedang
menumbuhkan pohon-pohon muda.
7Aku membeli budak-budak dan hamba-

hamba perempuan, dan anak-anak di rumah
adalah milikku. Juga ternak kawanan lembu
dan kawanan domba menjadi lebih banyak
padaku daripada semua yang pernah ada di
hadapanku di Yerusalem.
8Aku juga mengumpulkan bagiku perak dan

emas dan harta raja-raja serta daerah-daerah
kekuasaan. Aku menyediakan bagiku para
biduan dan biduanita serta kegemaran
anak-anak manusia, yaitu memperbanyak
gundik.
9Dengan demikian aku menjadi besar dan

bertambah besar melebihi semua yang pernah
ada sebelum aku di Yerusalem; sedangkan
hikmatku tetap bersamaku.
10Dan segala sesuatu yang mataku inginkan,

aku tidak menghindar dari padanya; aku tidak
menahan hatiku dari segala kesenangan;
sebab hatiku bersukacita atas segala jerih
lelahku, dan ini adalah bagianku atas segala
susah payahku.
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11 Lalu aku memerhatikan segala pekerjaan

yang telah diperbuat oleh kedua tanganku
dan jerih lelah yang telah aku lakukan dengan
susah payah. Dan lihatlah, semuanya adalah
kefanaan dan pengejaran angin dan tidak ada
keuntungan di bawah matahari.
12 Lalu aku berpaling untuk melihat hikmat,

kebebalan, dan kebodohan. Sebab apakah
yang akan dapat dilakukan oleh orang yang
menggantikan sang raja, selain apa yang telah
selesai dikerjakan sebelumnya?
13Kemudian aku melihat bahwa ada

keunggulan pada hikmat terhadap kebodohan,
seperti keunggulan terang terhadap kegelapan.
14Mata orang bijak ada di dalam kepalanya,

tetapi orang bodoh berjalan dalam kegelapan;
namun aku juga mengetahui bahwa nasib
yang sama terjadi pada mereka semua.
15Maka aku berkata dalam hatiku, "Seperti

nasib orang bodoh, begitulah yang akan
terjadi padaku; untuk apa aku telah begitu
berhikmat?" Lalu aku berkata dalam hati,
bahwa ini pun kefanaan.
16Sebab tidak akan ada kenangan yang kekal

dari orang bijak lebih daripada orang bodoh,
karena pada hari-hari yang segera mendatang,
semuanya akan dilupakan. Dan heran, orang
bijak pun mati sama seperti orang bodoh!
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17Oleh sebab itu aku membenci hidup,

karena pekerjaan yang telah dilakukan
di bawah matahari adalah kesengsaraan
bagiku; sebab segalanya adalah kefanaan dan
pengejaran angin.
18Ya, aku membenci segala jerih lelah

yang telah aku lakukan dengan susah
payah di bawah matahari, karena aku harus
meninggalkannya kepada orang yang akan
ada sesudah aku.
19Dan siapakah yang tahu apakah dia

seorang yang bijak ataukah seorang yang
bodoh? Padahal ia akan berkuasa atas segala
jerih lelah yang telah aku kerjakan dengan
susah payah dan melakukannya dengan
hikmat di bawah matahari. Ini pun kefanaan.
20Maka aku berbalik menjadi berputus asa

dalam hatiku atas segala jerih lelah yang telah
aku perbuat di bawah matahari.
21Sebab sekalipun ada manusia yang

berjerihlelahnya dengan hikmat, pengetahuan,
dan keberhasilan, tetapi dia tetap harus
menyerahkan bagiannya kepada orang yang
tidak berjerih lelah untuk itu; ini pun kefanaan
dan sangat menyedihkan.
22Untuk apakah manusia bersusah payah

dalam segala jerih lelah dan keinginan hatinya
di bawah matahari?
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23Sebab segala harinya adalah kepedihan

dan susah payahnya adalah kejengkelan;
bahkan pada waktu malam pun hatinya tidak
tenang. Ini pun kefanaannya.
24Tidak ada yang baik bagi manusia kecuali

dia dapat makan dan minum serta membuat
jiwanya melihat hal yang baik dalam jerih
lelahnya. Aku mengerti bahwa ini pun dari
tangan Allah (Elohim - 430).
25Sebab siapakah yang dapat makan dan

merasakan kenikmatan di luar Dia?
26Sebab kepada orang yang berkenan di

hadapan-Nya, Dia mengaruniakan hikmat dan
pengetahuan dan sukacita, tetapi kepada
orang berdosa, Dia memberi tugas membawa
dan mengumpulkan dan memberikannya
kepada orang yang berkenan di hadapan
Allah (Elohim - 430). Ini pun kefanaan dan
pengejaran angin.

3
1Untuk segala sesuatu ada waktunya,
untuk setiap hal di bawah langit ada

saatnya.
2Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk

meninggal; ada waktu untuk menanam, ada
waktu untuk mencabut apa yang ditanam;
3 ada waktu untuk membunuh, ada waktu

untuk menyembuhkan; ada waktu untuk
merubuhkan, ada waktu untuk membangun;
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4 ada waktu untuk menangis, ada waktu

untuk tertawa; ada waktu untuk meratap, ada
waktu untuk menari;
5 ada waktu untuk membuang batu-batu,

ada waktu untuk mengumpulkan batu-batu;
ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk
menahan diri dari memeluk;
6 ada waktu untuk mencari, ada waktu

untuk membiarkan hilang; ada waktu untuk
menyimpan, ada waktu untuk membuang;
7 ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk

menjahit kembali; ada waktu untuk diam, ada
waktu untuk berbicara;
8 ada waktu untuk mencintai, ada waktu

untuk membenci; ada waktu untuk perang,
ada waktu untuk damai.
9Apakah untungnya orang yang bekerja

dalam jerih lelah yang telah dia lakukan
dengan susah payah?
10Aku telah melihat pekerjaan yang telah

Allah (Elohim - 430) berikan kepada anak-anak
manusia sehingga disibukkan olehnya.
11Dia telah menjadikan segala sesuatu indah

pada waktunya. Dia juga telah menaruh
kekekalan di dalam hati mereka; tanpa itu
manusia tidak dapat memahami pekerjaan
yang Allah (Elohim - 430) perbuat dari awal
sampai akhir.
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12Aku mengetahui bahwa tidak ada yang

baik bagi manusia kecuali bersukacita dan
melakukan yang baik dalam hidupnya.
13Dan setiap orang yang dapat makan dan

minum serta melihat hal yang baik dalam
segala jerih lelahnya, itu pun adalah pemberian
Allah (Elohim - 430).
14Aku mengetahui bahwa apa pun yang

Allah (Elohim - 430) lakukan akan tetap ada
untuk selamanya; tidak ada apa pun untuk
ditambahkan padanya atau dikurangi dari
padanya. Dan Allah (Elohim - 430) melakukan
itu agar manusia takut akan Dia.
15Apa yang sudah ada sejak dulu, itulah

yang ada sekarang, dan apa yang akan ada,
itu sudah ada sejak dulu; dan Allah (Elohim -
430) mencari apa yang sudah berlalu.
16Dan lagi aku melihat di bawah matahari:

tempat penghakiman di sana ada kesalahan,
dan tempat kebenaran di sana ada kejahatan.
17Aku berkata dalam hatiku, "Allah (Elohim

- 430) akan mengadili orang benar dan orang
fasik, sebab untuk setiap maksud dan setiap
perbuatan di sana ada saatnya."
18Tentang status anak-anak manusia aku

berkata dalam hatiku, "Allah (Elohim - 430)
akan menguji mereka dan menunjukkan
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kepada mereka bahwa mereka sama dengan
hewan."
19Sebab nasib yang anak-anak manusia dan

nasib hewan bahkan nasib mengenai mereka
adalah satu. Sebagaimana kematian ada di
sini, demikian pula kematian ada di sana,
karena untuk masing-masing ada satu nafas.
Dan tidak ada kelebihan manusia daripada
hewan, sebab segalanya adalah kefanaan.
20Semuanya itu yang menuju satu tempat,

semuanya berasal dari debu dan semuanya itu
yang akan kembali kepada debu.
21Siapakah yang mengetahui bahwa roh

anak-anak manusia itu yang naik ke atas, dan
roh hewan itu yang turun ke bawah, ke bumi.
22Oleh sebab itu, aku melihat bahwa tidak

ada hal yang lebih baik bagi manusia daripada
bersukacita dalam segala pekerjaannya,
karena itu adalah bagiannya. Sebab siapakah
yang dapat memperlihatkan kepadanya apa
yang akan terjadi sesudah dia?

4
1 Lalu aku menengok dan melihat sesegala
penindasan yang terjadi di bawah

matahari. Dan tampaklah air mata mereka
yang tertindas, namun bagi mereka tidak ada
yang menghibur. Dan di pihak yang menindas
mereka ada kekuasaan, tetapi di pihak mereka,
tidak ada yang menghibur.
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2Maka aku menyanjung mereka yang mati,

yang lebih dahulu mati, daripada mereka yang
hidup, yang masih hidup sampai sekarang.
3Namun yang lebih baik daripada keduanya

adalah yang belum ada sampai sekarang, yang
belum pernah melihat perbuatan jahat yang
terjadi di bawah matahari.
4Dan aku telah melihat segala jerih lelah

dan setiap keberhasilan pekerjaan, karena itu
adalah iri hati seseorang terhadap temannya,
maka ini pun kefanaan dan pengejaran angin.
5Orang bodoh melipat tangannya dan

memakan dagingnya sendiri.
6 Lebih baik segenggam ketenangan daripada

dua genggam jerih lelah dan pengejaran
angin.
7 Lalu aku menengok dan melihat kefanaan di

bawah matahari.
8Ada yang sendirian dan tidak berdua, anak

dan saudara pun tidak ada padanya, namun
tiada henti dalam segala jerih lelah, bahkan
matanya pun tidak puas dengan kekayaan,
lalu, "Untuk siapakah aku berjerih lelah dan
membuat jiwaku kekurangan akan apa yang
menyenangkan?" Ini pun kefanaan dan inilah
tugas yang menyedihkan.
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9Berdua lebih baik daripada sendiri, karena

bagi mereka ada upah yang baik dalam jerih
lelah mereka.
10Sebab jika mereka jatuh, yang seorang

akan membangunkan temannya. Tetapi
celakalah orang yang jatuh dan tak ada orang
lain untuk membangunkan dia!
11 Juga apabila dua orang berbaring bersama,

mereka menjadi hangat, namun jika sendirian,
bagaimana dia menjadi hangat?
12Dan apabila orang dapat mengalahkan

orang yang sendirian, dua orang akan dapat
bertahan menghadapinya; tali tiga lembar tak
mudah diputuskan.
13 Lebih baik seorang muda yang miskin dan

bijak daripada raja yang tua dan bodoh, yang
tidak dapat diberi peringatan lagi.
14Sebab, dari rumah tahanan anak muda itu

berangkat untuk menjadi raja, sedangkan dia
yang lahir dalam kerajaan membuat dirinya
menjadi miskin.
15Aku melihat semua yang hidup yang

berjalan di bawah matahari ada bersama
anak muda yang kedua yang akan berdiri
menggantikannya.
16Tidak ada habisnya bagi seluruh rakyat,

bagi semua orang yang ada sebelum mereka
bahkan yang sesudahnya, mereka tidak akan
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bersukacita bersamanya. Sungguh, ini pun
kefanaan dan pengejaran angin.

5
1 Jagalah langkahmu seperti ketika engkau
pergi ke bait Allah (Elohim - 430), bahkan,

mendekat untuk mendengarkan lebih dari
pemberian kurban orang-orang bodoh, karena
mereka tidak menyadari bahwa mereka
berbuat jahat.
2 Janganlah terburu-buru dengan

mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas
mengeluarkan kata-kata di hadapan Allah
(Elohim - 430), karena Allah (Elohim - 430) di
surga dan engkau di bumi; sebab itu biarlah
perkataanmu sedikit!
3Sebab mimpi datang karena banyaknya

kesibukan, dan percakapan bodoh karena
banyaknya perkataan.
4Apabila engkau bernazar kepada Allah

(Elohim - 430), janganlah menunda untuk
menepatinya, karena Dia tidak suka dengan
orang-orang bodoh; penuhilah apa yang telah
engkau nazarkan itu.
5 Lebih baik jika engkau tidak bernazar

daripada bernazar dan tidak menepatinya.
6 Janganlah mulutmu mengakibatkan

tubuhmu berdosa, dan janganlah berkata di
hadapan malaikat bahwa itu suatu kekeliruan.
Haruskah Allah (Elohim - 430) menjadi murka
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atas perkataan-perkataanmu dan merusakkan
pekerjaan-pekerjaan tanganmu?
7Sebab sebagaimana banyaknya mimpi,

perkataan sia-sia melimpah; tetapi takutlah
akan Allah (Elohim - 430)!
8Apabila engkau melihat penindasan

terhadap orang miskin atau pemerkosaan
terhadap keadilan dan kebenaran dalam suatu
daerah, janganlah heran akan hal itu, karena
seorang pejabat tinggi mengawasi pejabat
tinggi lainnya dan pejabat-pejabat yang lebih
tinggi mengawasi mereka.
9Dan, keuntungan suatu negeri adalah untuk

semua; raja pun dilayani bagi sebuah ladang.
10Orang yang mencintai uang tidak akan

dipuaskan oleh uang dan orang yang
mencintai kelimpahan tidak akan dipuaskan
oleh penghasilan. Ini pun kefanaan.
11Apabila kekayaan bertambah, bertambah

juga orang-orang yang menghabiskannya;
apakah untungnya bagi para pemiliknya selain
melihatnya dengan mata mereka?
12Orang yang melayani, tidurnya lelap,

entahkah dia makan sedikit ataupun banyak.
Namun kekenyangan bagi orang kaya, tidak
akan membiarkannya tidur.
13Ada kemalangan yang menyedihkan yang

telah aku lihat di bawah matahari: kekayaan
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disimpan oleh pemiliknya untuk menjadi
kesengsaraannya.
14Kekayaan itu habis oleh urusan yang

menyengsarakan; ketika dia mempunyai anak,
di tangannya tak ada apa pun lagi.
15Sebagaimana dia datang dari rahim ibunya

dengan telanjang, ia akan pergi kembali seperti
itu. Tak ada apa pun dari yang diperolehnya
dari jerih lelahnya yang dapat ia bawa dalam
tangannya.
16 Ini pun kemalangan yang menyedihkan,

bahwa sebagaimana dia datang, begitulah dia
harus pergi. Apakah untungnya orang yang
telah berjerih lelah untuk angin?
17Segenap umurnya pun dia habiskan dalam

kegelapan, dan dia merasa jengkel, dan
bertambah kesengsaraannya, dan gusarnya.
18 Lihatlah apa yang telah kuamati, adalah

baik dan pantas bagi seseorang untuk makan
dan minum dan melihat yang baik dalam
segala jerih lelahnya yang ia berjerih lelah di
bawah matahari selama hari-hari hidupnya
yang telah Allah (Elohim - 430) berikan
kepadanya, karena itulah bagiannya.
19 Juga semua orang yang telah Allah (Elohim

- 430) karuniai kekayaan kepadanya dan
harta benda, dan Dia telah memberi kuasa
untuk menikmatinya dan untuk mengambil
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bagiannya dan untuk bersukacita dalam
jerih lelahnya, ini adalah anugerah dari Allah
(Elohim - 430).
20Sebab ia tidak banyak mengingat harihari

hidupnya, karena Allah (Elohim - 430) sedang
menjawab melalui kegembiraan hatinya.

6
1Ada kemalangan yang telah aku lihat
di bawah matahari, yang berat menekan

manusia:
2 seseorang yang kepadanya Allah (Elohim -

430) karuniakan kekayaan dan harta benda
dan kehormatan, sehingga tidak ada satu pun
padanya yang kurang bagi jiwanya dari segala
yang ia inginkan, namun Allah (Elohim - 430)
tidak memberikan kuasa kepadanya untuk
menikmati dari padanya, melainkan orang lain
yang menikmatinya. Inilah kefanaan dan inilah
kemalangan yang menyakitkan.
3 Jika seseorang memperanakkan seratus

anak dan hidup lama sampai panjang umur,
tetapi jiwanya tidak dipuaskan oleh hal
yang baik itu, bahkan tidak ada kuburan
baginya, aku berkata, anak gugur lebih baik
daripadanya;
4 karena dalam kefanaan dia datang, dan

dalam kegelapan dia pergi, dan dalam
kegelapan namanya akan dibungkus.
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5 Ia tidak pernah mengetahui matahari atau

apa pun. Dia lebih tenang daripada orang tadi.
6Bahkan sekalipun dia hidup dua kali seribu

tahun, namun tidak pernah melihat hal yang
baik, tidakkah semuanya menuju ke satu
tempat?
7Segala jerih lelah manusia adalah untuk

mulutnya, namun jiwanya masih tetap belum
dikenyangkan.
8Sebab apakah kelebihan orang bijak

daripada orang bodoh? Apakah kelebihan
orang miskin yang tahu bagaimana hidup di
hadapan orang?
9 Lebih baik apa yang dilihat oleh mata

daripada apa yang direka-reka oleh jiwa. Ini
pun kefanaan dan pengejaran angin.
10Apa saja yang pernah ada, hal itu telah

disebut namanya, dan yang telah menyadari
bahwa dirinya adalah manusia, maka dia tidak
akan mampu berbantah dengan Dia yang lebih
kuat daripadanya.
11Sebab, dengan adanya perkataan yang

semakin banyak, akan memperbanyak
kefanaan, apakah kelebihannya bagi manusia?
12Sebab siapakah yang mengetahui apa

yang baik bagi manusia dalam hidup, karena
jumlah hari-hari hidup kefanaannya bahkan dia
menghabiskannya seperti bayangan? Sebab
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siapakah yang dapat memberitahukan kepada
manusia, apakah yang akan terjadi sesudah
dia di bawah matahari?

7
1 Lebih baik nama daripada minyak yang
baik, dan hari kematian daripada hari

kelahirannya.
2 Lebih baik pergi ke rumah duka daripada

pergi ke rumah pesta, karena itulah akhir
setiap orang; hendaklah orang yang hidup
menaruh hal ini di hatinya.
3Kekesalan lebih baik daripada tertawa,

karena dari wajah yang muram, hati dapat
menjadi lega.
4Hati orang bijak ada di rumah duka, tetapi

hati orang bodoh ada di rumah tawa.
5 Lebih baik mendengar hardikan orang bijak

daripada mendengar nyanyian orang bodoh.
6Sebab seperti suara semak duri yang

dibakar di bawah periuk, begitulah tawa orang
bodoh, dan ini pun kefanaan.
7Sebab penindasan membodohkan orang

bijak dan suap merusak hati.
8 Lebih baik akhir suatu hal daripada awalnya.

Lebih baik roh panjang sabar daripada roh
tinggi hati.
9 Janganlah lekas-lekas marah di dalam

rohmu, karena kemarahan menetap dalam
dada orang-orang bodoh.
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10 Janganlah berkata, "Mengapa masa lalu

lebih baik daripada masa sekarang?" Sebab
bukanlah berdasarkan hikmat engkau bertanya
seperti itu.
11Hikmat itu baik, sepadan dengan suatu

warisan, dan suatu kelebihan bagi orang yang
melihat matahari.
12Sebab hikmat adalah perlindungan seperti

uang adalah perlindungan, tetapi keuntungan
pengetahuan adalah hikmat yang memberi
hidup kepada para pemiliknya.
13 Perhatikanlah pekerjaan Allah (Elohim -

430), sebab, siapakah yang dapat meluruskan
apa yang telah dibengkokkan-Nya?
14 Pada hari mujur bergembiralah, tetapi

pada hari kesengsaraan perhatikanlah, bahwa
Allah (Elohim - 430) juga telah menjadikan
hari yang satu bersama hari yang lainnya,
supaya dengan begitu manusia tidak dapat
menemukan apa pun sesudahnya.
15Aku telah melihat segala hal dalam

hari-hari kefanaanku; ada orang benar yang
binasa dalam kebenarannya dan ada orang
fasik yang panjang umur dalam kejahatannya.
16 Janganlah terlalu benar dan janganlah

menunjukkan dirimu terlalu bijak; mengapa
menghancurkan dirimu sendiri?
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17 Janganlah terlalu fasik dan janganlah

bodoh; mengapa engkau harus mati sebelum
waktumu?
18Adalah baik bahwa engkau memegang

yang satu dan juga tidak membiarkan
tanganmu melepaskan yang lain, sebab, orang
yang takut akan Allah (Elohim - 430) akan
muncul dengan kesemuanya itu.
19Hikmat membuat orang bijak lebih kuat

daripada sepuluh penguasa yang ada di dalam
kota.
20Sebab, tidak ada orang benar di bumi,

yang melakukan hal yang baik dan tidak dapat
berdosa.
21 Juga, terhadap segala perkataan yang

mereka ucapkan, biarlah engkau tidak
memberikan hatimu, sehingga engkau tidak
mendengar hambamu menista engkau.
22Sebab seringkali hatimu juga mengetahui

bahwa engkau pun telah melecehkan orang
lain.
23Semuanya ini telah aku uji dengan hikmat,

aku telah berkata, "Biarlah aku menjadi bijak!"
Tetapi hal itu jauh dari padaku.
24Apa yang ada itu jauh dan teramat dalam,

siapakah yang dapat menemukannya?
25Aku dan hatiku sudah berkeliling untuk

mengetahui, dan untuk menyelidiki, serta
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mencari hikmat dan kesimpulan, bahkan
untuk mengetahui fasiknya kebodohan dan
bodohnya kebebalan.
26Dan aku menemukan hal yang lebih pahit

daripada kematian: wanita yang hatinya
adalah jala dan jerat dan tangannya adalah
belenggu. Orang yang dikenan di hadapan
Allah (Elohim - 430) akan luput dari padanya,
tetapi orang berdosa akan tertangkap olehnya.
27 Lihatlah, ini yang telah aku temukan, kata

Pengkhotbah: sementara menambah satu
demi satu untuk mendapatkan kesimpulan,
28 --yang masih tetap aku cari, namun

belum aku temukan-- seorang pria dari
antara seribu yang telah aku temukan, tetapi
seorang wanita di antara semua itu aku belum
menemukannya.
29 Lihatlah, hanya ini yang telah aku temukan,

bahwa Allah (Elohim - 430) telah membuat
manusia jujur, tetapi mereka telah mencari
banyak dalih.

8
1Siapakah yang seperti orang bijak? Dan
siapakah yang mengerti makna suatu

hal? Hikmat manusia membuat wajahnya
bercahaya dan kekerasan wajahnya diubahkan.
2Aku minta: Patuhilah perintah raja dan

perihal sumpah kepada Allah (Elohim - 430).
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3 Janganlah terburu-buru pergi dari

hadapannya, janganlah bertahan dalam hal
yang jahat, karena dia melakukan semua yang
ia berkenan.
4Sebab, titah raja berkuasa, sehingga

siapakah yang akan berkata kepadanya,
"Apakah yang engkau perbuat?"
5Siapa yang mematuhi perintah tidak akan

mengalami perkara yang tidak baik; hati orang
bijak mengerti saat dan penghakiman.
6Sebab untuk setiap perkara ada waktu dan

penghakiman; karena kejahatan manusia
melimpah di atas dirinya.
7Sebab ia tidak mengetahui apa yang

akan terjadi. Sebab siapakah yang dapat
memberitahukan kapan hal itu akan terjadi?
8Manusia bukanlah penguasa atas roh untuk

mengendalikan roh, dan tidaklah memiliki
kuasa atas hari kematian. Tidak ada cuti
dalam peperangan; dan kefasikan tidak akan
melepaskan para pelakunya.
9Semuanya ini telah aku lihat agar dapat

mencenderungkan hatiku kepada setiap
pekerjaan yang dilakukan di bawah matahari,
karena ada saatnya manusia menguasai
manusia untuk mendatangkan celaka pada
dirinya.
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10Dan dengan demikian, aku melihat orang

fasik yang dikuburkan dan mereka masuk serta
berjalan di tempat kudus, bahkan mereka
dilupakan di kota tempat mereka melakukan
yang demikian; ini pun kefanaan.
11Oleh karena hukuman atas perbuatan jahat

tidak segera dijalankan, maka hati anak-anak
manusia dipenuhi kecenderungan untuk
berbuat jahat.
12Sekalipun orang berdosa melakukan

seratus kejahatan dan berumur panjang,
tetapi aku tahu pasti bahwa bagi orang yang
takut akan Allah (Elohim - 430), yang takut di
hadapan-Nya, akan ada kebaikan.
13Tetapi bagi orang fasik tidak akan ada

kebaikan dan dia tidak akan memperpanjang
umurnya bagaikan sebuah bayangan, karena
dia tidak takut di hadapan Allah (Elohim - 430).
14Ada kefanaan yang telah terjadi di atas

bumi: bahwa ada orang benar yang kepadanya
datang apa yang sesuai dengan hasil kerja
orang fasik, dan ada orang fasik yang
kepadanya datang apa yang sesuai dengan
hasil kerja orang benar. Aku berkata, bahwa ini
pun kefanaan.
15Maka aku memuji kegembiraan, karena

tidak ada kebaikan bagi manusia di bawah
matahari selain makan dan minum dan
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bersukaria, karena itu menyertainya dalam
jerih lelahnya, selama hari-hari hidup yang
Allah (Elohim - 430) berikan kepadanya di
bawah matahari.
16Ketika aku memberi hatiku untuk mengerti

hikmat dan untuk melihat tugas yang telah
dikerjakan di atas bumi, karena juga baik siang
maupun malam di matanya tidak ada yang
melihatnya mengantuk,
17 lalu aku melihat segenap pekerjaan Allah

(Elohim - 430), bahwa manusia tidak dapat
memahami pekerjaan yang telah dikerjakan
di bawah matahari. Sebab, meski manusia
bersusah payah untuk mencarinya, tetapi dia
tidak akan memahaminya. Dan bahkan jika
orang bijak berkata hendak mengetahuinya,
dia tidak dapat memahaminya.

9
1Sebab, aku telah menyimpan semua ini ke
dalam hatiku bahkan untuk memperjelas

semuanya ini, karena orang benar dan orang
bijak serta perbuatan-perbuatan mereka ada di
dalam tangan Allah (Elohim - 430). Manusialah
yang tidak mengetahui segala yang ada di
hadapannya, baik kasih maupun kebencian.
2Segala sesuatu itu sama bagi semuanya;

satu nasib tersedia bagi orang benar dan
bagi orang fasik, untuk yang baik dan untuk
yang tahir serta untuk yang najis, dan bagi
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yang berkurban serta bagi orang yang tidak
berkurban; sebagaimana yang baik, begitulah
yang berdosa; dia yang tersumpah seperti dia
yang takut terhadap sumpah.
3 Ini adalah suatu kemalangan di antara

segala yang diperbuat di bawah matahari,
yaitu bahwa nasib semua orang sama. Dan
juga hati anak-anak manusia penuh dengan
kejahatan, dan kebebalan ada di dalam hati
mereka sepanjang hidup mereka, dan sesudah
itu, menuju kematian.
4Sebab siapa yang termasuk orang hidup, di

sana ada harapan; karena anjing yang hidup
lebih baik daripada singa yang mati.
5Sebab orang yang hidup mengetahui bahwa

mereka akan mati, tetapi orang yang mati
tidak mengetahui apa-apa, dan tidak ada lagi
upah bagi mereka, karena kenangan mereka
telah dilupakan.
6 Juga kasih, kebencian, dan kecemburuan

mereka sudah lenyap, dan tidak ada lagi
bagian mereka selama-lamanya dalam segala
yang dilakukan di bawah matahari.
7 Pergilah, makanlah rotimu dengan gembira

dan minumlah anggurmu dengan hati yang
senang, karena Allah (Elohim - 430) telah
disukakan dengan pekerjaan-pekerjaanmu.



PENGKHOTBAH 9.8–12 26
8Biarlah pakaian-pakaianmu putih setiap saat

dan biarlah di kepalamu tidak kekurangan
minyak.
9Nikmatilah hidup bersama istri yang engkau

kasihi sepanjang hari-hari hidup kefanaanmu,
yang telah Dia berikan kepadamu di bawah
matahari sepanjang hari-hari kefanaanmu;
karena itu adalah bagianmu dalam kehidupan
dan dalam jerih lelahmu yang kamu berjerih
lelah di bawah matahari.
10Segala yang tanganmu temukan

untuk melakukannya, lakukanlah dengan
kekuatanmu, karena tidak ada pekerjaan,
atau pertimbangan, atau pengetahuan, atau
hikmat, di alam maut, tempat yang ke sana
engkau tuju.
11Aku menengok dan melihat di bawah

matahari, bahwa perlombaan bukan untuk
yang cepat, dan peperangan bukan untuk
yang perkasa, dan juga roti bukan untuk
yang bijak, dan juga kekayaan bukan untuk
yang pandai, dan juga kemurahan bukan
untuk yang berpengertian, karena waktu dan
kesempatan menjumpai mereka semua.
12Sebab manusia pun tidak mengetahui

saatnya, seperti ikan yang tertangkap dalam
jala celaka, dan seperti burung-burung
yang tertangkap dalam jerat, seperti itulah
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anak-anak manusia yang terjerat pada waktu
celaka, ketika hal itu menimpa ke atas mereka
dengan tiba-tiba.
13Aku melihat ini juga sebagai hikmat di

bawah matahari dan ini ajaib bagiku:
14 ada sebuah kota kecil dengan penduduk

yang sedikit; dan seorang raja besar datang
menyerang dan mengepungnya serta
membangun benteng-benteng pengepungan
yang besar terhadapnya;
15 dan di situ ditemukan seorang bijak yang

miskin, dan dia meluputkan kota itu dengan
hikmatnya. Namun tak seorang pun mengingat
orang miskin itu.
16Dan aku berkata: Hikmat lebih baik

daripada kekuatan, tetapi hikmat orang miskin
diremehkan dan kata-katanya tidak didengar.
17Kata-kata orang bijak dalam ketenangan

lebih didengar daripada teriakan orang yang
berkuasa di antara orang-orang bodoh.
18Hikmat lebih baik daripada senjata-senjata

perang, namun seorang yang berdosa
menghancurkan banyak hal yang baik.

10
1 Lalat mati membuat parfum si peracik
minyak wangi mengeluarkan bau

busuk; sedikit kebodohan lebih berdampak
daripada hikmat dan kehormatan.
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2Hati orang bijak di tangan kanannya,

sedangkan hati orang bodoh di tangan kirinya.
3Dan juga, ketika dia yang bodoh sedang

berjalan di jalan, hatinya kosong, maka dia
mengatakan kepada semua orang bahwa dia
bodoh.
4Apabila roh yang berkuasa bangkit

terhadapmu, janganlah tinggalkan tempatmu,
karena pemulihan menghentikan kesalahan-
kesalahan besar.
5Ada suatu kejahatan yang telah aku lihat

di bawah matahari, sebagai suatu kekeliruan
yang muncul di hadapan penguasa:
6 orang bodoh ditempatkan pada kedudukan-

kedudukan yang sangat tinggi dan orang-orang
kaya duduk di tempat rendah.
7Aku telah melihat budak-budak di atas

kuda, dan para pembesar yang berjalan kaki
di tanah seperti budak.
8Siapa menggali lubang akan jatuh ke

dalamnya dan orang yang menerobos pagar
akan dipagut ular.
9Siapa menambang batu akan dilukainya,

siapa membelah kayu akan dibahayakannya.
10 Jika besi menjadi tumpul dan dia tidak

mengasah permukaannya, maka dia harus
mengeluarkan lebih banyak tenaga, namun
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hikmat adalah yang terutama yang membuat
berhasil.
11 Jika ular memagut sebelum mantera, maka

tak ada gunanya tukang mantera.
12Kata-kata dari mulut yang bijak adalah

kemurahan, tetapi bibir orang bodoh menelan
dirinya sendiri.
13Awal dari perkataan mulutnya adalah

kebodohan dan akhir dari mulutnya adalah
kebebalan yang menyengsarakan.
14Orang bodoh memperbanyak kata-kata,

padahal manusia tidak mengetahui apa
yang akan terjadi, dan siapakah yang dapat
memberitahukan kepadanya apa yang akan
terjadi sesudah dia?
15 Jerih lelah orang-orang bodoh meletihkan

dirinya sendiri, karena dia tidak mengetahui
bagaimana pergi ke kota.
16Celakalah kamu, hai negeri, apabila rajamu

seorang kanak-kanak dan pemuka-pemukamu
makan pada pagi hari.
17Berbahagialah kamu, hai negeri,

apabila rajamu adalah putra terkemuka
dan pemuka-pemukamu makan pada
waktunya untuk kekuatan dan bukan untuk
bermabuk-mabukan.
18Atap runtuh oleh karena kemalasan, dan

rumah bocor oleh karena tangan yang lamban.
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19Rotilah yang menghasilkan tawa dan air

anggur menggembirakan mereka yang hidup,
tetapi uang membayar semua itu.
20 Juga, janganlah menista raja dalam

pikiranmu, dan janganlah menista orang kaya
di dalam kamar tidurmu, karena burung di
langit akan menyampaikan suara itu dan
segala yang bersayap akan memberitahukan
perkara itu.

11
1 Lemparkanlah rotimu ke permukaan
air, maka engkau akan menemukannya

setelah waktu yang lama.
2Berikanlah bagian pada tujuh, bahkan pada

delapan, karena engkau tidak mengetahui
kemalangan apa yang akan terjadi di atas
bumi.
3 Jika awan-awan penuh hujan, mereka

mencurahkannya ke atas bumi. Jika pohon
tumbang ke selatan, atau ke utara, di tempat
pohon itu jatuh di situlah dia akan berada.
4Orang yang selalu mengamati angin tidak

akan menabur, dan orang yang selalu melihat
awan tidak akan menuai.
5Sebagaimana engkau tidak mengetahui

bagaimana jalan roh ketika tulang-tulang ada
di dalam rahim orang yang mengandung,
demikian juga engkau tidak mengerti
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perbuatan Allah (Elohim - 430) yang
menjadikan segala sesuatu.
6Taburkanlah benihmu pada waktu pagi

dan janganlah biarkan tanganmu beristirahat
hingga senja hari, karena engkau tidak
mengetahui yang manakah yang akan
berhasil, yang inikah atau yang itukah, atau
keduanya sama-sama baik.
7Terang itu nikmat dan melihat matahari itu

baik bagi mata;
8 dan jika manusia hidup panjang umur,

biarlah dia bersukaria dalam semuanya
itu, namun biarlah dia mengingat hari-hari
kegelapan, karena hal itu akan menjadi
banyak. Segala yang terjadi adalah kefanaan.
9Bergembiralah, hai orang muda, dalam

kemudaanmu dan buatlah hatimu senang
pada masa mudamu dan berjalanlah seturut
hati dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah
bahwa karena semua ini Allah (Elohim - 430)
akan membawa engkau ke dalam pengadilan.
10Oleh sebab itu, buanglah kepedihan dari

hatimu dan jauhkanlah kesengsaraan dari
tubuhmu, karena masa muda dan fajar hidup
adalah kefanaan.

12
1Dan ingatlah akan Penciptamu di
masa mudamu, selama belum datang

hari-hari sengsara dan mendekat tahun-tahun
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ketika engkau berkata, "Tak ada kesenangan
bagiku di dalamnya!"
2Selama matahari, dan cahaya, dan bulan,

dan bintang-bintang belum menjadi gelap,
atau awan-awan datang kembali sesudah
hujan.
3 Pada hari ketika para penjaga rumah

gemetar, dan orang-orang kuat terbungkuk-
bungkuk, dan para penggiling berhenti karena
menjadi sedikit, dan mereka yang melihat ke
luar jendela menjadi gelap,
4 dan pintu-pintu di jalan ditutup, ketika

bunyi penggilingan melemah, dan orang
terjaga karena kicau burung, dan semua anak
perempuan penyanyi membungkuk.
5Bahkan mereka takut akan yang tinggi, dan

kengerian ada di jalan, dan pohon badam
berbunga, dan belalang menggemukkan
dirinya, dan selera menjadi lenyap, karena
manusia pergi ke rumah kekekalannya, dan
para peratap berkeliaran di jalan.
6Selama rantai perak belum diputuskan, dan

mangkuk emas diremukkan, dan tempayan
dekat mata air dihancurkan, dan roda pada
sumur diremukkan,
7maka debu akan kembali ke tanah seperti

yang telah ada, dan roh kembali kepada Allah
(Elohim - 430) yang telah mengaruniakannya.
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8Kefanaan atas kefanaan, kata Pengkhotbah,

semuanya adalah kefanaan.
9Dan lebih jauh, karena Pengkhotbah itu

berhikmat, ia terus mengajarkan pengetahuan
kepada umat. Dia juga menimbang dan
menyelidik, ia menyusun banyak amsal.
10 Pengkhotbah mencari untuk menemukan

kata-kata kesenangan, namun kata-kata
kebenaran itulah kejujuran yang tertulis.
11Kata-kata orang bijak seperti tongkat

penghalau dan seperti paku-paku yang
ditancapkan oleh para pemimpin kelompok,
yang diberikan oleh seorang gembala.
12Dan lebih jauh anakku, waspadalah:

Membuat banyak buku tak ada akhirnya, dan
banyak belajar meletihkan badan.
13Akhir kata dari segala yang didengar:

Takutlah akan Allah (Elohim - 430) dan
peganglah perintah-perintah-Nya, karena
inilah kewajiban setiap orang!
14Sebab Allah (Elohim - 430) akan membawa

setiap perbuatan ke dalam penghakiman, atas
segala yang tersembunyi, apakah itu baik,
ataupun jahat.



Kidung Agung

1
1Kidung agung dari Salomo.
2 "Biarlah dia mencium aku dengan

kecupan mulutnya! Sebab, cintamu lebih baik
daripada anggur.
3Sebab harum minyakmu baik, namamu

bagaikan minyak tercurah, karena itu
gadis-gadis mencintaimu.
4Tariklah aku! Kita akan lari mengikutimu.

Raja telah membawa aku ke dalam
mahligainya. Biarlah kami bergembira dan
bersukacita karena engkau, biarlah kami
mengingat cintamu lebih daripada anggur,
mereka telah mencintaimu dengan ketulusan.
5Aku hitam, tetapi menarik hai putri-putri

Yerusalem, bagaikan kemah orang Kedar,
bagaikan tirai-tirai Salomo.
6 Janganlah memandang aku karena

aku hitam, sebab matahari menyinariku.
Putra-putra ibuku marah kepadaku, mereka
menjadikan aku penjaga kebun-kebun anggur,
tetapi kebun anggurku sendiri, aku tidak
menjaganya.
7Ceritakanlah kepadaku, ya, engkau yang

jiwaku cintai, di mana engkau memberi
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makan? di mana engkau membaringkannya
pada petang hari? Mengapa aku menjadi
seperti orang yang berkerudung di samping
kawanan ternak sahabat-sahabatmu?"
8 "Jika engkau sendiri tidak menyadari hai

yang jelita di antara para wanita, ikutilah
jejak-jejak kawanan kambing domba itu. Dan
gembalakanlah anak-anak kambingmu di
samping perkemahan para gembala.
9Hai kekasihku, aku telah membandingkan

engkau dengan kuda-kuda betinaku di antara
kereta-kereta Firaun.
10 Pipimu molek dengan perhiasan-perhiasan,

dan lehermu dengan kalung emas.
11Kami akan membuat bagimu perhiasan-

perhiasan emas, dengan bertatahkan
perak.
12Sementara raja berada pada meja

bundarnya, minyak wangiku menyerbakkan
keharumannya.
13Kekasihku bagiku laksana sebungkus Mur,

menyisip di antara buah dadaku.
14Kekasihku bagiku laksana segugus bunga

di Henna, kebun-kebun anggur En-Gedi.
15 Lihatlah, betapa cantiknya engkau,

kekasihku, sungguh engkau cantik, matamu
bagaikan mata merpati.
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16 Lihatlah, engkau cantik kekasihku, sungguh

menyenangkan. Juga tempat tidur kita mewah.
17Balok-balok rumah kita terbuat dari kayu

aras, dan kasau-kasaunya dari kayu cemara."

2
1 "Akulah bunga mawar Saron, bunga
bakung di lembah-lembah.

2Bagaikan bunga bakung di antara duri-
duri, demikianlah pasanganku di antara
gadis-gadis."
3 "Bagaikan pohon apel di antara pohon-

pohon di hutan, demikianlah kekasihku di
antara para teruna. Aku amat menyukai
berada dan duduk dalam naungannya, bahkan
buahnya manis bagi langit-langit mulutku.
4 Ia membawa aku ke rumah anggur, dan

panjinya di atasku adalah cinta.
5Berilah aku makan kue kismis, segarkanlah

aku dengan buah apel, karena aku sakit
asmara.
6Tangan kirinya ada di bawah kepalaku,

tangan kanannya memelukku.
7Aku menyumpahi kamu demi rusa-

rusa betina dan demi kijang-kijang
di padang, hai putri-putri Yerusalem;
apabila kamu mengobarkan dan apabila
kamu membangkitkan cinta selagi dia
mengingininya!
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8Ada suara kekasihku! Lihatlah itu, ia datang

melompat-lompat di atas gunung-gunung,
berjingkat-jingkat di atas bukit-bukit.
9Kekasihku laksana kijang atau anak

rusa jantan. Lihatlah, dia berdiri di balik
dinding kita, sambil memandang dari jendela,
mengintip dari kisi-kisi.
10Kekasihku menjawab dan berkata

kepadaku." "Bangunlah engkau, pasanganku,
jelitaku, dan keluarlah engkau!
11Sebab lihatlah, musim dingin telah berlalu,

hujan telah berhenti dan sudah berlalu.
12Bunga-bunga tersembul di bumi, waktu

menyanyi telah tiba, dan bunyi suara tekukur
terdengar di tanah kita.
13 Pohon ara mematangkan buah ara

yang belum matang dan bunga anggur
menyerbakkan baunya. Bangunlah manisku,
datanglah jelitaku, datanglah seorang diri!
14Oh merpatiku di celah-celah gunung

batu, di persembunyian di tempat yang
curam, perlihatkanlah dirimu, perdengarkanlah
suaramu! Sebab suaramu merdu, dan
penampilanmu elok!"
15 "Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu,

rubah-rubah kecil, yang merusak kebun-kebun
anggur, dan kebun-kebun anggur kami sedang
berbunga.
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16Kekasihku itu milikku, dan aku adalah

miliknya. Dialah yang menggembala di antara
bunga-bunga bakung.
17Sampai waktu siang berlalu dan bayang-

bayang menghilang. Kembalilah kekasihku,
berlakulah seperti kijang atau anak rusa jantan
di celah-celah gunung."

3
1 "Di atas ranjangku, pada malam hari
aku mencari dia, yang jiwaku cintai. Aku

mencari dia, tetapi aku tidak menemukannya.
2Aku akan bangun sekarang dan berkeliling

di kota itu, di jalan-jalan dan di lapangan-
lapangan Aku akan mencari dia yang
jiwaku cintai, aku mencari dia, tetapi tidak
menemukannya.
3 Para penjaga berkeliling kota menemukan

aku. Aku bertanya: Apakah kamu melihat dia
yang jiwaku cintai?
4Ketika aku baru saja melewati mereka,

aku menemukan dia yang jiwaku cintai, aku
menangkapnya dan tidak membiarkannya
pergi, sampai aku membawa dia ke dalam
rumah ibuku, dan ke kamar dia yang
mengandung aku.
5Aku menyumpahi kamu, hai putri-

putri Yerusalem, demi rusa-rusa betina
atau demi kijang-kijang di padang,
apabila kamu mengobarkan dan apabila
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kamu membangkitkan cinta selagi dia
mengingininya!"
6 "Apakah gerangan itu yang muncul dari

padang belantara seperti tiang-tiang asap,
yang diharumkan dengan mur dan kemenyan,
dari segala macam serbuk dari pedagang?
7 Lihatlah jolinya, milik Salomo, enam puluh

orang gagah perkasa Israel di sekelilingnya.
8Mereka semua memegang pedang, terlatih

dalam perang, setiap orang dengan pedang
pada pahanya karena kegentaran pada malam.
9Raja Salomo membuat sendiri tandu dari

pohon Libanon.
10Dia membuat tiang-tiangnya dari perak,

sandarannya dari emas, tempat duduknya
berwarna ungu, bagian tengahnya dihampari
cinta putri-putri Yerusalem.
11Keluarlah hai putri-putri Sion dan

pandanglah Raja Salomo dengan mahkota
yang telah ibunya kenakan kepadanya, pada
hari pernikahannya, pada hari kegembiraan
hatinya."

4
1 "Sungguh engkau cantik, kekasihku.
Lihatlah, engkau cantik, matamu bagaikan

mata merpati di balik cadarmu. Rambutmu
bagaikan kawanan kambing yang berbaring di
gunung Gilead.
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2Gigimu bagaikan kawanan domba yang

digunting, yang keluar dari kolam pencucian,
yang kesemuanya beranak kembar dan tidak
ada yang mandul di antara mereka.
3Bibirmu bagaikan seutas tali kirmizi, dan

ucapanmu manis, pelipismu bagaikan belahan
buah delima di balik cadarmu.
4 Lehermu bagai menara Daud, dibangun

untuk senjata; seribu perisai tergantung
padanya, semua perisai orang-orang yang
gagah berani.
5Dua buah dadamu laksana dua anak

rusa, dua anak kijang kembar yang tengah
merumput di antara bunga bakung.
6Sampai waktu siang berlalu dan bayang-

bayang lenyap, aku sendiri akan pergi ke
gunung mur dan ke bukit kemenyan.
7Engkau seluruhnya cantik, kekasihku. Tiada

cacat cela padamu.
8Datanglah kepadaku dari Libanon,

pasanganku; bersamaku dari Libanon.
Pandanglah dari puncak Amana, dari puncak
Shenir dan Hermon, dari lubang-lubang singa,
dari pegunungan tempat macan tutul!
9Engkau menggairahkan hatiku, dindaku,

pasanganku; engkau menggairahkan hatiku
dengan kerlingan matamu, dengan seuntai
kalung di lehermu.
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10Betapa indah kasihmu, dindaku,

pasanganku! Betapa jauh lebih baik cintamu
daripada anggur, dan keharuman minyakmu
lebih dari segala macam rempah-rempah!
11Bibirmu, pasanganku, meneteskan madu

murni; madu dan susu ada di bawah lidahmu,
dan keharuman pakaianmu seperti keharuman
Libanon.
12Dindaku, pasanganku, laksana taman

yang terkunci; seperti luapan mata air yang
termeterai.
13Tanamanmu adalah kebun buah delima

dengan buahnya yang sangat baik, bunga
pacar dan rempah wangi;
14 rempah wangi dan kunyit, tebu dan

kayu manis; dengan segala macam pohon
kemenyan, mur dan gaharu, beserta segala
rempah yang terpilih;
15mata air di taman, sumur air hidup, yang

mengalir dari gunung Libanon!"
16 "Bangunlah, hai angin utara, ya datanglah,

hai angin selatan, bertiuplah di tamanku
supaya wangi rempah-rempahnya menyerbak,
biarlah kekasihku masuk ke tamannya, dan
makanlah buah-buah yang sangat baik."

5
1 "Aku telah masuk ke tamanku, dindaku,
pasanganku; aku telah mengumpulkan

mur serta rempah-rempahku. Aku telah
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makan sarang maduku dan maduku, aku telah
minum anggurku beserta susuku. Makan dan
minumlah, hai teman-teman, ya minumlah
sampai puas, hai kekasih."
2 "Aku tidur, tetapi hatiku bangun. Ada suara

kekasihku yang mengetuk: Bukakanlah bagiku,
dindaku, kekasihku, merpatiku, idamanku.
Sebab, kepalaku penuh dengan embun,
rambut ikalku dengan tetesan embun malam.
3Aku telah menanggalkan jubahku, apakah

aku akan mengenakannya lagi? Aku telah
membasuh kakiku, apakah aku akan
mengotorinya lagi?
4Kekasihku mengulurkan tangannya melalui

lubang pintu, dan hatiku bergetar karenanya.
5Aku berdiri untuk membuka pintu bagi

kekasihku, dan tanganku bertetesan mur, dan
jari-jariku mengalirkan mur pada pegangan
pintu.
6Aku membukakan pintu bagi kekasihku,

tetapi kekasihku telah pergi; dia telah
berlalu. Jiwaku melayang ketika dia
berbicara; aku mencarinya tetapi aku tidak
menemukannya. Aku memanggil ia, tetapi dia
tidak menjawabku.
7 Penjaga yang berkeliling kota itu

menemukanku, mereka memukulku, mereka
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melukaiku; penjaga tembok itu mengangkat
cadar dariku.
8Aku menyumpahi kamu, hai putri-putri

Yerusalem, apabila kamu menemukan
kekasihku, apakah yang akan kamu katakan
kepadanya? Bahwa aku sakit asmara!"
9 "Apakah kekasihmu lebih daripada kekasih

yang lain, hai yang jelita di antara para wanita?
Apakah kekasihmu lebih daripada kekasih
yang lain, sehingga engkau menyumpahi kami
demikian?"
10 "Kekasihku berseri dan kemerah-merahan,

berdiri di antara sepuluh ribu orang.
11Kepalanya bagaikan emas murni;

rambutnya ikal berombak dan hitam bagaikan
burung gagak.
12Matanya bagaikan merpati pada aliran

air, mandi dengan susu, yang duduk di
perbatasan.
13 Pipinya bagaikan taman rempah-rempah,

taman yang menebarkan wewangian. Bibirnya
laksana bunga bakung yang meneteskan,
mengalirkan mur.
14Tangannya bagaikan lingkaran emas

dipenuhi permata. Tubuhnya bersalut gading,
bertabur permata safir.
15Kakinya laksana pilar pualam, bertumpu

pada alas emas murni; penampilannya seperti
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Libanon, sangat baik seperti pohon-pohon
aras.
16Ucapannya sangat manis, dan setiap orang

menginginkannya. Demikianlah kekasihku,
demikianlah sahabatku, hai putri-putri
Yerusalem."

6
1 "Ke manakah kekasihmu pergi, hai yang
jelita di antara para wanita? Ke mana

kekasihmu berpaling? Sebab kami mencarinya
bersamamu."
2 "Kekasihku telah turun ke tamannya, taman

rempah-rempah untuk menggembalakan di
taman itu, dan mengumpulkan bunga bakung.
3Aku milik kekasihku, dan kekasihku milikku,

ia menggembalakan di antara bunga-bunga
bakung."
4 "Ya, kekasihku, engkau cantik, laksana

Tirza, secantik Yerusalem, mengagumkan
laksana pasukan yang berpanji-panji.
5 Palingkanlah pandanganmu dari padaku,

karena mereka telah mengganggu aku.
Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang
berbaring di Gilead.
6Gigimu laksana kawanan domba betina,

yang keluar dari tempat pembasuhan, yang
beranak kembar, dan kemandulan tidak ada di
antara mereka.
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7 Laksana belahan buah delima pelipismu di

balik cadarmu.
8Enam puluh dari mereka adalah permaisuri,

dan delapan puluh gundik, dan perawan-
perawan tak terbilang banyaknya.
9Tetapi, dialah satu-satunya merpatiku,

idamanku, putri tunggal ibunya, dia adalah
pilihan dari orang yang melahirkannya;
gadis-gadis melihatnya dan memberkatinya,
permaisuri dan para selir memuji-mujinya.
10Siapakah dia yang terlihat seperti fajar

merekah, elok laksana bulan purnama, terang
benderang bagaikan mentari, mengagumkan
seperti bala tentara dengan panji-panjinya?"
11 "Aku turun ke taman kenari, untuk melihat

buah-buahan di lembah, untuk melihat apakah
pohon anggur berbunga, dan pohon-pohon
delima berkuncup.
12Aku tidak menyadari, tetapi jiwaku

menempatkan aku di atas kereta penguasa
bangsaku."
13 "Kembalilah, kembalilah, hai gadis Sulam,

kembalilah, kembalilah! dan biarlah kami
melihat padamu! Apakah kamu akan melihat
pada gadis Sulam, seperti sebuah tarian dari
dua perkemahan?"

7
1 "Sungguh indah langkah-langkahmu
dengan kasut, hai putri bangsawan!
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Lekukan pinggulmu bagaikan perhiasan, karya
tangan seorang seniman.
2 Pusarmu, seperti piala yang melingkar;

tidak pernah kekurangan anggur campuran.
Perutmu bagaikan timbunan gandum, dipagari
bunga bakung.
3Dua buah dadamu bagaikan dua anak rusa,

anak kijang kembar.
4 Lehermu laksana menara gading, matamu

seperti telaga di Heshbon, dekat pintu gerbang
Batrabim; hidungmu seperti menara Libanon,
yang menghadap ke arah Damshik.
5Kepalamu bagaikan Karmel, ya rambut

kepalamu seperti lembayung; raja tertawan
dalam ikal rambutnya.
6Betapa elok dan betapa menawan engkau,

ya kekasih, dalam kesukaan.
7Sosokmu bagaikan pohon kurma, dan buah

dadamu bagaikan tandan buah anggur.
8Aku berkata: Aku akan memanjat pohon

kurma itu, aku akan memegang tangkainya,
biarlah buah dadamu bagaikan tandan buah
anggur, dan keharuman hidungmu laksana
buah apel.
9 Langit-langit mulutmu seperti anggur

terbaik turun untuk kekasihku, yang mengalir
perlahan dengan lembut ke bibir orang-orang
yang tidur."
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10 "Aku milik kekasihku dan gairahnya tertuju

kepadaku
11Datanglah kekasihku, mari kita pergi ke

padang; marilah kita menginap di desa-desa.
12Mari kita bangun pagi-pagi ke kebun

anggur; marilah kita melihat apakah pohon
anggur berbunga, apakah bunga sudah mekar,
apakah pohon-pohon delima sudah berkuncup.
Di sanalah aku akan memberikan cintaku
kepadamu!
13Apel cinta menyerbakkan keharuman,

di pintu kita terdapat berbagai buah yang
terbaik; yang baru, juga yang lama, aku telah
menyimpannya untukmu, kekasihku.

8
1Siapakah yang dapat memberikan engkau
kepadaku sebagai saudara laki-lakiku,

yang menyusu pada buah dada ibuku?
Bila aku menjumpai engkau di luar, aku
akan menciummu. Mereka juga tidak akan
memandang rendah aku!
2Aku akan menuntunmu; aku akan

membawa engkau ke rumah ibuku, engkau
akan mengajar aku; Aku akan memberi
supaya engkau minum anggur, yang berempah
perasan buah delimaku.
3Tangan kirinya berada di bawah kepalaku,

dan tangan kanannya memeluk aku.
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4Aku menyumpahi kamu, hai putri-putri

Yerusalem: mengapa kamu mengobarkan dan
mengapa kamu membangkitkan cinta selagi
dia menginginkannya?"
5 "Siapakah dia yang muncul dari padang

belantara, yang bersandar pada kekasihnya?"
Di bawah pohon apel aku membangunkan
engkau, di sanalah ibumu kesakitan karena
engkau, dan di sanalah dia kesakitan; dia
melahirkan engkau.
6Taruhlah aku seperti meterai di hatimu,

seperti meterai pada lenganmu. Sebab, cinta
kuat seperti maut, kecemburuan kejam seperti
alam maut, nyalanya adalah nyala api, suatu
nyala api TUHAN (YAHWEH - 0)!
7Air yang banyak tidak dapat memadamkan

cinta, bahkan sungai-sungai tidak dapat
menghanyutkannya. Jika seorang pria
memberikan semua kekayaan rumahnya demi
cinta, mereka pasti akan merendahkannya.
8Kami mempunyai seorang adik perempuan,

dan dia belum mempunyai buah dada.
Apakah yang harus kami lakukan dengan adik
perempuan kami, pada hari dia dipinang?
9Apabila dia dinding, kami akan mendirikan

menara perak di atasnya; dan bila dia pintu,
kami akan menghiasinya dengan papan kayu
aras.
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10Aku adalah dinding, dan buah dadaku

bagaikan menara; maka aku di matanya
laksana orang yang memperoleh kedamaian.
11Sebidang kebun anggur milik Salomo di

Baal Hamon; dia menyerahkan kebun anggur
itu kepada para penggarap, masing-masing
membawa seribu keping perak sebagai
hasilnya.
12Kebun anggurku yang adalah milikku, ada

di hadapanku; yang seribu keping adalah
bagimu, ya, Salomo, dan yang dua ratus
keping adalah untuk para penggarap hasilnya.
13Hai sahabat-sahabat yang bermukim di

kebun-kebun, yang mendengarkan suaramu,
buatlah aku mendengarkan!
14Bergegaslah kekasihku, dan berlakulah

seperti kijang, atau seperti anak rusa, rusa
jantan di atas pegunungan rempah-rempah."



Yesaya

1
1 Penglihatan Yesaya anak Amos, yang
ia lihat mengenai Yehuda dan Yerusalem

pada zaman Uzia, Yotam, Ahas, dan Hizkia,
raja-raja Yehuda.
2Dengarlah hai langit, dan berilah telinga

hai bumi! Sebab TUHAN (YAHWEH - 3068)
telah berfirman, "Aku telah merawat dan
membesarkan anak-anak, tetapi mereka telah
memberontak melawan Aku.
3 Lembu mengenal pemiliknya, dan keledai

palungan tuannya, Israel tidak mengenal,
umat-Ku tidak mengerti."
4Ah, bangsa yang penuh dosa, umat yang

sarat dengan kejahatan, benih orang-orang
jahat, anak-anak yang rusak! Mereka
telah meninggalkan TUHAN (YAHWEH -
3068), mereka telah merendahkan Yang
Mahakudus Israel, mereka telah berpaling
membelakangi-Nya.
5Mengapa kamu harus dipukul lagi? Akankah

kamu meningkatkan pemberontakan? Seluruh
kepala sakit, dan segenap hati lemah.
6Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada

kesegaran di dalamnya, luka, memar, dan
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luka baru; yang tidak ditutup, tidak dibalut,
ataupun diolesi dengan minyak.
7Negerimu hancur, kota-kotamu terbakar

api, tanahmu, orang-orang asing melahapnya
di hadapanmu, dan kehancurannya seperti
ditunggangbalikkan oleh orang-orang asing.
8Dan putri Sion ditinggalkan seperti pondok

di kebun anggur, seperti gubuk di kebun
mentimun, seperti kota yang terkepung.
9Kecuali TUHAN (YAHWEH - 3068) alam

(Tsebaot - 6635) telah meninggalkan bagi kita
sedikit orang yang bertahan, kita akan menjadi
seperti Sodom, dan menjadi seperti Gomora.
10Dengarlah firman TUHAN (YAHWEH -

3069), penguasa-penguasa Sodom, berilah
telinga pada hukum Allah (Elohim - 430) kami,
orang-orang Gomora!
11 "Untuk apakah kurbanmu yang banyak

bagi-Ku?" firman TUHAN (YAHWEH - 3068),
"Aku sudah kenyang dengan persembahan
bakaran domba-domba jantan, dan lemak
dari ternak-ternak yang gemuk, dan darah
lembu-lembu jantan, dan domba-domba,
dan kambing-kambing jantan tidaklah Aku
menginginkannya.
12Ketika kamu datang menghadap wajah-Ku,

siapakah yang menuntut hal ini dari tanganmu,
untuk menginjak-injak pelataran-Ku?
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13 Jangan lagi menambahkan persembahan

yang sia-sia, ukupan adalah kekejian bagi-Ku,
bulan baru dan Sabat, panggilan pertemuan,
bahkan pertemuan raya, Aku tidak dapat
menahannya, itu adalah kejahatan.
14Bulan-bulan barumu dan perayaan-

perayaan tetapmu, jiwa-Ku membencinya. Itu
adalah beban bagi-Ku, Aku telah dibuat lelah
menanggungnya.
15Dan pada saat engkau menadahkan

tanganmu, Aku akan menyembunyikan
mata-Ku darimu, juga pada saat engkau
memperbanyak doa, Aku tidak akan
mendengar, tanganmu penuh dengan darah.
16Basuhlah dirimu sendiri, buatlah

dirimu bersih. Jauhkanlah kejahatan dari
perbuatanmu, dari depan mata-Ku, berhentilah
melakukan yang jahat.
17Belajarlah untuk melakukan yang baik,

carilah keadilan, hiburlah orang yang tertindas,
belalah hak yatim piatu, perjuangkanlah kaum
janda."
18 "Datanglah sekarang, dan biarlah kita

beperkara bersama! TUHAN (YAHWEH - 3068)
berfirman, Sekalipun dosa-dosamu seperti
kirmizi, akan menjadi putih seperti salju,
sekalipun memerah seperti lembayung, akan
menjadi putih seperti bulu domba,
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19 Jika kamu mau dan menaati, kamu akan

memakan hasil yang baik dari tanah ini.
20Namun jika kamu menolak dan tidak

patuh, kamu akan dimakan oleh pedang,"
sebab mulut TUHAN (YAHWEH - 3068) telah
berfirman.
21 "Bagaimana kota yang setia telah menjadi

pelacur? Aku telah memenuhi dengan
keadilan, kebenaran berdiam di dalamnya,
tetapi sekarang membunuh.
22 Perakmu telah menjadi rongsokan;

anggurmu telah tercampur dengan air.
23 Penguasa-penguasamu keras kepala, dan

sekutu para pencuri, setiap orang mencintai
suap dan mengejar imbalan; mereka tidak
membela yatim piatu, perselisihan para janda
tidak sampai kepada mereka.
24Oleh karena itu, firman Tuhan TUHAN

(YAHWEH - 3068) semesta alam (Tsebaot -
6635), Yang Mahakuat Israel, "Ah, Aku akan
menikmati ketenteraman atas lawan-Ku, dan
Aku sendiri akan menuntut balas kepada
musuh-musuh-Ku.
25Dan Aku akan mengembalikan tangan-Ku

ke atasmu, dan membersihkan rongsokan
logammu seperti pemurnian, dan aku akan
membuang semua sanga dari padamu.
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26Dan Aku akan mengembalikan hakim-

hakimmu seperti semula, dan para
penasihatmu seperti permulaan. Sesudah ini
kamu akan disebut kota kebenaran, sebuah
kota yang setia."
27Sion dengan adil akan ditebus, dan

orang-orangnya kembali dengan kebenaran.
28Dan penghancuran orang-orang durhaka

dan orang-orang berdosa itu bersama-sama,
dan mereka yang meninggalkan TUHAN
(YAHWEH - 3068) akan dihabiskan.
29Sebab mereka akan dipermalukan

pohon-pohon yang kamu rindukan, dan kamu
akan direndahkan karena taman-taman yang
telah kamu pilih.
30Sebab kamu akan menjadi seperti pohon

yang daunnya berguguran, dan seperti taman
yang tanpa aliran air.
31Dan yang kuat akan menjadi seperti eretan,

dan pekerjaannya seperti percikan api, dan
mereka berdua akan dibakar bersama-sama,
dan tidak seorang pun akan memadamkan
mereka.

2
1Yesaya anak Amos telah melihat perkara
mengenai Yehuda dan Yerusalem.

2Dan itu akan terjadi pada hari-hari terakhir,
gunung bait TUHAN (YAHWEH - 3068)
didirikan, di atas puncak gunung-gunung.
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Dan akan ditinggikan di atas bukit-bukit, dan
segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana.
3Dan banyak orang pergi dan akan berkata,

"Datanglah dan kita naik ke gunung TUHAN
(YAHWEH - 3069), ke bait Allah (Elohim - 430)
Yakub, dan Dia mengajar kita jalan-jalan-Nya,
dan kita berjalan di dalam jalan-jalan
setapak-Nya." Sebab, dari Sion akan keluar
torat, dan firman TUHAN (YAHWEH - 3069)
dari Yerusalem.
4Dan Dia akan menghakimi di antara bangsa-

bangsa, dan akan menegur banyak orang, dan
mereka akan menempa pedang-pedangnya
menjadi mata bajak, dan tombak menjadi alat
pangkas, bangsa tidak mengangkat pedang
atas bangsa, ataupun mereka tidak akan
belajar perang lagi.
5Hai kaum Yakub, datanglah, dan kita akan

berjalan dalam terang TUHAN (YAHWEH -
3068).
6Oleh karena Engkau telah meninggalkan

umat-Mu, keluarga Yakub. Sebab mereka
telah dipenuhi dari timur dan merupakan
peramal-peramal seperti penduduk Filistin,
dan bersama anak-anak muda asing mereka
bertepuk tangan.
7Dan negerinya dipenuhi dengan perak dan

emas, dan tidak habis-habisnya hartanya, dan
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negerinya penuh dengan kuda-kuda; dan tidak
ada habisnya kereta-kereta perangnya.
8Dan negerinya penuh dengan berhala-

berhala, mereka telah menyembah pekerjaan
tangan mereka sendiri, yang jari-jari mereka
sendiri yang membuatnya.
9Dan orang-orang yang rendah

dibungkukkan, dan yang tinggi telah
merendahkan diri sendiri, dan Engkau tidak
menerima mereka.
10Masuklah ke gunung batu itu, dan

bersembunyilah dalam debu, karena takut
akan TUHAN (YAHWEH - 3068), dan karena
kemuliaan keagungan-Nya.
11Mata manusia yang angkuh akan

direndahkan, dan kesombongan manusia akan
ditundukkan, dan hanya TUHAN (YAHWEH -
3068) sendiri yang akan ditinggikan pada hari
itu.
12Sebab pada hari TUHAN (YAHWEH - 3068)

alam (Tsebaot - 6635) itu, setiap orang yang
sombong dan congkak, dan setiap orang yang
mengangkat diri sendiri, direndahkan.
13Dan melawan semua pohon aras dari

Libanon, yang tinggi dan menjulang, dan
melawan semua pohon terbantin dari Bazan.
14Dan melawan semua gunung yang tinggi,

dan melawan semua bukit yang tinggi,
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15 dan melawan setiap menara yang megah,

dan melawan setiap tembok yang berkubu,
16 dan melawan semua kapal dari Tarsis, dan

melawan semua kapal yang megah.
17Dan merendahkan orang-orang yang

sombong, dan merendahkan orang-orang
yang congkak, dan TUHAN (YAHWEH - 3068)
sendiri yang akan ditinggikan pada hari itu.
18Dan berhala-berhala seluruhnya akan

lenyap.
19Dan mereka akan masuk ke dalam gua-gua

berbatu, dan masuk ke dalam gua-gua tanah
liat, oleh karena takut akan TUHAN (YAHWEH -
3068), dan karena kemuliaan keagungan-Nya,
dalam kebangkitan-Nya untuk menggentarkan
bumi.
20 Pada hari itu manusia akan membuang

berhala peraknya, dan berhala emasnya, yang
telah mereka buat baginya untuk disembah,
pada tikus-tikus, dan kelelawar-kelelawar.
21Untuk masuk ke dalam lekuk-lekuk di

gunung batu, dan ke dalam celah-celah
tebing yang curam, karena takut akan TUHAN
(YAHWEH - 3068), dan karena kemuliaan
keagungan-Nya, di dalam kebangkitan-Nya
yang menggentarkan bumi.
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22Berhentilah berharap pada manusia, yang

bernapas dari lubang hidungnya, karena
sebagai apakah dia akan dihargai?

3
1Sebab lihatlah, Tuhan, TUHAN (YAHWEH
- 3068) semesta alam (Tsebaot -

6635) mengambil dari Yerusalem dan dari
Yehuda: perlindungan dan dukungan, seluruh
persediaan roti dan seluruh persediaan air,
2 orang kuat dan ahli perang, orang yang

menghakimi dan yang bernubuat, dan pelihat
dan tua-tua,
3 perwira dan orang yang terpandang dan

penasihat dan orang cerdik pandai serta
pembicara ulung.
4Dan aku akan mengangkat anak-anak muda

menjadi pemimpin-pemimpin mereka, dan
orang yang lemah akan menguasai mereka.
5Dan orang-orang akan saling menindas,

manusia melawan manusia, dan manusia
kepada sesamanya. Anak-anak akan berlaku
kurang ajar terhadap orang tua, dan yang
rendah melawan yang terhormat.
6Sebab, seorang pria akan memegang

saudara laki-lakinya di rumah ayahnya,
dengan berkata, "Engkau memiliki jubah,
datanglah, menjadi pemimpin kami! Dan
biarlah orang-orang yang telah gagal ini
berada di bawah tanganmu."
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7 Pada hari itu ia akan bersuara dengan

mengatakan, "Aku tidak akan menjadi seorang
penyembuh, karena di dalam rumahku tidak
ada baik roti maupun pakaian, kamu tidak
akan menunjukku menjadi pemimpin umat."
8Sebab Yerusalem telah tersandung, dan

Yehuda telah jatuh, karena lidah mereka dan
perbuatan mereka terhadap TUHAN (YAHWEH
- 3068), adalah untuk menantang sepasang
mata kemuliaan-Nya.
9Raut wajah mereka bersaksi terhadap

mereka, dan dosa mereka seperti Sodom,
mereka menyatakannya, mereka tidak
menyembunyikannya. Celaka bagi jiwa
mereka! Sebab mereka telah bermufakat jahat
pada diri mereka sendiri.
10Katakanlah kepada orang yang benar,

bahwa hal itu baik, karena mereka akan makan
buah perbuatan mereka.
11Celaka bagi orang fasik! karena ganjaran

dari perbuatan tangannya akan diberikan
kepadanya.
12Oh bangsaku, yang menindasnya adalah

yang bertindak kekanak-kanakan, dan
wanita-wanita telah memerintah atasnya. Ya
bangsaku, mereka yang mengucapkan berkat
atasmu, adalah yang membuatmu tersesat
dan telah menelan jalan lorong-lorongmu.
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13TUHAN (YAHWEH - 3068) berdiri untuk

berjuang, dan berdiri untuk menghakimi umat.
14TUHAN (YAHWEH - 3068) akan masuk

ke dalam penghakiman dengan para tua-tua
umat-Nya dan pemimpin-pemimpin mereka,
karena kamu telah membakar kebun anggur;
karena jarahan orang-orang miskin ada di
dalam rumah-rumahmu.
15 "Apa maksudmu, sehingga kamu

meremukkan umat-Ku, dan kamu menggilas
wajah orang miskin?" Firman Tuhan (Tuhan -
136), ALLAH (YAHWEH - 3069) semesta alam
(Tsebaot - 6635).
16Dan TUHAN (YAHWEH - 3069) berfirman,

"Oleh karena putri-putri Sion telah menjadi
sombong, dan berjalan dengan leher
ditegakkan, dan dengan mengerlingkan kedua
matanya, mereka pergi dengan berjalan dan
berlenggak-lenggok dan dengan kakinya
mereka membunyikan giring-giring."
17Oleh karena itu Tuhan (Tuhan - 136)

akan menimpakan kudis pada batu kepala
putri-putri Sion, dan TUHAN (YAHWEH - 3068)
akan menyingkapkan aurat mereka.
18 Pada hari itu, Tuhan (Tuhan - 136) akan

mengambil keindahan perhiasan pergelangan
kaki, dan ikat kepala serta hiasan bulat yang
seperti bulan sabit.
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19Rantai, dan gelang-gelang, dan kerudung-

kerudung;
20hiasan-hiasan kepala, dan gelang-gelang

kaki, dan ikat-ikat pinggang, dan rumah-rumah
jiwa, dan jimat-jimat;
21 cincin-cincin serta perhiasan-perhiasan

hidung.
22 Pakaian-pakaian perayaan, dan jubah-

jubah, dan pakaian-pakaian luar, dan
tas.
23Cermin-cermin, dan lenan yang halus, dan

serban-serban, serta kerudung-kerudung.
24Dan itu akan terjadi, bahwa pengganti dari

wewangian yang harum, bau busuk yang ada
di sana, dan pengganti dari ikat pinggang,
seutas tali, dan pengganti dari rambut yang
tertata rapi, kebotakan, dan pengganti jubah
yang mahal, kain kabung, dan pengganti
kecantikan, luka bakar.
25Orang-orangmu akan jatuh oleh pedang,

dan pahlawanmu jatuh dalam perang.
26Dan gerbangnya akan meratap dan

berkabung, dengan bertelanjang ia akan
duduk di tanah.

4
1 Pada hari itu, tujuh wanita akan
memegang satu pria, dengan berkata,

"Kami akan makan roti kami sendiri, dan
mengenakan pakaian kami sendiri, hanya
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biarlah namamu disebutkan di atas kami,
ambillah aib kami!"
2 Pada hari itu tunas TUHAN (YAHWEH -

3068) akan menjadi indah dan mulia, dan
hasil tanah akan menjadi kebanggaan dan
keindahan bagi orang-orang Israel yang
terluput.
3Dan akan terjadi, dia yang tertinggal di

Sion, dan dia yang tersisa di Yerusalem, ia
akan disebut kudus, bahkan setiap orang yang
tertulis di antara yang hidup di Yerusalem.
4Ketika TUHAN (Tuhan - 136) telah

membersihkan kenajisan dari putri-putri Sion,
maka darah Yerusalem akan dihapus dari
tengah-tengahnya oleh roh yang mengadili,
dan roh yang membakar.
5Dan TUHAN (YAHWEH - 3069) akan

menciptakan seluruh tempat kediaman di
gunung Sion, dan atas perhimpunannya, awan
dan asap pada siang hari, dan kilat api pada
malam hari, karena di atas semua kemuliaan
akan ada tudung perlindungan.
6Dan di sana akan ada pondok untuk

bernaung dari panas terik pada siang hari, dan
sebagai perlindungan bahkan sebagai tempat
persembunyian terhadap badai dan hujan.

5
1Sekarang aku akan bernyanyi untuk
kekasihku, sebuah lagu dari kekasihku
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tentang kebun anggurnya: Kekasihku
mempunyai sebuah kebun anggur, di bukit
yang sangat subur.
2Dan dia memagarinya, dan membuang

batu-batu keluar, dan menanaminya dengan
anggur pilihan, dan membangun menara
di tengah-tengahnya, dan juga membuat
pemerasan anggur di dalamnya, dan dia
menunggu sampai menghasilkan buah anggur,
tetapi itu telah menghasilkan anggur yang
jelek.
3 "Dan sekarang, hai penduduk Yerusalem,

dan pria Yehuda, Aku minta, hakimilah antara
Aku dan kebun anggur-Ku.
4Apa lagi yang harus Kulakukan bagi

kebun anggur-Ku, dan belum aku kerjakan
terhadapnya? Mengapa Aku telah menanti
untuk menghasilkan buah-buah anggur, tetapi
dia menghasilkan buah-buah yang busuk?
5Maka sekarang, Aku akan memberitahukan

kepadamu apa yang akan Kuperbuat pada
kebun anggur-Ku. Aku akan mencabut
pagarnya dan dia akan dibakar habis, dan aku
akan merobohkan temboknya dan dia akan
menjadi tanah yang diinjak-injak.
6Dan Aku akan membiarkannya sia-sia, tidak

dirantingi dan tidak disiangi melainkan putri
malu dan rumput akan tumbuh, dan Aku akan
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memerintahkan awan-awan tidak menurunkan
hujan di atasnya."
7Sebab, kebun anggur TUHAN (YAHWEH

- 3068) semesta alam (Tsebaot - 6635)
adalah keluarga Israel, dan orang-orang
Yehuda adalah tanaman kesukaan-Nya; dan
Dia menantikan keadilan, tetapi lihatlah,
pertumpahan darah demi kebenaran, dan
lihatlah, ada tangisan!
8Celaka bagi mereka yang menyerobot

rumah demi rumah, ladang demi ladang,
sehingga tidak ada lagi tempat yang tersisa,
dan kamu telah dibuat untuk berdiam sendirian
di tengah negeri.
9TUHAN (YAHWEH - 3068) alam (Tsebaot

- 6635) telah bersumpah di telingaku,
Sesungguhnya banyak rumah akan menjadi
porak-poranda, sekalipun besar dan indah,
akan tanpa penghuni.
10Sebab sepuluh tsemed kebun anggur akan

menghasilkan hanya satu bat, dan benih satu
homer akan menghasilkan hanya satu efa.
11Celakalah mereka yang bangun awal pada

waktu pagi, tetapi mereka mengejar minuman
keras, mereka yang bertahan sampai senja,
karena anggur menggelorakan mereka.
12Dan harpa dan kecapi, tamborin dan

seruling, serta anggur, ada dalam perjamuan
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mereka, tetapi mereka tidak menghormati
pekerjaan TUHAN (YAHWEH - 3068),
dan mereka tidak memandang pekerjaan
tangan-Nya.
13Dengan demikian bangsaku pergi ke

pembuangan karena kurang pengetahuan,
dan orang-orang yang mulia kelaparan, dan
rombongan mereka kering karena kehausan.
14Dengan demikian alam maut telah

memperbesar hasratnya dan dia telah
membuka lebar mulutnya dengan tanpa batas;
maka kemuliaannya, dan rombongannya dan
kegaduhannya, dan dia yang bersukaria akan
turun ke dalamnya.
15Dan manusia akan direndahkan, dan

seorang pria akan menjadi rendah, dan mata
yang angkuh akan menjadi rendah.
16Namun TUHAN (YAHWEH - 3068) semesta

alam (Tsebaot - 6635) akan ditinggikan
dalam keadilan, dan Allah (Elohim - 410)
Yang Mahakudus telah terbukti kudus dalam
kebenaran.
17Kemudian anak-anak domba akan

digembalakan menurut padang rumputnya,
dan pengembara akan makan yang
tambun-tambun di tempat-tempat sunyi.
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18Celaka bagi mereka yang menarik

kejahatan dengan tali kesia-siaan, dan dosa
dengan tali kereta.
19Dia yang berkata, "Biarlah Dia benar-benar

mempercepat pekerjaan-Nya supaya kita
dapat melihat. Dan biarlah rancangan Yang
Mahakudus Israel mendekat dan datang, dan
biarlah kita mengetahuinya.
20Celakalah mereka yang mengatakan yang

jahat itu kebaikan, dan kebaikan itu jahat;
yang menempatkan kegelapan pada terang,
dan terang pada kegelapan; yang menaruh
pahit pada manis, dan manis pada pahit.
21Celakalah mereka yang bijak menurut

pandangannya sendiri, dan yang menjadi
bijaksana di hadapan wajah mereka sendiri.
22Celakalah mereka yang kuat minum

anggur, dan orang yang kuat mencampur
minuman keras,
23 yang membenarkan orang fasik karena

suap, dan merampas kebenaran dari orang
yang benar.
24Dengan demikian lidah api memakan

jerami, dan nyala api melumat sekam, akar
mereka bagaikan suatu kebusukan, dan pucuk
mereka akan beterbangan seperti debu,
karena mereka telah menolak hukum TUHAN
(YAHWEH - 3068) semesta alam (Tsebaot -
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6635), dan menista firman Yang Mahakudus
Israel.
25Sebab itu murka TUHAN (YAHWEH - 3068)

menyala-nyala terhadap umat-Nya, dan Dia
mengedangkan tangan-Nya melawan mereka,
dan memukulnya, dan gunung-gunung akan
berguncang, dan mayat-mayat mereka akan
menjadi seperti sampah di tengah jalan; dalam
semuanya ini, murka-Nya tidak surut dan
tangan-Nya masih tetap dikedangkan.
26Dan Dia akan meninggikan panji kepada

bangsa-bangsa dari jauh, dan akan bersuit
kepada mereka dari ujung bumi; dan lihatlah,
mereka akan datang dengan sangat cepat.
27Tidak ada yang lelah dan tersandung

di antara mereka, tidak ada yang terlelap
ataupun tertidur. Juga tidak ada yang terlepas
ikat pinggangnya maupun putus tali kasutnya.
28Yang anak-anak panahnya ditajamkan,

dan seluruh busurnya diregangkan, kuku-kuku
kuda-kuda mereka terlihat bagaikan batu api,
dan roda-roda mereka seperti puting beliung.
29Aumannya seperti singa betina, dan dia

akan mengaum seperti singa-singa muda. Dan
dia menggeram lalu menangkap mangsa dan
membawanya pergi, dan tidak ada yang dapat
merampasnya.



YESAYA 5.30–6.5 19
30Dan pada hari itu ia akan menggeram

melawan mereka seperti gemuruh laut; ketika
ia memandang ke darat, maka tampaklah
kegelapan, kesesakan, dan terang telah
menjadi gelap oleh awan-awan.

6
1 Pada tahun kematian Raja Uzia, maka
aku melihat Tuhan (Tuhan - 136) duduk

di sebuah takhta, tinggi dan menjulang, dan
jubah-Nya memenuhi tempat suci.
2Di atasnya ada para Seraf yang berdiri,

padanya ada enam sayap, enam sayap untuk
masing-masing, dengan dua sayap menutupi
wajahnya, dan dengan dua sayap ia menutupi
kakinya, dan dengan dua sayap ia terbang.
3Dan yang ini berseru kepada yang itu,

dan berkata, "Kudus, kudus, kuduslah
TUHAN (YAHWEH - 3068) semesta alam
(Tsebaot - 6635); seluruh bumi penuh dengan
kemuliaan-Nya."
4Dan berguncanglah alas ambang pintu

karena suara dari Dia yang memanggil, dan
bait itu dipenuhi dengan asap.
5Kemudian aku berkata, "Celaka bagiku,

karena aku binasa! Sebab, aku seorang yang
najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah
umat yang najis bibir, oleh karena mataku
telah melihat Raja, TUHAN (YAHWEH - 3068)
semesta alam (Tsebaot - 6635).
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6Kemudian terbanglah kepadaku satu dari

para seraf itu, dan ada bara dalam tangannya,
yang diambil dengan sepit dari mezbah.
7Dan dia menyentuhkan kepada mulutku

dan berkata, "Lihatlah, ini telah menyentuh
bibirmu, dan menyingkirkan kejahatanmu, dan
dosamu telah ditebus."
8Dan aku mendengar suara Tuhan (Tuhan -

136), yang mengatakan, "Siapa yang akan Aku
utus? Dan siapa yang akan pergi untuk Kami?"
Dan aku berkata, "Inilah aku, utuslah aku!"
9Dan Dia berfirman, "Pergilah dan katakan

kepada umat ini, dengarkanlah ketika
mendengar, tetapi biarlah kamu tidak
mengerti, dan lihatlah ketika melihat, tetapi
biarlah kamu tidak mengetahui.
10Buatlah gemuk hati orang-orang ini,

dan buatlah berat telinganya, dan tutuplah
matanya, supaya jangan dia melihat dengan
matanya, dan mendengar dengan telinganya,
dan mengerti dengan hatinya, dan berbalik
serta sembuh."
11Kemudian aku berkata, "Sampai kapan, ya

Tuhan (Tuhan - 136)?" Dan Dia menjawab,
"Sampai kota-kota sunyi sepi tanpa penghuni,
bahkan rumah-rumah tanpa manusia, dan
negeri menjadi sepi, tidak didiami."
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12Dan TUHAN (YAHWEH - 3069) telah

menghalau umat manusia jauh-jauh, dan
besarlah keruntuhan di tengah-tengah negeri
itu.
13Namun di dalamnya masih ada

sepersepuluh, dan dia akan kembali, dan
dia akan tersedia untuk pembakaran, seperti
pohon terbantin dan seperti pohon ek, yang
ketika ditebang tunggul ada padanya, benih
yang kudus adalah tunggulnya.

7
1Dan terjadilah pada zaman Ahas
anak Yotam anak Uzia, raja Yehuda,

bahwa Rezin, raja Aram, dan Pekah anak
Remalya, raja Israel, pergi ke Yerusalem untuk
berperang melawannya, tetapi tidak mampu
berperang melawannya.
2Dan isi rumah Daud telah diberitahu,

dengan mengatakan, Aram telah bersekutu
dengan Efraim. Maka hatinya terguncang, juga
hati rakyatnya, seperti pohon-pohon di hutan
yang bergoyang terhadap angin.
3Dan TUHAN (YAHWEH - 3068) berfirman

kepada Yesaya, "Pergilah sekarang untuk
menemui Ahas, kamu dan Shear-Yashub
anakmu, ke ujung saluran kolam atas di jalan
raya padang tukang penatu.
4Dan katakan kepadanya: Waspadalah dan

tenanglah, dan jangan takut ataupun berkecil
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hati karena dua puntung kayu api yang
berasap itu, karena panasnya amarah Rezin
dan Aram dan anak Remalya.
5Sebab Aram, Efraim dan anak Remalya telah

merancang yang jahat melawanmu, dengan
mengatakan,
6Marilah kita pergi melawan Yehuda,

dan membuatnya sakit hati, dan biarlah
kita memecahkan mereka untuk kita, dan
mengangkat seorang raja untuk memerintah
di tengah-tengahnya, yaitu anak dari Tabeal.
7Beginilah Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH

(YAHWEH - 3069) berfirman, "Dia tidak akan
bangkit, dan tidak akan terjadi!
8Sebab ibu kota Aram adalah Damshik, dan

pemimpin Damshik adalah Rezin; dan dalam
jangka enam puluh lima tahun Efraim akan
dihancurkan sebagai suatu umat.
9Dan ibu kota Efraim adalah Samaria, dan

pemimpin Samaria adalah anak Remalya. Jika
kamu tidak mau memercayainya, pasti kamu
tidak akan dikukuhkan."
10Dan TUHAN (YAHWEH - 3069) berfirman

lagi kepada Ahas, dengan mengatakan,
11 "Mintalah tanda dari TUHAN (YAHWEH -

3068), Allahmu (Elohimmu - 430); buatlah
permohonan yang dalam, atau, buatlah yang
tinggi di atas."
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12Namun Ahas berkata, "Aku tidak akan

meminta, juga tidak akan menguji TUHAN
(YAHWEH - 3068)."
13Dan dia berkata, "Dengarlah sekarang hai

keluarga Daud, apakah belum cukup bagimu
untuk melelahkan manusia, sehingga kamu
akan melelahkan Allahku (Elohimku - 430)
juga?
14Sebab itu Tuhan (Tuhan - 136) sendiri

akan memberikan kepadamu sebuah tanda,
lihatlah, perawan itu akan mengandung dan
akan melahirkan seorang putra, dan dia akan
memanggil namanya: Imanuel.
15Dia akan makan dadih dan madu, sampai

dia mengetahui untuk menolak yang jahat dan
memilih yang baik.
16Sebab sebelum anak itu mengetahui

menolak yang jahat dan memilih yang baik,
negeri yang kamu benci akan ditinggalkan,
oleh karena kedua rajanya.
17TUHAN (YAHWEH - 3068) akan membawa

ke atasmu, dan ke atas bangsamu, dan ke
atas isi rumah leluhurmu, hari-hari yang tidak
pernah datang, sejak hari Efraim berpaling
dari Yehuda, oleh raja Ashur.
18Dan akan terjadi pada hari itu, TUHAN

(YAHWEH - 3068) akan bersuit pada lalat yang
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ada di ujung sungai-sungai Mesir, dan kepada
lebah yang ada di negeri Ashur.
19Dan mereka akan datang, dan mereka

semua beristirahat, di ngarai-ngarai yang
terjal dan di celah-celah bukit batu, dan
di segala semak duri, dan di segala tanah
penggembalaan.
20 Pada hari itu Tuhan (Tuhan - 136) akan

mencukur dengan pisau cukur yang disewa,
dari seberang sungai, yaitu raja Ashur;
kepala dan rambut kaki dan dia juga akan
membersihkan janggut.
21Dan akan terjadi pada hari itu, bahwa

seorang manusia akan memelihara seekor
lembu betina muda dan dua ekor domba.
22Dan akan terjadi, karena berlimpahruahnya

pemerasan susu maka dia akan makan dadih,
karena itu setiap orang yang tertinggal di
tengah negeri akan makan dadih dan madu.
23Dan akan terjadi pada hari itu, bahwa

setiap tempat yang terdapat seribu pohon
anggur yang bernilai seribu shikal perak, akan
menjadi tempat onak dan semak duri.
24Dengan anak-anak panah dan busur,

ia akan datang, karena semuatanah akan
menjadi onak dan semak duri.
25Dan ke atas segala bukit yang telah digali

dengan cangkul, ketakutan akan semak duri
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dan onak tidak akan datang ke sana, tetapi itu
akan menjadi tempat lembu berkeliaran dan
untuk domba berlompatan.

8
1Dan TUHAN (YAHWEH - 3068) berfirman
kepadaku, "Ambillah sebuah batu tulis

besar dan tulislah di atasnya dengan alat tulis
manusia: Maher-Shalal Hash-Bas."
2Dan aku mengambil para saksi yang setia

untuk mencatat bagi diriku, yaitu Imam Uria
dan Zakaria anak Yeberekhya.
3Dan aku menghampiri seorang nabiah, dan

dia mengandung dan melahirkan seorang anak
laki-laki. Kemudian TUHAN (YAHWEH - 3068)
berfirman kepadaku, "Panggilah namanya:
Maher-Shalal Hash-Bas."
4Sebab sebelum anak itu tahu menangis,

ayahku, dan ibuku, kekayaan Damshik dan
harta rampasan Samaria akan dibawa ke
hadapan raja Ashur.
5Dan TUHAN (YAHWEH - 3068) masih

berfirman lagi kepadaku dengan mengatakan,
6 "Sebab umat ini telah menolak air Shiloah

yang mengalir lembut, dan bersukaria di dalam
Rezin dan anak Remalya."
7Karena itu, lihatlah Tuhan (Tuhan - 136)

membawakan kepada mereka, air sungai
yang kuat dan besar, raja Ashur dan segala
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kemuliaan, dan dia akan melintasi segala
saluran dan tepiannya.
8Dan dia akan lewat melalui Yehuda, dia

akan meluap dan melampaui sampai mencapai
leher, dan pengembangan sayap-sayapnya
akan memenuhi lebarnya negerimu, ya,
Imanuel."
9Bersekutulah hai bangsa-bangsa, dan

berpencarlah, dan dengarkanlah hai semua
negeri yang jauh-jauh, berikatpingganglah
dan berpencarlah, berikatpingganglah dan
berpencarlah!
10Rencanakanlah sebuah rencana, dan itu

akan buyar, ucapkanlah sepatah kata, dan itu
tidak akan tegak, karena Allah (Elohim - 410)
ada beserta kita.
11Sebab TUHAN (YAHWEH - 3068) berfirman

kepadaku dengan tangan yang kuat, dan
mengajar aku agar tidak berjalan di jalan
bangsa ini, dengan mengatakan,
12 "Janganlah mengatakan: Ada

persekongkolan, kepada semua orang yang
bangsa ini mengatakan: Ada persekongkolan!
Dan janganlah takut pada kegentarannya, dan
janganlah gentar."
13TUHAN (YAHWEH - 3068) semesta alam

(Tsebaot - 6635), Dialah yang harus kamu



YESAYA 8.14–19 27

kuduskan, dan Dialah kegentaranmu, dan
Dialah yang harus kamu segani.
14Dan Dia akan menjadi tempat kudus,

tetapi menjadi batu sandungan dan karang
penghalango bagi kedua isi rumah Israel;
sebagai perangkap dan sebagai jerat bagi
yang mendiami Yerusalem.
15Dan banyak di antara mereka akan

tersandung dan jatuh dan akan diremukkan,
terjerat dan akan ditawan.
16 Ikatlah kesaksian, meteraikanlah torat di

antara murid-muridku.
17Dan aku akan menantikan TUHAN

(YAHWEH - 3068), yang menyembunyikan
wajah-Nya dari tempat kediaman Yakub, dan
aku akan mencari-Nya.
18 Lihatlah, aku dan anak-anak yang telah

TUHAN (YAHWEH - 3068) berikan kepadaku
adalah sebagai tanda-tanda dan keajaiban
di Israel dari TUHAN (YAHWEH - 3068) alam
(Tsebaot - 6635), yang berdiam di gunung
Sion.
19Dan saat mereka berkata kepadamu,

"Carilah ahli nujum dan ahli sihir yang
mengoceh dan bergumam!" Haruskah suatu
bangsa mencari allahnya (Elohimnya - 430)
kepada yang mati demi yang hidup?
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20Di dalam torat dan di dalam kesaksian, jika

mereka tidak mengatakan sesuai perkataan
ini, bagi mereka tidak ada fajar.
21Dan mereka akan menjalani negeri itu

dengan tertekan dan lapar. Dan akan terjadi,
bahwa mereka akan menjadi lapar dan marah
serta menista rajanya dan Allahnya (Elohimnya
- 430), dan berbalik kepada ketidaksetiaan.
22Dan kepada negeri itu mereka akan

melihat, dan tampaklah, kesesakan dan
kegelapan, kemurungan tekanan dan bencana
yang dihalau.

9
1Sebab, tidak ada kesuraman bagi
negeri yang padanya ada kesesakan,

sebagaimana pada waktu yang pertama Dia
telah menganggap enteng tanah Zebulon
dan tanah Naftali, tetapi setelah itu Dia
memuliakan jalan ke laut, wilayah Yordan,
Galilea bangsa-bangsa.
2Bangsa yang berjalan dalam kegelapan

telah melihat terang yang besar, mereka yang
berdiam di tanah bayangan kematian, terang
telah bersinar atas mereka.
3Engkau telah memperbanyak bangsa,

Engkau telah menambah sukacita. Mereka
bersorak di hadapan-Mu seperti sukacita waktu
panen, seperti orang-orang yang bersorak,
saat mereka membagi harta rampasan.
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4Sebab, Engkau telah mematahkan kuk

bebannya dan gandar di pundaknya, yaitu
tongkat orang yang menindas kepadanya,
seperti pada masa Midian.
5Sebab, setiap sepatu tentara yang berderap-

derap, dan setiap jubah yang berlumuran
darah, akan menjadi penyulut api.
6Sebab, seorang Anak telah lahir bagi kita,

seorang Putra telah diberikan kepada kita,
dan pemerintahan ada di pundak-Nya, dan
Nama-Nya disebut Ajaib, Penasihat, Allah
(Elohim - 410) Yang Perkasa, Bapa Yang Kekal,
Raja Damai.
7Dalam hal perluasan pemerintahan-Nya,

dan dalam hal damai sejahtera, tidaklah
berkesudahan, di atas takhta Daud, dan
di atas kerajaan-Nya, untuk meneguhkan
dan mendukungnya dengan keadilan dan
kebenaran, dari sekarang sampai selamanya.
Dengan kecemburuan, TUHAN (YAHWEH -
3068) semesta alam (Tsebaot - 6635) akan
melakukannya.
8Tuhan (Tuhan - 136) telah mengirim

sebuah firman kepada Yakub, dan akan
menurunkannya kepada Israel,
9 dan seluruh umat itu akan mengetahui

bahwa Efraim dan yang tinggal di Samaria,
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ada dalam kesombongan dan kecongkakan
hati, dengan berkata,
10 "Batu-batu bangunan telah jatuh, dan

kita akan membangun dengan batu pahat,
pohon-pohon ara telah ditebang, dan kita akan
mengganti dengan pohon-pohon aras."
11Dan TUHAN (YAHWEH - 3068) akan

menempatkan musuh-musuh Rezin
melawannya, dan membuat musuh-musuhnya
bergerak bersama.
12Aram dari depan, dan Filistin dari belakang,

dan mereka melahap Israel dengan sepenuh
mulutnya. Dalam semua ini murka-Nya belum
surut, dan tangan-Nya masih terkedang.
13Dan umat itu tidak berbalik kepada Dia

yang menghajar mereka, dan mereka tidak
mencari TUHAN (YAHWEH - 3068) alam
(Tsebaot - 6635).
14Dan TUHAN (YAHWEH - 3068) akan

memotong dari Israel, kepala dan ekor, cabang
dan ranting, dalam satu hari.
15Tua-tua dan orang-orang terpandang,

itulah kepala, dan nabi-nabi yang mengajarkan
kebohongan, itulah ekor.
16Dan yang mengucapkan berkat atas

umat inilah yang telah menyesatkan, dan
yang diberkati oleh merekalah yang telah
ditelannya.
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17Sebab itu Tuhan (Tuhan - 136) tidak akan

bersukacita atas orang-orang muda mereka,
dan tidak menaruh belas kasihan pada anak
yatim dan janda-janda mereka, karena setiap
orang itu najis dan pembuat kejahatan, dan
setiap mulut itu pembicara kesia-siaan, di
dalam semua ini amarah-Nya tidaklah surut,
tetapi tangan-Nya akan tetap terkedang.
18Sebab kefasikan menyala seperti api, dia

akan melahap onak dan semak duri, dan
membakar lebatnya hutan, dan kedahsyatan
asapnya bergulung-gulung.
19Oleh murka TUHAN (YAHWEH - 3069) alam

(Tsebaot - 6635), negeri itu dihanguskan, dan
umat itu akan menjadi seperti mangsa api;
manusia tidak akan menyayangi saudaranya.
20Dan dia telah memotong tangan kanannya,

tetapi tetap lapar, dan dia memakan tangan
kirinya, tetapi tidak kenyang, setiap orang
akan memakan daging lengannya.
21Manashe dengan Efraim, dan Efraim

dengan Manashe; mereka bersama melawan
Yehuda. Dalam semua ini, murka-Nya belum
surut, tetapi tangan-Nya masih terkedang.

10
1Celaka bagi mereka yang memutuskan
ketetapan-ketetapan yang tidak

adil, dan penulis-penulis yang merumuskan
kejahatan,
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2untuk membelokkan keadilan dari orang-

orang yang lemah, dan untuk merampas
hak orang-orang miskin bangsaku, dengan
menjadikan janda-janda mangsa mereka, dan
mereka menjarah anak-anak yatim!
3Dan, apa yang akan kamu lakukan pada

hari lawatan, dan terhadap kehancuran, yang
akan datang dari jauh? Kepada siapakah kamu
akan berlari untuk pertolongan? Dan di mana
kamu akan meninggalkan kemuliaanmu?
4Sungguhpun dia akan bertelut di bawah

para tawanan, dan mereka akan jatuh di
bawah yang terbunuh, dengan semuanya
ini amarah-Nya tidak akan surut, tetapi
tangan-Nya akan tetap terkedang.
5 "Ah, Ashur cambuk murka-Ku dan tongkat

kegeraman-Ku ada di tangannya.
6Aku akan mengirimkannya kepada bangsa

yang munafik, dan ke atas umat kemurkaan-
Ku, Aku akan memerintahkannya menjarah
jarahan, dan merampas barang rampasan,
dan menjadikannya tempat yang diinjak-injak
seperti lumpur di jalan.
7Tetapi dia tidak merencanakan hal ini, dan

hatinya tidak berpikir demikian. Sebab yang
ada dalam hatinya adalah untuk memunahkan,
dan menghancurkan bangsa-bangsa yang
tidak sedikit.
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8Sebab ia berkata, Bukankah semua

pemimpinku seperti raja-raja?
9Bukankah Kalno seperti Karkemis? Bukankah

Hamat seperti Arpad? Bukankah Samaria
seperti Damshik?
10Sebagaimana tangan-Ku telah meraih

kerajaan-kerajaan berhala, dan patung-patung
mereka lebih dari Yerusalem dan Samaria.
11Tidakkah yang seperti itu dapat Aku

lakukan kepada Samaria dan berhala-
berhalanya, demikian pula kepada Yerusalem
dan berhala-berhalanya?"
12Dan akan terjadi, ketika Tuhan (Tuhan -

136) menggenapkan semua pekerjaan-Nya
di gunung Sion, dan di Yerusalem, aku
akan membuat perhitungan atas buah
kebesaran hati raja Ashur, dan atas kecantikan,
keangkuhan matanya.
13Sebab ia berkata, "Oleh kekuatan tanganku

dan oleh hikmatku aku telah melakukan karena
aku berakal budi. Dan aku memindahkan
batas-batas bangsa-bangsa, dan telah
merampok persediaan-persediaan mereka,
dan seperti pahlawan aku telah menurunkan
mereka yang bertakhta.
14Dan tanganku telah menemukan kekayaan

bangsa-bangsa seperti sebuah sarang,
dan seperti mengumpulkan telur-telur
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yang ditinggalkan, seluruh bumi telah aku
kumpulkan, dan tidak ada yang mengepakkan
sayap atau yang mengangakan paruh dan
yang menciap-ciap."
15Akankah kapak memuliakan dirinya sendiri

melebihi dia yang memakainya? Atau akankah
gergaji membesarkan dirinya sendiri melebihi
dia yang menggerakkannya? Seolah-olah
sebuah cambuk dapat menggerakkan dirinya
tanpa mereka yang mengangkatnya! Seolah-
olah sebuah tongkat dapat mengangkat dirinya
seperti jika dia bukan kayu!
16Sebab itu Tuhan, TUHAN (YAHWEH -

3068) semesta alam (Tsebaot - 6635), akan
menebarkan ketandusan ke atas kesuburan,
dan di bawah kemuliaan-Nya dia menyulut
kobaran seperti nyala api.
17Dan terang Israel akan menjadi api, dan

Yang Mahakudus sebagai nyala api dan itu
akan membakar dan melahap onak dan semak
duri dalam satu hari.
18Dan Dia akan menghabisi kelebatan

hutannya dan kesuburan tanamannya, dan
dari jiwa sampai tubuhnya akan menjadi
seperti orang sakit yang sekarat.
19Dan sisa dari pohon-pohon di hutannya

akan menjadi sedikit, sehingga seorang anak
muda dapat mencatatnya.
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20Dan akan terjadi pada hari itu, sisa Israel

dan yang terluput dari keturunan Yakub, tidak
akan bersandar lagi pada yang memukulnya,
namun akan bersandar dengan setia kepada
TUHAN (YAHWEH - 3068), Yang Mahakudus
Israel.
21 sisa itu akan kembali, sisa Yakub, kepada

Allah (Elohim - 410) Yang Mahaperkasa.
22Sebab sekalipun umat-Mu Israel seperti

pasir di laut, sisanyalah yang akan kembali;
pembinasaan yang telah ditentukan, akan
meluapkan kebenaran.
23Sebab Tuhan (Tuhan - 136) TUHAN

(YAHWEH - 3069) semesta alam (Tsebaot --lah
- 6635) yang melaksanakan pembinasaan yang
telah ditentukan di tengah-tengah seluruh
negeri itu.
24Oleh karena itu beginilah Tuhan (Tuhan -

136) TUHAN (YAHWEH - 3068) semesta alam
(Tsebaot - 6635) berfirman, "Janganlah takut
terhadap Ashur, hai umat-Ku yang berdiam
di Sion! Dia akan memukulmu dengan gada
dan mengangkat tongkatnya melawan engkau
seperti perlakuan Mesir,
25 tetapi masih sedikit waktu lagi maka

kegeraman akan berakhir, dan murka-Ku akan
ada di atas kehancuran mereka."
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26Dan TUHAN (YAHWEH - 3068) semesta

alam (Tsebaot - 6635) akan menggerak-
gerakkan cambuk atasnya seperti hantaman
kepada Midian di bukit batu Oreb, dan
tongkat-Nya ada di atas laut, dan Dia
membawanya dalam perjalanan dari Mesir.
27Dan akan terjadi pada hari itu, Dia akan

mengambil bebannya dari atas bahumu, dan
kuknya dari tengkukmu, dan kuk itu akan
dipatahkan oleh karena urapan.
28Dia telah datang ke Ayat, dia telah melalui

Migron, di Mikmas, ia akan meninggalkan
perbekalannya.
29Mereka telah menyeberangi jalan lintasan,

Geba menjadi tempat bermalam mereka,
Rama pun gemetar, Gibea-Saul telah melarikan
diri.
30Berteriaklah dengan suaramu, hai putri

Galim, berilah perhatian, hai Laisha, hai Anatot
yang menderita!
31Madmena mengembara, orang yang tinggal

di Gebim pergi mengungsi.
32Dia tetap tinggal di Nob hari ini, dia akan

mengacungkan tangannya melawan gunung
putri Sion, bukit Yerusalem.
33 Lihatlah Tuhan TUHAN (YAHWEH -

3068) semesta alam (Tsebaot - 6635),
akan memotong cabang pohon dengan
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kekuatan yang menakutkan. Dan yang tinggi
akan ditebang, dan yang menjulang akan
direndahkan.
34Dan Dia akan menebas hutan belukar

dengan besi, dan Libanon akan tumbang oleh
Yang Mahaperkasa.

11
1Dan sebuah cabang akan muncul dari
batang Isai, dan sebuah tunas dari

akarnya akan berbuah.
2Dan Roh TUHAN (YAHWEH - 3068) akan

tinggal pada-Nya; roh hikmat dan pengertian,
roh nasihat dan kekuatan, roh pengenalan dan
takut akan TUHAN (YAHWEH - 3068).
3Sehingga melegakan Dia dalam takut akan

TUHAN (YAHWEH - 3068), maka Dia tidak
menghakimi dengan penglihatan mata-Nya
dan tidak mengambil keputusan dengan
pendengaran telinganya.
4Namun Dia akan menghakimi orang-orang

yang lemah dalam kebenaran, dan akan
memutuskan dengan adil bagi orang-orang
yang rendah hati di bumi. Dan Dia akan
memukul bumi dengan cambuk dari mulut-
Nya, dan dengan napas bibir-Nya Dia akan
membunuh orang fasik.
5Dan kebenaran akan menjadi pengikat pada

pinggang-Nya, dan kesetiaan adalah pengikat
hati-Nya.
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6Dan serigala akan hidup bersama domba,

dan macan tutul akan berbaring bersama anak
kambing, dan anak lembu dan singa muda dan
anak domba akan ada bersama-sama; dan
seorang anak kecil akan menggiring mereka.
7 Lembu dan beruang akan makan bersama-

sama, anak-anak mereka akan berbaring
bersama-sama, dan singa akan makan jerami
sebagaimana lembu.
8Dan anak yang menyusu akan bermain di

atas lubang ular tedung, dan anak yang cerai
susu akan meletakkan tangannya di atas liang
ular beludak.
9Mereka tidak akan melakukan yang jahat,

ataupun merusak di seluruh gunung kudusku.
Sebab bumi akan menjadi penuh dengan
pengetahuan akan TUHAN (YAHWEH - 3069),
seperti air yang menutupi laut.
10Dan akan terjadi pada hari itu bahwa

akar Isailah yang berdiri sebagai panji
bangsa-bangsa; bangsa-bangsa akan mencari
Dia, dan akan menjadi tempat kemuliaan-Nya.
11Dan akan terjadi pada hari itu, Tuhan

(Tuhan - 136) akan menggerakkan lagi
tangan-Nya untuk kedua kalinya, untuk
memulihkan sisa umat-Nya yang tertinggal
dari Ashur, dan dari Mesir, dan dari Patros, dan
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dari Etiopia, dan dari Persia, dan dari Sinear,
dan dari Hamat, dan dari pulau-pulau di laut.
12Dan Dia akan mengangkat sebuah panji

bagi bangsa-bangsa, dan akan mengumpulkan
orang-orang Israel yang terbuang, dan akan
menghimpunkan orang-orang Yehuda, yang
terserak dari keempat penjuru bumi.
13Dan kecemburuan Efraim akan berlalu, dan

yang menyesakkan Yehuda akan dipotong,
Efraim tidak akan cemburu kepada Yehuda,
dan Yehuda tidak akan menyesakkan Efraim.
14Namun mereka akan terbang ke atas bahu

Filistin, ke barat, bersama-sama, mereka akan
merampas bani timur, Edom dan Moab adalah
rengkuhan tangan mereka, dan ketundukan
bani Amon adalah terhadap mereka.
15Dan TUHAN (YAHWEH - 3068) akan

benar-benar membelah lidah laut Mesir,
dan Dia telah mengayunkan tangan-Nya di
atas sungai itu, dalam deru angin-Nya, dan
memukulnya menjadi tujuh batang air, dan
membuat manusia menginjak-injak dengan
kasutnya.
16Dan di sana akan ada jalan raya bagi

sisa umat-Nya, yang tertinggal di Ashur,
seperti itu telah terjadi pada Israel pada hari
perjalanannya dari tanah Mesir.
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12
1Dan pada hari itu engkau akan
berkata, "Aku mau menyanjung

Engkau, ya TUHAN (YAHWEH - 3068),
walaupun Engkau telah murka terhadapku,
biarlah surut amarah-Mu dan Engkau dapat
menghibur aku.
2 Lihatlah, Allah (Elohim - 410) adalah

keselamatanku! Aku percaya dan tidak akan
takut, karena kekuatanku dan nyanyianku,
adalah * (YAH - 3050) * (YAHWEH - 3068);
dan Dia telah menjadi keselamatanku."
3Dan kamu menimba air dengan sukacita

dari mata air keselamatan.
4Dan pada hari itu kamu akan berkata,

"Bersyukurlah kepada TUHAN (YAHWEH -
3069), panggillah Nama-Nya, beritahukanlah
perbuatan-perbuatan-Nya di antara bangsa-
bangsa, ingatkanlah agar Nama-Nya
ditinggikan!
5Bermazmurlah bagi TUHAN (YAHWEH -

3068), karena Dia telah melakukan keagungan,
inilah yang harus diperkenalkan ke seluruh
bumi.
6Berseru dan bersoraklah, hai yang berdiam

di Sion, karena agunglah Yang Mahakudus
Israel di tengah-tengahmu."

13
1 Pesan ilahi mengenai Babilon yang
telah Yesaya anak Amos lihat,



YESAYA 13.2–8 41
2 "Angkatlah panji di atas bukit yang

gundul, nyaringkanlah suara bagi mereka,
lambaikanlah tangan, dan mereka akan
memasuki pintu para bangsawan.
3Aku telah memerintahkan orang-orang

kudus kepunyaan-Ku, Aku juga telah
memanggil para pahlawan-Ku untuk
murka-Ku, mereka yang bersukacita dalam
kemuliaan-Ku.
4Suara keramaian di gunung-gunung,

seperti suara bangsa yang besar! Seperti
kegemparan dari kerajaan bangsa-bangsa
yang dikumpulkan, TUHAN (YAHWEH - 3068)
semesta alam (Tsebaot - 6635) sedang
mengerahkan pasukan perang.
5Mereka datang dari negeri yang jauh,

dari ujung langit, TUHAN (YAHWEH -
3068) dan senjata kegeraman-Nya, untuk
menghancurkan seluruh negeri.
6Merataplah kamu, karena hari TUHAN

(YAHWEH - 3068) sudah dekat, sebagai
kehancuran dari Yang Mahakuasa, dia akan
datang.
7Oleh karena itu semua tangan akan terkulai,

dan setiap hati akan diluluhkan.
8Dan mereka akan menjadi takut, kepedihan

dan kedukaan akan mencengkeram mereka
seperti seorang wanita yang sakit melahirkan,
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mereka akan tercengang satu terhadap yang
lain, wajah mereka akan menjadi seperti api.
9 Lihat, hari TUHAN (YAHWEH - 3068) yang

datang dengan kejam dan angkuh, dan dengan
amarah yang menyala-nyala, untuk membuat
negeri menjadi sunyi dan menghancurkan
orang-orang berdosa dari sana.
10Sebab bintang-bintang di langit dan

gugusan-gugusannya tidak dapat menyinarkan
terangnya, matahari akan menjadi gelap pada
waktu terbit dan bulan tidak memancarkan
sinarnya.
11Dan Aku akan membuat perhitungan

atas dunia yang jahat, dan atas orang-orang
fasik karena kesalahan mereka. Dan Aku
akan mengakhiri keangkuhan kesombongan
mereka, dan Aku akan merendahkan
keangkuhan orang lalim.
12Aku akan membuat pria lebih berharga

daripada emas murni, dan manusia daripada
emas Ofir.
13Oleh karena itu Aku akan membuat

langit bergoyang, dan bumi berguncang dari
tempatnya, dalam amarah TUHAN (YAHWEH
- 3068) alam (Tsebaot - 6635), dan pada hari
murka-Nya yang menyala-nyala.
14Dan itu akan terjadi seperti rusa yang

dikejar-kejar, dan seperti domba yang tanpa
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ada orang yang mengumpulkan; setiap orang
akan berpaling kepada bangsanya, dan setiap
orang akan melarikan diri ke negerinya.
15Semua orang yang ditemukan akan ditikam

dan setiap orang yang ditangkap akan rebah
oleh pedang.
16Dan anak-anak mereka akan dihempaskan,

tercerai-berai di hadapan mata mereka;
rumah-rumah mereka akan dirampok dan
istri-istri mereka diperkosa.
17 Lihatlah, Aku menggerakkan Madai

untuk melawan mereka, yang tidak
memperhitungkan perak dan tidak
menyenangi emas.
18Dan busur-busur akan meremukkan orang-

orang muda, dan mereka tidak mengasihani
buah kandungan, mata mereka tidak akan
berbelaskasihan kepada anak-anak lelaki.
19Dan Babilon, keelokan kerajaan-kerajaan,

kemuliaan kebanggaan Kasdim, akan menjadi
seperti penjungkirbalikkan Sodom dan Gomora
oleh Allah (Elohim - 430).
20 Ia tidak akan dihuni sampai akhir, dan tidak

akan didiami dari generasi ke generasi. Dan
orang Arab tidak akan mendirikan tendanya di
sana, dan para gembala tidak membaringkan
domba-dombanya di sana.
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21Namun binatang liar dari gurun akan

berbaring di sana, dan rumah-rumah mereka
akan dipenuhi dengan binatang-binatang
yang melolong, dan burung-burung unta akan
berdiam di sana dan kambing jantan akan
melompat-lompat di sana;
22 dan serigala-serigala melolong di tempat

yang ditinggalkannya, dan anjing-anjing
liar dalam istana kesenangan; dan waktu
kedatangannya sudah dekat, dan hari-harinya
tidak akan diperpanjang."

14
1Sebab TUHAN (YAHWEH - 3068) akan
berbelaskasihan ke atas Yakub dan

akan memilih Israel dan akan mengembalikan
mereka kepada negeri mereka sendiri. Dan
orang-orang asing akan bergabung dengan
mereka, dan mereka akan menyatu pada
kaum Yakub.
2Dan bangsa-bangsa akan mengambil

mereka dan membawa mereka ke tempatnya.
Dan keluarga Israel akan mewarisinya di negeri
TUHAN (YAHWEH - 3068) sebagai budak-
budak dan sebagai hamba-hamba perempuan;
dan mereka akan menjadi penawan terhadap
orang-orang yang menawan mereka, dan
mereka akan memerintah atas orang-orang
yang menindas mereka.
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3Dan akan terjadi pada hari itu, TUHAN

(YAHWEH - 3068) akan memberikan istirahat
kepada mereka dari kesesakan, dan dari
kesulitan, dan dari perbudakan yang berat
yang telah menekanmu.
4Dan kamu akan mengucapkan peribahasa

ini melawan raja Babilon, dan kamu akan
mengatakan, "Betapa orang yang memeras
telah berhenti, kegusaran telah berhenti!
5TUHAN (YAHWEH - 3068) telah

mematahkan tongkat orang fasik, cambuk
pemerintah-pemerintah,
6 yang memukul bangsa-bangsa dalam

kegeraman, dengan pukulan yang tiada henti,
yang memerintah bangsa-bangsa dalam
murka dengan aniaya tanpa kekang.
7Seluruh bumi beristirahat mereka telah

menjadi tenang mereka meneriakkan
sorak-sorai.
8Ya, pohon-pohon sanobar bersukacita

atasmu, pohon aras dari Libanon berkata:
Karena engkau rebah maka penebang tidak
akan naik kepada kami.
9Alam maut dari bawah bergejolak terhadap

engkau, ketika menyambut kedatanganmu, dia
membangunkan bagimu roh-roh orang mati,
semua pemimpin bumi, dia membangkitkan
dari takhta-takhta semua raja bangsa-bangsa.
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10Mereka semua akan menjawab dan berkata

kepadamu: Engkau juga telah dibuat lemah
seperti kami! Engkau telah dijadikan serupa
dengan kami.
11Keagunganmu telah diturunkan ke alam

maut, juga kegaduhan suara gambus-
gambusmu, belatung telah ditebarkan di
bawahmu, dan cacing menjadi selimutmu.
12Betapa engkau telah jatuh dari surga,

hai yang bersinar, putra fajar! Engkau telah
dihempaskan ke tanah, hai yang melemahkan
bangsa-bangsa.
13Sebab engkau telah berkata dalam hatimu:

Aku akan naik ke langit aku akan mendirikan
takhtaku di atas bintang-bintang Allah (Elohim
- 410). Dan aku akan duduk di bukit pertemuan
di sebelah utara.
14Aku akan naik melebihi ketinggian

awan-awan, aku akan menyamai Yang
Mahatinggi.
15Namun, ke alam maut engkau akan turun,

ke dalam dasar lubang itu.
16Mereka yang melihatmu akan menatap

kepadamu, mereka akan mengamat-amatimu.
Inikah orang yang menggetarkan bumi, yang
mengguncangkan kerajaan-kerajaan?
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17Yang membiarkan dunia seperti padang

gurun, dan dia merobohkan kota-kotanya, bagi
para tawanan dia tidak membukakan rumah.
18Semua raja bangsa-bangsa, semua

mereka, telah berbaring dalam kemuliaan,
masing-masing dalam istananya.
19Namun engkau telah dibuang dari

kuburmu, seperti tunas yang dibenci, seperti
pakaian orang-orang yang terbunuh, yang
tertikam oleh pedang, yang dicampakkan
ke liang-liang batu, seperti mayat yang
diinjak-injak.
20Engkau tidak akan disatukan dalam

pekuburan bersama mereka, karena engkau
telah meruntuhkan negerimu, engkau telah
membunuh bangsamu; benih pembuat
kejahatan tidak akan disebut untuk selamanya!
21 Persiapkanlah tempat pembantaian bagi

anak-anak lelakinya, karena kejahatan leluhur
mereka; jangan biarkan mereka bangkit dan
memiliki negeri itu, dan memenuhi muka bumi
dengan kota-kota.
22 "Sebab Aku akan bangkit melawan

mereka," firman TUHAN (YAHWEH - 3069)
semesta alam (Tsebaot - 6635), "dan akan
memusnahkan nama orang-orang yang
tersisa dari Babilon, dan anak-anak dan
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cucu-cucunya," firman TUHAN (YAHWEH -
3069).
23 "Aku akan menjadikannya sebagai milik

landak dan rawa-rawa air, dan Aku akan
menyapunya dengan sapu kehancuran,"
firman TUHAN (YAHWEH - 3068) semesta
alam (Tsebaot - 6635).
24TUHAN (YAHWEH - 3068) semesta alam

(Tsebaot - 6635) telah bersumpah dengan
mengatakan, "Sesungguhnya, sebagaimana
yang Aku pikirkan demikianlah hal itu akan
terjadi dan sebagaimana yang Aku rancangkan
demikianlah hal itu akan terwujud.
25Untuk mematahkan Ashur di tanah-Ku dan

menginjak-injaknya di gunung-gunung-Ku.
Dan kuknya akan lepas dari padanya, dan
bebannya akan lepas dari pundaknya."
26 Inilah rancangan yang dirancang atas

seluruh bumi, dan inilah tangan yang
terkedang atas segala bangsa.
27Oleh karena TUHAN (YAHWEH - 3068)

alam (Tsebaot - 6635) merancangkannya,
dan siapa yang dapat membatalkannya? Dan
tangan-Nya yang teracung, siapakah yang
dapat menariknya kembali?
28 Pada tahun kematian Raja Ahas datanglah

pesan ilahi ini,
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29 "Janganlah bersukaria hai Filistia, hai kamu

semua, karena cambuk orang yang melecutmu
telah diputuskan, karena dari keturunan
seekor ular akan keluar ular beludak, dan
buahnya adalah ular naga terbang.
30Sebaliknya, anak-anak sulung orang-orang

miskin akan memberi makan, dan yang lemah
akan berbaring dengan aman, tetapi Aku akan
membunuh keturunanmu dengan kelaparan,
dan kelaparan akan membunuh sisamu.
31Merataplah, hai gerbang! Menangislah, hai

kota! Filistia telah bubar, ya, kamu sekalian,
karena segumpal asap datang dari utara, dan
tidak satu pun terkecuali dari sasarannya.
32Dan apakah yang akan seseorang jawab

kepada utusan-utusan bangsa itu? Bahwa
TUHAN (YAHWEH - 3068) telah menegakkan
Sion, dan di dalamnya orang-orang miskin dari
umat-Nya akan berlindung."

15
1 Pesan ilahi tentang Moab. "Sebab
dalam semalam Ar-Moab telah

dihancurkan, dia telah dilenyapkan. Sebab
dalam semalam Kir-Moab telah dihancurkan,
dia telah dilenyapkan.
2Dia pergi ke bait dan ke Dibon, ke tempat-

tempat pemujaan dengan tangisan, Moab
akan meratap atas Nebo dan atas Medeba;



YESAYA 15.3–8 50

pada semua kepalanya ada kebotakan, setiap
janggut dicukur.
3Mereka akan berpakaian kain kabung di

jalan-jalan, di atas sotoh-sotoh rumahnya dan
di tanah-tanah lapangnya setiap orang akan
meratap sambil turun dengan tangisan.
4 Juga Heshbon dan Eleale akan menangis,

suara mereka terdengar sampai ke Yahas,
oleh karena itu tentara Moab akan berteriak
hidupnya akan menyedihkan baginya.
5Kepada Moab hatiku hendak memanggil

para pengungsinya sampai ke Zoar seperti
seekor lembu muda yang berumur tiga
tahun karena ke pendakian Luhit ia harus
mendakinya dengan tangisan, karena di jalan
ke Horonaim mereka membahanakan teriakan
kehancuran.
6Sebab, air Nimrim akan menjadi kering,

karena rumput hijau telah mengering, rumput
muda telah habis yang hijau telah tiada.
7Oleh karena itu dia mempersiapkan

kekayaan dan lumbungnya dia akan
mengangkutnya hingga ke aliran sungai
Arabim.
8Sebab tangisan telah mengumandang ke

sekeliling perbatasan Moab, dan ratapannya
sampai ke Eglaim, bahkan ratapannya sampai
ke Beer-Elim.
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9Sebab air Dimon telah penuh darah karena

Aku akan menempatkan lagi pada Dimon,
seekor singa bagi yang terlepas dari Moab,
dan bagi yang tersisa di negeri itu.

16
1Kirimkanlah seekor anak domba
kepada penguasa negeri, dari Sela ke

padang gurun, sampai ke gunung putri Sion.
2Dan terjadilah, seperti burung yang

melayang-layang, seperti sarang yang
terserak, putri-putri Moab telah menjadi
tempat-tempat penyeberangan bagi Arnon.
3Terimalah nasihat, buatlah keputusan,

buatlah bayanganmu pada tengah hari seperti
malam, sembunyikanlah orang-orang yang
terbuang, janganlah singkapkan orang-orang
pelarian!
4Biarlah orang-orang buangan-Ku

menumpang padamu hai Moab, jadilah tempat
persembunyian bagi mereka dari hadapan
orang-orang yang menghancurkan. Sebab
para pemeras telah berhenti, kekerasan telah
berakhir, dan yang menginjak-injak telah
dilenyapkan dari negeri itu.
5Dan takhta itu akan ditegakkan dengan

kasih setia, dan dia akan duduk di atasnya
dalam kebenaran, di dalam kemah Daud yang
menghakimi dan yang mengusahakan keadilan
dan yang menganjurkan kebenaran.
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6Kita telah mendengar keangkuhan

Moab, sangat angkuh, keangkuhannya dan
ketinggihatiannya dan kesemena-menaannya,
cakap anginnya tidaklah terbukti.
7Dengan demikian Moab akan meratap, bagi

orang Moab semuanya harus meratap, untuk
kue kismis Kir-Hareset kamu harus merintih,
sungguh mereka terpukul!
8Sebab ladang Heshbon akan layu, juga

kebun anggur Sibma, pemimpin bangsa-
bangsa telah menghancurkan tandan-tandan
pilihannya; mereka telah sampai ke Yaezer,
mereka mengembara di padang gurun,
cabang-cabangnya telah dilupakan, mereka
telah menyeberangi lautan.
9Sebab itu aku akan meratap dengan ratapan

Yaezer: Hai kebun anggur Sibma, aku akan
menyiramimu dengan air mataku, hai Heshbon
dan Eleale, karena terhadap buah musim
semimu dan terhadap panenanmu pekik telah
bergemuruh.
10Dan kegembiraan dan sukacita akan

diambil dari ladang yang subur, dan di dalam
kebun anggur ia tidak akan bergembira dan
tidak akan bersorak, di tempat pemerasan
orang yang memeras tidak akan memeras.
Aku telah melenyapkan sorak-sorai.
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11Sebab itu isi perutku akan berbunyi seperti

harpa bagi Moab, dan batinku bagi Kir-Hareset.
12Dan akan terjadi, ketika terlihat bahwa

Moab berjerih lelah di tempat pemujaan, dan
dia masuk ke ruang kudusnya untuk berdoa,
maka dia tidak akan mampu."
13 Inilah firman, yang telah TUHAN (YAHWEH

- 3069) katakan kepada Moab sejak waktu itu.
14Namun sekarang TUHAN (YAHWEH - 3068)

telah berfirman dengan mengatakan, "Dalam
tiga tahun, seperti tahun-tahun untuk seorang
pekerja yang diupah, maka kemuliaan Moab
bersama seluruh keramaian yang besar akan
direndahkan, dan sisanya sangat sedikit, tidak
banyak."

17
1 Pesan ilahi mengenai Damshik.
"Lihatlah, Damshik telah diubahkan dari

sebuah kota, dan dia akan menjadi timbunan
puing.
2Kota-kota Aroer yang ditinggalkan, kota-

kota itu akan tersedia bagi kawanan ternak;
maka mereka akan berbaring dan tidak ada
yang menakuti.
3Dan akan runtuh benteng-benteng dari

Efraim, dan kerajaan dari Damshik, dan
sisa-sisa Aram akan menjadi seperti kemuliaan
bani Israel," firman TUHAN (YAHWEH - 3068)
alam (Tsebaot - 6635).
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4 "Dan akan terjadi pada hari itu, kemuliaan

Yakub akan dibuat surut, dan kegemukan
dagingnya akan dibuat kurus.
5Dan terjadilah, seperti pengumpulan berkas

gandum yang belum dituai, dan lengannya
menuai bulir-bulir, dan terjadilah, seperti orang
yang mengumpulkan bulir-bulir di lembah
Refaim.
6Namun padanya akan ditinggalkan sisa-sisa

tuaian, seperti bekas guncangan pada pohon
zaitun, ada dua atau tiga buah zaitun yang
matang di ujung pucuknya, ada empat atau
lima dalam cabang-cabangnya yang berbuah,"
firman TUHAN (YAHWEH - 3068), Allah
(Elohim - 430) Israel.
7 Pada hari itu seorang manusia akan

menatap pada Penciptanya, dan matanya akan
melihat kepada Yang Mahakudus Israel.
8Dan dia tidak akan menatap pada mezbah-

mezbah hasil buatan tangannya, dan tidak
akan melihat apa yang telah jari-jarinya buat,
baik ashera-ashera maupun mezbah-mezbah
kemenyan.
9 Pada hari itu kota-kota perlindungannya

akan menjadi seperti barang yang ditinggalkan
di hutan dan pucuk yang mereka tinggalkan
dari hadapan bani Israel, dan dia akan menjadi
suatu kesunyian.
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10Sebab kamu telah melupakan Allah (Elohim

- 430) keselamatanmu, dan kamu tidak
mengingat batu cadas kekuatanmu. Sebab itu
kamu akan menanam tumbuhan kesenangan,
dan kamu akan menaburnya dengan tunas
asing.
11 Pada hari penanamanmu itu kamu

memagarinya, dan pada pagi hari, kamu
membuat benihmu bersemi, tetapi panenan
menjadi timbunan pada hari kesakitan, dan
rasa sakit yang tak tersembuhkan.
12Celaka bagi rombongan banyak bangsa,

bagaikan gemuruh lautan mereka meraung,
dan deru bangsa-bangsa seperti deburan
air yang dahsyat, mereka akan diporak-
porandakan.
13Bangsa-bangsa seperti deburan air yang

besar, mereka akan diporak-porandakan, tetapi
Dia menghardiknya, dan mereka melarikan
diri sejauh-jauhnya, tetapi mereka akan
dikejar-kejar bagaikan sekam di atas bukit
terhadap angin, dan bagaikan baling-baling
terhadap puting beliung.
14Dan lihatlah, pada waktu petang ada

kengerian! Pada waktu pagi, dia tidak ada lagi.
Inilah bagian orang-orang yang merampok
kita, dan penentuan bagi orang-orang yang
menjarah kita."
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18
1Celaka bagi negeri dengingan
sayap yang berasal dari seberang

sungai-sungai Etiopia;
2 yang mengirimkan utusan-utusan melalui

laut, bahkan dengan rakit-rakit buluh di
atas permukaan air. Pergilah, hai pembawa-
pembawa pesan yang cekatan, kepada
bangsa yang jangkung dan berkulit halus,
kepada bangsa yang ditakuti dari semula dan
seterusnya; bangsa yang perkasa dan lalim
yang sungai-sungainya memotong negerinya!
3Semua yang mendiami dunia dan yang

menghuni bumi, saat terangkatnya panji
di bukit-bukit, kamu akan melihatnya, dan
saat ditiupnya sangkakala, kamu akan
mendengarnya.
4Sebab, beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman kepadaku, "Aku akan beristirahat,
dan Aku akan mengawasi di tempat-Ku
berdiam, seperti panas yang memancar di atas
terang, seperti awan pekat pada saat panas
waktu panen.
5Sebab sebelum panen, ketika saat berbunga

selesai, dan bunga itu menghasilkan buah
yang belum masak, kemudian seseorang
akan memotong ranting-rantingnya dengan
pisau pemangkas, menebang dan membuang
cabang-cabangnya.
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6Mereka akan ditinggalkan bersama-sama

untuk burung-burung di gunung, dan
binatang-binatang di bumi, dan burung
pemangsa akan menghabiskan musim panas
di sana, dan semua binatang darat di bumi
akan menghabiskan musim dingin di sana.
7 Pada waktu itu akan dibawa sebuah

persembahan kepada TUHAN (YAHWEH -
3069) semesta alam (Tsebaot - 6635), --dari
bangsa yang tinggi dan berkulit halus, dan dari
bangsa yang menggentarkan sejak semula
dan seterusnya, bangsa yang perkasa dan
penindas, yang sungai-sungai telah membelah
negerinya-- ke gunung Sion, tempat Nama
TUHAN (YAHWEH - 3069) semesta alam
(Tsebaot - 6635).

19
1 Pesan ilahi mengenai Mesir. "Lihatlah,
TUHAN (YAHWEH - 3068) yang

berkendaraan di atas arakan awan dan
memasuki Mesir. Dan berhala-berhala
Mesir akan berjalan terhuyung-huyung di
hadapan-Nya, dan hati Mesir akan diluluhkan
di tengah-tengahnya.
2Dan Aku akan menggerakkan orang Mesir

melawan orang Mesir lainnya, dan mereka
akan berperang, masing-masing melawan
saudaranya sendiri, dan masing-masing akan
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melawan tetangganya; kota melawan kota,
kerajaan melawan kerajaan.
3Dan roh Mesir akan dikosongkan

di tengah-tengahnya, dan Aku akan
menelan rancangannya. Dan mereka akan
mencari petunjuk kepada berhala-berhala,
penyihir-penyihir, dukun-dukun, dan kepada
peramal-peramal.
4Dan Aku akan menyerahkan orang-orang

Mesir ke tangan tuan-tuan yang kejam, dan
seorang raja yang lalim akan memerintah
mereka," firman Tuhan, TUHAN (YAHWEH -
3068) alam (Tsebaot - 6635).
5Dan air laut akan dikeringkan, dan sungai

akan menjadi surut dan mengering.
6Dan aliran-aliran air akan menjadi cemar,

dan sungai-sungai di Mesir akan merana dan
kering, buluh dan gelagah akan membusuk,
7 yaitu lalang di sungai Nil dan di atas mulut

sungai Nil. Dan seluruh persemaian di sungai
Nil akan menjadi kering, dihalau dan tidak ada
lagi.
8 Para nelayan akan berdukacita, dan semua

yang melemparkan kail ke sungai Nil akan
meratap, dan mereka yang menebarkan jala di
permukaan air akan terkulai.
9Dan yang bekerja mengolah lenan serta

yang menenun kain putih akan menjadi malu.
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10Dan orang-orang yang mendukung akan

menjadi hancur, semua yang menahan upah
sedih jiwanya.
11Sesungguhnya orang-orang bodohlah

penguasa-penguasa Zoan, nasihat bijak dari
para penasihat Firaun telah menjadikannya
bodoh. Bagaimana kamu dapat berkata
kepada Firaun: Aku adalah anak orang bijak,
anak raja-raja purbakala?
12Di manakah mereka, orang-orang bijakmu?

Ya, biarlah mereka menceritakan kepadamu
sekarang, bahwa mereka dapat mengetahui
apa yang telah TUHAN (YAHWEH - 3069) alam
(Tsebaot - 6635) rancangkan terhadap Mesir.
13 Penguasa-penguasa Zoan telah dibuat

bodoh, penguasa-penguasa Nop telah
diperdaya; mereka telah menyebabkan Mesir
tersesat, pemimpin dari suku-suku bangsanya.
14TUHAN (YAHWEH - 3068) telah

mencurahkan di tengah-tengahnya roh
kekacauan, dan mereka telah membuat
Mesir tersesat dalam segala pekerjaannya,
seperti pemabuk yang tersesat oleh
muntah-muntahnya.
15Dan tidak akan ada pekerjaan bagi Mesir,

yang kepala atau ekor, cabang atau ranting
dapat lakukan.
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16 Pada hari itu Mesir akan menjadi seperti

wanita dan akan berkabung serta menjadi
takut oleh karena kibasan tangan TUHAN
(YAHWEH - 3068) semesta alam (Tsebaot -
6635), yang Dia kibaskan atasnya.
17Dan negeri Yehuda akan menjadi seperti

kengerian bagi Mesir, setiap orang yang
menyebutnya akan menjadi takut terhadapnya
oleh karena nasihat TUHAN (YAHWEH - 3068)
alam (Tsebaot - 6635) yang Dia nasihatkan
kepadanya.
18 Pada hari itu akan ada lima kota di

negeri Mesir berbicara bahasa Kanaan dan
bersumpah kepada TUHAN (YAHWEH - 3068)
alam (Tsebaot - 6635). Salah satu akan
disebut: kota Reruntuhan.
19 Pada hari itu akan ada sebuah mezbah

bagi TUHAN (YAHWEH - 3068) di tengah
negeri Mesir, dan sebuah tiang untuk TUHAN
(YAHWEH - 3068) pada perbatasannya.
20Dan itu akan menjadi tanda dan saksi bagi

TUHAN (YAHWEH - 3068) alam (Tsebaot -
6635) di negeri Mesir, karena mereka akan
menjerit kepada TUHAN (YAHWEH - 3068)
dari hadapan para penindas, dan Dia akan
mengirim kepada mereka seorang penyelamat,
yaitu seorang yang besar, dan dia akan
menyelamatkan mereka.
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21Dan TUHAN (YAHWEH - 3068) akan

dikenal di Mesir, sehingga orang-orang Mesir
akan mengenal TUHAN (YAHWEH - 3068)
pada hari itu, dan akan melayani kurban dan
persembahan bakaran, dan bernazar kepada
TUHAN (YAHWEH - 3068) serta membayar
nazarnya.
22Dan TUHAN (YAHWEH - 3068) akan

memukul Mesir, dengan memukul dan
menyembuhkan. Dan mereka akan kembali
kepada TUHAN (YAHWEH - 3068), dan Dia
akan mendengarkan dan akan menyembuhkan
mereka.
23 Pada hari itu akan ada sebuah jalan raya

dari Mesir menuju Ashur, maka orang Ashur
akan datang ke Mesir, juga orang Mesir ke
Ashur, dan orang Mesir akan melayani orang
Ashur.
24 Pada waktu itu Israel akan menjadi yang

ketiga setelah Mesir dan Ashur, suatu berkat di
tengah-tengah bumi,
25 yang TUHAN (YAHWEH - 3068) alam

(Tsebaot - 6635) berkati, dengan berkata:
Diberkatilah Mesir umat-Ku, dan Ashur buatan
tangan-Ku, dan Israel milik pusaka-Ku."

20
1 Pada tahun kedatangan Tartan
ke Asdod, saat Sargon, raja Ashur,
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mengirimnya, dan dia berperang melawan
Asdod dan merebutnya.
2 Pada waktu itu berfirmanlah TUHAN

(YAHWEH - 3069) melalui Yesaya anak
Amos, dengan mengatakan, "Pergilah dan
lepaskan kain kabung dari pinggangmu dan
tanggalkan kasutmu dari kakimu, dan dia
berbuat demikian, berjalan telanjang dan tidak
berkasut."
3Dan TUHAN (YAHWEH - 3068) berfirman,

"Sama seperti hamba-Ku Yesaya telah berjalan
telanjang dan tanpa kasut selama tiga tahun
--suatu tanda dan keajaiban atas Mesir dan
Etiopia--
4maka raja Ashur akan menggiring para

tawanan dari Mesir, dan orang-orang buangan
dari Etiopia, anak-anak dan orang tua,
telanjang dan tidak berkasut, dengan bokong
yang tidak tertutup, bagi ketelanjangan Mesir."
5Dan mereka akan menjadi takut dan

menjadi malu karena Etiopia pengharapan
mereka, dan Mesir kemuliaan mereka.
6Dan berkatalah dia yang tinggal di tepi

pantai ini pada hari itu: Lihatlah, demikianlah
jadinya pengharapan kami, ke sanalah kami
telah melarikan diri untuk meminta tolong,
supaya diselamatkan dari hadapan raja Ashur,
dan bagaimana kami dapat diloloskan."
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21
1 Pesan ilahi mengenai padang gurun di
tepi laut: "Seperti badai yang melewati

Negeb, yang datang dari padang gurun, dari
negeri yang mengerikan.
2Sebuah penglihatan yang keras telah

dinyatakan kepadaku: Orang yang berbuat
tidak setia, tetap berbuat tidak setia, orang
yang menindas, tetap menindas. Naiklah, hai
Elam! Kepunglah, hai Madai! Akulah yang telah
menyebabkan semua keluh kesahnya berhenti.
3Oleh karena itu pinggangku telah menjadi

penuh dengan penderitaan, rasa sakit telah
merenggutku seperti rasa sakit wanita
yang melahirkan, aku dibungkukkan untuk
mendengar, diganggu untuk melihat.
4Hatiku mengembara, ketakutan

meliputiku; Dia telah mengubah bagiku
senja kesenanganku menjadi kegentaran.
5 Persiapkanlah meja, gelarlah permadani

untuk makan, minum; bangkitlah hai para
panglima, lemakilah perisai!
6Sebab beginilah Tuhan (Tuhan - 136)

berfirman kepadaku: Pergilah, tempatkanlah
seorang penjaga! Biarlah dia menyatakan apa
yang akan dia lihat.
7Dan dia melihat sebuah kereta perang

dengan sepasang kuda, kereta perang dengan
keledai jantan, kereta perang dengan unta;
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maka dia memerhatikan dengan saksama,
dengan sangat saksama.
8 Lalu dia berseru: Ada singa! Ya tuanku

(tuanku - 136), akulah yang senantiasa berdiri
di atas menara pengawas pada siang hari,
dan akulah yang ditempatkan di gardu jaga
sepanjang malam.
9Namun, lihatlah ini, sebuah kereta perang

tentara dengan sepasang kuda sedang datang!
Lalu dia menjawab serta berkata: Telah
jatuh, telah jatuh Babilon! Dan semua patung
berhalanya (ilah-ilahnya - 430) telah Dia
hancurkan ke bumi.
10Hai irikanku dan bulir di lantai

pengirikanku, apa yang telah aku dengar
dari TUHAN (YAHWEH - 3068) semesta alam
(Tsebaot - 6635), Allah (Elohim - 430) Israel,
telah kuberitahukan kepadamu!"
11 Pesan ilahi mengenai Duma. "Ada yang

berseru kepadaku dari Seir: Hai pengintai,
bagaimana malam ini? Hai pengintai,
bagaimana malam ini?
12 Pengintai berkata: Pagi datang, dan juga

malam; jika kamu mau memeriksa, periksalah!
Kembalilah! Datanglah!"
13 Pesan ilahi mengenai Arab. "Kamu akan

tinggal di hutan Arab, hai kafilah-kafilah
Dedan.
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14Kamu yang mendiami negeri Tema,

bawakan air untuk menemui orang yang haus.
Dengan rotinya, mereka telah menjumpai yang
melarikan diri.
15Sebab mereka telah lari dari hadapan

pedang, dari hadapan pedang yang terhunus,
dan dari hadapan busur yang diregang, dan
dari peperangan yang hebat.
16Sebab beginilah Tuhan (Tuhan - 136) telah

berfirman kepadaku: Dalam setahun lagi,
seperti tahun-tahun seorang upahan, semua
kemuliaan Kedar akan berakhir;
17 dan sisa dari bilangan para pemanah, para

pahlawan bani Kedar, akan menjadi sedikit.
Demikianlah TUHAN (YAHWEH - 3068), Allah
(Elohim - 430) Israel, telah berfirman."

22
1 Pesan ilahi mengenai lembah
penglihatan. "Apa bagimu kemudian

sehingga engkau naik, setiap orang dari
padamu ke atas sotoh-sotoh rumah?
2Kota yang penuh kegaduhan, kota yang

bergemuruh gembira, orang-orangmu yang
terbunuh tidak terbunuh oleh pedang, dan
tidak mati dalam peperangan.
3Semua penguasamu melarikan diri

bersama-sama, mereka tertawan dari karena
busur panah, semua yang ditemukan di
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antaramu telah diikat bersama-sama; mereka
telah melarikan diri dari tempat yang jauh.
4Oleh sebab itu aku berkata: Berpalinglah

dari padaku, biarlah aku menjadi pahit dengan
tangisan, janganlah bergegas menghiburku
atas reruntuhan putri bangsaku.
5Sebab hari kerusuhan dan penaklukan dan

kebingungan, adalah dari Tuhan (Tuhan -
136) TUHAN (YAHWEH - 3069) semesta alam
(Tsebaot - 6635) di lembah penglihatan, ada
yang meruntuhkan tembok dan ada tangisan
bagi gunung itu.
6Dan Elam telah membawa tabung panah

bersama kereta perang manusia, yaitu
pasukan berkuda, tetapi Kir membiarkan
perisainya terbuka.
7Dan terjadilah, lembah-lembah pilihanmu

akan penuh dengan kereta perang, dan dia
akan benar-benar menempatkan pasukan
berkuda berjajar di gerbang.
8Dan dia akan membuka pelindung Yehuda

dan pada hari itu engkau mengandalkan
kepada persenjataan dari sebuah rumah di
hutan.
9Dan kamu akan melihat keretakan kota

Daud, karena hal itu demikian banyak dan
kamu akan menghimpun air pada kolam yang
dangkal.
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10Dan kamu akan menghitung rumah-rumah

di Yerusalem, dan kamu akan meruntuhkan
rumah-rumah itu untuk memperkuat tembok.
11Dan kamu akan membuat saluran air di

antara dua tembok untuk air dari kolam yang
lama. Namun kamu tidak melihat kepada
Pembuatnya, dan kamu tidak melihat kepada
Pembentuknya sejak dahulu.
12Dan pada hari itu Tuhan (Tuhan - 136)

TUHAN (YAHWEH - 3069) semesta alam
(Tsebaot - 6635) akan memanggilmu untuk
menangis dan meratap dan untuk menggunduli
kepalamu dan untuk mengikatnya dengan kain
kabung.
13Namun lihatlah, ada sukacita dan

kegembiraan karena menyembelih lembu-
lembu dan memotong domba-domba, karena
makan daging dan minum anggur, sambil
berkata: Makan dan minumlah, karena besok
kita akan mati!
14Dan telah dinyatakan di telingaku oleh

TUHAN (YAHWEH - 3069) semesta alam
(Tsebaot - 6635): Ya, kesalahan ini tidak akan
diampunkan kepadamu, sampai engkau mati,
Tuhan (Tuhan - 136) TUHAN (YAHWEH - 3068)
semesta alam (Tsebaot - 6635) berfirman.
15Beginilah Tuhan (Tuhan - 136) TUHAN

(YAHWEH - 3069) semesta alam (Tsebaot -
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6635) berfirman: Pergilah, datanglah kepada
yang mengelola hal ini, kepada Sebna yang
mengepalai istana.
16Apa bagianmu di sini, dan siapa milikmu di

sini? sehingga engkau telah memahat bagimu
sendiri di sini, sebuah kuburan, hai yang
menggali kuburnya di tempat tinggi, yang
memahat tempat kediaman bagi dirinya di
batu cadas?
17 Lihatlah, TUHAN (YAHWEH-lah - 3068)

yang terus-menerus melemparkan engkau, hai
manusia, dan yang terus-menerus menangkap
engkau.
18Dia membungkus kuat-kuat sebuah

gulungan seperti bola di atas tanah yang
kedua tepinya lebar, di sanalah engkau
akan mati dan di sanalah kereta-kereta
kemuliaanmu menjadi aib keluarga tuanmu.
19Dan Aku akan menggiring engkau dari

tempat kedudukanmu, dan akan menarik
engkau dari tempat berdirimu.
20Dan akan terjadi pada hari-hari itu, bahwa

Aku akan memanggil hamba-Ku, Elyakim anak
Hilkia.
21Aku akan memakaikan dia jubahmu, dan

ikat pinggangmu akan diikatkan kepadanya
dan Aku akan menyerahkan kekuasaanmu ke
dalam tangannya. Dan dia akan menjadi bapak
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bagi penduduk Yerusalem dan bagi keluarga
Yehuda.
22Dan aku akan memberikan kunci keluarga

Daud ke atas bahunya, maka dia membuka,
dan tidak ada yang akan menutupnya; dan
dia akan menutup, dan tidak ada yang akan
membukanya.
23Aku akan memantapkan dia bagaikan paku

yang ditancapkan pada tempat yang pasti, dan
dia akan menjadi takhta kemuliaan bagi isi
rumah ayahnya.
24Mereka akan menggantungkan ke atasnya

semua kemuliaan keluarga ayahnya, anak-anak
dan cucu-cucu, semua peralatan kecil dari
piring, pasu sampai periuk belanga.
25 Pada hari itu, firman TUHAN (YAHWEH

- 3068) semesta alam (Tsebaot - 6635),
paku yang dipakukan di tempat yang pasti
akan dipindahkan, dan menjadi patah, dan
jatuh. Dan beban yang ada di atasnya akan
dipotong, karena TUHAN (YAHWEH - 3068)
telah berfirman."

23
1 Pesan ilahi mengenai Tirus.
"Merataplah, hai kapal-kapal Tarsis!

Sebab ia telah diruntuhkan, tanpa rumah,
tanpa jalan masuk. Hal itu telah disingkapkan
bagi mereka dari tanah Kitim.
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2Diamlah, hai yang tinggal di pesisir, hai

saudagar Sidon yang mengarungi laut, mereka
telah memenuhi engkau.
3Dan karena air yang banyak ada benih di

Sihor. Tuaian dari aliran sungai adalah sumber
pendapatannya dan akan menjadi pusat
perdagangan bangsa-bangsa.
4Merasa malulah hai Sidon, karena laut telah

berbicara, kekuatan laut yang mengatakan:
Aku tidak mengejan maupun melahirkan, dan
aku tidak memberi makan orang-orang muda,
tidak pula membesarkan anak-anak dara.
5Sebagaimana kabar mengenai Mesir,

mereka akan menggeliat sakit karena kabar
Tirus.
6 Lewatilah Tarsis, merataplah, hai yang

berdiam di pesisir!
7 Inikah kotamu yang riang, yang

keberadaannya sejak zaman purbakala? Dia
akan membawa kakinya untuk mengembara
ke tempat yang jauh.
8Siapa yang merencanakan hal ini atas

Tirus, yang bermahkota, yang saudagar-
saudagarnya adalah para penguasa yang
pedagang-pedagangnya dihormati di bumi?
9TUHAN (YAHWEH - 3069) alam

(Tsebaot - 6635) telah merencanakannya,
untuk mencemarkan kebanggaan segala
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keindahannya, untuk merendahkan semua
kemuliaan di bumi.
10 Lewatilah negerimu seperti aliran sungai,

hai putri Tarsis, tanpa ada lagi persiapan.
11Dia mengedangkan tangan-Nya di atas

laut, Dia mengguncangkan kerajaan-kerajaan,
TUHAN (YAHWEH - 3068) membuat keputusan
terhadap Kanaan untuk menghancurkan
benteng-bentengnya.
12Dan Dia berfirman: Kamu tidak akan

lagi bersukacita, hai kamu anak dara yang
ditindas, hai putri Sidon. Bangkitlah ke Kitim,
seberangilah, bahkan di sana tidak akan ada
istirahat bagimu.
13 Lihatlah, negeri orang Kasdim, bangsa ini

tidak akan ada! Ashur mengalasinya untuk
makhluk padang gurun! Mereka mendirikan
menara-menara pengepungan, mereka telah
mengagungkan istana-istananya, dia telah
menentukannya bagi kehancuran.
14Merataplah, hai kapal-kapal Tarsis, sebab

kekuatanmu telah diruntuhkan.
15Akan terjadi pada hari itu, bahwa Tirus

akan dilupakan selama tujuh puluh tahun,
seperti hari-hari seorang raja. Pada akhir masa
tujuh puluh tahun, akan terjadi kepada Tirus
seperti nyanyian pelacur.
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16Ambillah harpa, kelilingilah kota, hai

pelacur yang dilupakan. Petiklah baik-baik,
perbanyaklah nyanyian supaya engkau diingat.
17Dan akan terjadi, pada akhir masa tujuh

puluh tahun, TUHAN (YAHWEH - 3068) akan
melawat Tirus. Dan dia akan kembali kepada
yang mengupahnya dan akan melakukan
perzinaan dengan semua kerajaan dunia di
muka bumi.
18Dan barang dagangan serta upahnya akan

menjadi kudus bagi TUHAN (YAHWEH - 3068).
Itu tidak akan ditimbun ataupun disimpan,
karena bagi mereka yang diam di hadapan
TUHAN (YAHWEH - 3068), barang-barang
dagangannya akan menjadi makanan yang
memuaskan dan pakaian yang tahan lama."

24
1 Lihatlah, TUHAN (YAHWEH-lah
- 3068) yang mengosongkan

negeri itu, dan membuatnya sunyi dan
merusak permukaannya, dan menyerakkan
penduduknya.
2Dan terjadilah, sebagaimana umat

demikianlah imam, sebagaimana budak
demikianlah tuannya, sebagaimana hamba
perempuan demikianlah nyonyanya,
sebagaimana pembeli demikianlah penjual,
sebagaimana yang meminjamkan demikianlah
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si peminjam, sebagaimana yang berhutang
demikianlah yang berpiutang.
3Negeri itu akan dikosongkan sama sekali,

dan akan benar-benar dijarah, karena
Tuhanlah (YAHWEH - 3068) telah mengatakan
firman ini.
4Negeri itu berkabung dan jatuh, dunia

menjadi lemah dan terkulai, terkulailah
keangkuhan bangsa di muka bumi ini.
5Dan bumi menjadi cemar oleh penduduknya,

karena mereka melanggar hukum, mengubah
ketetapan, dan merusak perjanjian yang kekal.
6Dengan demikian sumpah telah melahap

negeri, dan mereka yang tinggal di dalamnya
dinyatakan bersalah, karena itu orang-orang
yang berdiam di negeri itu dimusnahkan, dan
hanya sedikit orang yang tertinggal.
7Anggur baru telah meratap, pohon anggur

terkulai, semua orang yang bersukacita
mengeluh.
8Telah berhenti kegembiraan tamborin, telah

berakhir gempita pesta-pora, telah berhenti
kegembiraan harpa.
9Mereka tidak akan minum anggur dengan

nyanyian, minuman keras itu akan menjadi
pahit bagi yang meminumnya.
10Kota yang kosong telah dihancurkan, setiap

rumah ditutup terhadap yang masuk.



YESAYA 24.11–18 74
11Tangisan karena anggur ada di jalan-jalan,

semua sukacita meredup, kegembiraan di
negeri dibuang,
12Kota telah ditinggalkan dalam kesunyian,

dan gerbang telah dihancurkan menjadi
reruntuhan.
13Sebab, inilah yang akan terjadi di

tengah-tengah negeri, di antara suku-suku
bangsa, seperti guncangan pada pohon
zaitun, seperti pemetikan susulan ketika panen
anggur berakhir.
14Mereka mengangkat suara mereka, mereka

bernyanyi bagi keagungan TUHAN (YAHWEH -
3069), mereka berteriak keras dari laut.
15Oleh karena itu, muliakanlah TUHAN

(YAHWEH - 3068) di timur, Nama TUHAN
(YAHWEH - 3068), Allah (Elohim - 430) Israel,
di pesisir-pesisir lautan.
16Kami telah mendengar nyanyian-nyanyian

dari ujung bumi, kehormatan bagi Yang
Mahaadil. Namun aku berkata, "Kesia-siaan
bagiku, kesia-siaan bagiku. Celakalah aku!
Para pengkhianat mengkhianati, bahkan para
pengkhianat mengkhianati dengan khianat.
17Kengerian dan lubang dan perangkap ada

atasmu, hai penghuni bumi.
18Dan akan terjadi, dia yang melarikan diri

dari bunyi kengerian, akan jatuh ke dalam
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lubang. Dan dia yang naik dari tengah-tengah
lubang, akan ditangkap dalam perangkap.
Sebab tingkap-tingkap dari tempat tinggi telah
dibuka, dan mengguncang dasar-dasar bumi.
19Bumi hancur luluh, bumi remuk redam,

bumi gonjang ganjing.
20Bumi sempoyongan seperti seorang

pemabuk, dan seperti gubuk reyot ia goyang;
dan pelanggarannya berat atasnya, dan dia
akan jatuh, dan tidak akan bangkit lagi.
21Akan terjadi pada hari itu, TUHAN

(YAHWEH - 3068) akan melawat tentara langit
di tempat tinggi, dan raja-raja bumi di bumi.
22Dan mereka akan dikumpulkan sebagai

kumpulan tawanan di dalam lubang, dan
mereka akan ditutup dalam sebuah penjara,
dan setelah beberapa hari mereka akan
dilawat.
23Kemudian bulan akan tersipu-sipu, dan

matahari akan menjadi malu, karena TUHAN
(YAHWEH - 3068) semesta alam (Tsebaot -
6635) menjadi raja di gunung Sion, dan di
Yerusalem, dan di hadapan para tua-tuanya
ada kemuliaan."

25
1Ya TUHAN (YAHWEH - 3068),
Engkaulah Allahku (Elohimku - 430).

Aku akan meninggikan Engkau. Biarlah aku
memuji Nama-Mu, karena Engkau telah
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melakukan perkara yang ajaib; rancangan-
rancangan dari dahulu, adalah keteguhan dan
kesetiaan.
2Sebab Engkau telah membuat sebuah kota

menjadi timbunan, kota yang berkubu menjadi
reruntuhan; puri orang-orang asing dalam
kota, tidak akan dibangun untuk selamanya.
3Oleh sebab itu bangsa yang perkasa

memuliakan Engkau, kota bangsa-bangsa
yang bengis akan takut kepada-Mu.
4Sebab Engkau telah menjadi tempat

pengungsian bagi orang miskin, tempat
pengungsian bagi orang yang membutuhkan
dalam kesesakannya; sebuah tempat
perlindungan dari badai, tempat bernaung dari
panas, ketika roh yang bengis bagaikan badai
menerjang tembok.
5Seperti panas di tempat kering, Engkau

akan merendahkan teriakan orang-orang
asing; seperti panas dalam bayangan awan
gelap, nyanyian dari orang kejam akan
direndahkan.
6Dan TUHAN (YAHWEH - 3068) semesta

alam (Tsebaot - 6635) akan menyediakan
bagi semua bangsa sebuah jamuan lemak di
gunung ini, sebuah jamuan anggur tua dengan
makanan berlemak yang penuh sumsum,
anggur tua yang disaring.
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7Dan di gunung ini, Dia akan menghancurkan

wajah-wajah yang berselubung, yang
menyelubungi bangsa-bangsa, dan patung
tuangan yang dituang di antara segala bangsa.
8Dia akan menelan kematian dalam

kemenangan! Dan Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH
(YAHWEH - 3069) akan menghapus air mata
dari semua wajah. Dan aib umat-Nya akan
diambil dari seluruh bumi, karena TUHAN
(YAHWEH - 3068) telah berfirman.
9Dan pada saat itu orang akan berkata,

"Lihatlah inilah Allah (Elohim - 430) kita, kita
telah menanti-nantikan Dia, dan Dia akan
menyelamatkan kita. Inilah TUHAN (YAHWEH
- 3069), kita telah menanti-nantikan Dia,
marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita di
dalam keselamatan-Nya.
10Sebab tangan TUHAN (YAHWEH - 3068)

akan berdiam di gunung ini, dan Moab akan
diinjak-injak di bawah-Nya, bagaikan jerami
yang diinjak-injak di lubang kotoran.
11Dan Dia akan merentangkan tangan-Nya

di tengah-tengahnya, seperti orang yang
berenang merentangkan tangannya untuk
berenang. Dan Dia akan merendahkan
keangkuhannya bersama kemahiran
tangannya.
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12Dan Dia akan merobohkan tembok-

tembokmu, ya, benteng perlindungan yang
tinggi, Dia akan merendahkan, Dia akan
membantingnya ke tanah sampai menjadi
debu.

26
1 Pada hari itu akan dinyanyikan
nyanyian ini di negeri Yehuda, "Ada

kota kekuatan bagi kita, Dia memasang
tembok dan benteng keselamatan.
2Bukalah pintu gerbang supaya bangsa yang

benar masuk, yang memelihara kesetiaan.
3Akal budi yang disandarkan akan Engkau

jagai dalam damai sejahtera sempurna, karena
kepada-Mulah dia percaya.
4 Percayalah kepada TUHAN (YAHWEH -

3068) selamanya, karena di dalam TUHAN
(YAH - 3050) ALLAH (YAHWEH - 3068) ada
batu cadas yang kekal.
5Sebab Dia menundukkan mereka yang

berdiam di tempat tinggi, Dia merendahkan
kota yang agung, Dia merendahkannya sampai
ke tanah, bahkan Dia membuatnya sampai
menyentuh debu.
6Kaki akan menginjak-injaknya, --kaki orang

miskin, langkah-langkah orang lemah.
7 Jalan bagi orang benar adalah kejujuran, hal

yang jujur akan mengukur jalan orang benar.
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8Ya, pada alur keputusan-keputusan-Mu,

ya TUHAN (YAHWEH - 3068), kami telah
menanti-menantikan Engkau, pada Nama-Mu
dan pada ingatan akan Engkau, ada kerinduan
jiwa kami.
9Dengan jiwaku aku merindukan-Mu pada

waktu malam, ya, dengan rohku bersamaku
aku mencari-Mu dengan penuh ketekunan,
karena seperti pada waktu penghakiman-Mu
terhadap bumi, orang-orang yang berdiam di
bumi telah belajar kebenaran.
10Orang fasik yang ditunjukkan kemurahan,

ia tidak akan belajar kebenaran. Dia berlaku
penuh kecurangan di negeri orang jujur, dan
tidak melihat keagungan TUHAN (YAHWEH -
3069).
11Ya TUHAN (YAHWEH - 3068), tangan-Mu

terangkat tetapi mereka tidak melihat, mereka
melihat semangat bangsa itu dan menjadi
malu. Ya, api musuh-Mu akan melahap
mereka.
12Ya TUHAN (YAHWEH - 3068), Engkau

akan meneguhkan damai sejahtera bagi kami,
karena, bahkan semua pekerjaan kami, telah
Engkau kerjakan bagi kami.
13Ya TUHAN (YAHWEH - 3068), Allah (Elohim

- 430) kami, tuan-tuan lain selain Engkau telah
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memerintah kami, hanya kepada-Mu sajalah
kami akan menyebut Nama-Mu.
14Orang-orang mati tidak akan hidup,

roh-roh orang mati tidak bangkit, oleh karena
itu Engkau melawat dan melenyapkan mereka,
dan menghancurkan semua ingatan terhadap
mereka.
15Engkau telah menambahi bangsa ini,

ya TUHAN (YAHWEH - 3068), Engkau
telah menambahi bangsa ini, Engkau telah
dimuliakan, Engkau telah meluas ke seluruh
ujung bumi.
16Ya TUHAN (YAHWEH - 3068), dalam

kesesakan mereka memerhatikan Engkau,
ketika hukuman-Mu ada atas mereka, mereka
mencurahkan keluhan.
17Seperti wanita yang mengandung yang

sudah dekat waktunya untuk melahirkan,
dia menggeliat kesakitan, dan berteriak
dalam penderitaannya, demikianlah kami di
hadapan-Mu, ya TUHAN (YAHWEH - 3068).
18Kami telah mengandung, kami telah

menggeliat sakit, kami sepertinya telah
melahirkan angin; kami tidak dapat
mengerjakan keselamatan di bumi, tetapi
penduduk dunia tidak akan runtuh.
19Orang-orang-Mu yang mati akan hidup,

juga mayatku, mereka akan bangkit. Bangun
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dan bernyanyilah hai orang-orang yang
berdiam dalam debu, karena embun dari
terang adalah embun-Mu, dan bumi akan
melemparkan roh-roh orang mati.
20Datanglah bangsaku, masuklah ke dalam

kamar-kamarmu dan tutuplah pintu-pintu di
belakangmu, bersembunyilah beberapa saat
sampai kemarahan itu berlalu.
21Sebab lihatlah, TUHAN (YAHWEH - 3068)

keluar dari tempat-Nya untuk menghukum
orang yang berdiam di bumi karena
kejahatannya, bumi juga akan menyingkapkan
darahnya, dan tidak akan lagi menutupi
orang-orangnya yang dibunuh.

27
1 Pada hari itu, TUHAN (YAHWEH -
3068) akan melaksanakan hukuman

dengan pedang-Nya yang tajam, besar dan
kuat atas lewiatan, ular terbang, bahkan atas
lewiatan, ular yang meliuk-liuk, dan Dia akan
membantai naga yang ada di laut.
2 Pada hari itu bernyanyilah tentangnya,

tentang kebun anggur kesukaan,
3 "Aku, TUHAN (YAHWEH - 3068), yang

menjaganya, Aku akan menyiraminya
setiap saat, supaya tidak seorang pun
menghukumnya; Aku akan menjaganya malam
dan siang.
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4Kemarahan tidak ada di dalam-Ku.

Siapa akan memberikan-Ku onak dan duri
dalam peperangan? Biarlah Aku melangkah
di antaranya, biarlah Aku membakarnya
sekaligus.
5Atau akankah dia memegang kekuatan-Ku,

supaya dia membuat perdamaian dengan-Ku?
Biarlah dia membuat perdamaian dengan-Ku!
6Mereka yang datang, Dia akan membuatnya

berakar; Yakub akan berkembang dan Israel
akan bertunas, dan mereka akan memenuhi
muka bumi dengan buah.
7Apakah Dia akan memukul umat-Nya

seperti pukulan terhadap orang yang
memukulnya? Apakah Dia akan membunuhnya
seperti pembunuhan terhadap orang yang
membunuhnya?
8Engkau melawan dia dengan

mengganggunya, dengan mengusirnya
pergi; Dia telah menyapu dengan angin-Nya
yang kuat, pada saat angin timur.
9Oleh karena itu, dengan ini kejahatan Yakub

telah ditebus; dan inilah semua buah untuk
menyingkirkan dosanya, ketika dia menyusun
setiap batu mezbah seperti batu-batu
kapur yang dilumatkan, ashera-ashera dan
mezbah-mezbah kemenyan tidak akan bangkit.
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10Sebab kota yang berkubu akan menjadi

sepi, penduduknya terusir dan ditinggalkan
seperti padang gurun. Anak lembu akan
makan di sana, dan akan berbaring di sana
serta memakan habis cabang-cabangnya.
11Ketika cabang-cabangnya mengering

mereka akan dipatahkan, wanita-wanitalah
yang datang untuk menyalakannya;
karena mereka adalah umat yang tanpa
pengertian. Sebab itu Pembuatnya tidak
akan berbelaskasihan kepadanya, dan
Pembentuknya tidak akan menunjukkan
kemurahan kepadanya.
12Dan akan terjadi pada hari itu, TUHAN

(YAHWEH - 3069) akan mengirik mulai dari
aliran-aliran sungai sampai sungai Mesir, dan
kamu akan dikumpulkan satu demi satu, hai
bani Israel.
13Maka akan terjadi pada hari itu, sangkakala

yang besar akan ditiup, dan mereka yang
binasa di negeri Ashur dan orang-orang yang
dibuang di negeri Mesir, akan datang dan
bersujud kepada TUHAN (YAHWEH - 3068) di
gunung kekudusan di Yerusalem.

28
1Celaka bagi mahkota keangkuhan
para pemabuk Efraim, yang keindahan

kemuliaannya adalah bunga yang layu, yang
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ada di atas kepala lembah yang subur dari
mereka yang dikalahkan oleh anggur!
2 Lihatlah! Tuhan (Tuhan - 136) memiliki

pahlawan dan orang perkasa, laksana hujan
es, badai yang menghancurkan, laksana
hujan lebat, air bah yang meluap; Dia telah
menempatkannya di bumi dengan kekuatan.
3Mahkota keangkuhan dari pemabuk-

pemabuk Efraim akan diinjak-injak dengan
kaki.
4Dan kemuliaan keindahannya yang ada pada

hulu lembah yang subur, adalah setangkai
bunga yang dapat layu; seperti buah sulung
yang muncul sebelum musim panas yang baru
saja dia melihatnya ada dalam genggamannya,
dia akan menelannya.
5 Pada hari itu TUHAN (YAHWEH - 3068)

semesta alam (Tsebaot - 6635) akan menjadi
mahkota kemuliaan dan perhiasan keindahan
bagi sisa umat-Nya;
6 dan roh keadilan bagi dia yang duduk di

kursi penghakiman, dan sebagai kekuatan
bagi mereka yang membalikkan peperangan
ke arah gerbang.
7Namun mereka ini pun telah tersesat oleh

anggur, dan berbuat salah karena minuman
keras; imam dan nabi telah berbuat salah
karena minuman keras, mereka telah ditelan
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oleh anggur, mereka tersesat karena minuman
keras; mereka sesat dalam penglihatan,
mereka bimbang dalam memutuskan.
8Sebab semua meja telah menjadi penuh

muntah, kotoran, tanpa ada tempat.
9Kepada siapakah Dia akan mengajarkan

pengetahuan? Dan kepada siapakah Dia akan
menjelaskan pesan? Mereka yang telah cerai
susu, yang lepas dari buah dada.
10Sebab, peraturan demi peraturan,

peraturan demi peraturan, patokan demi
patokan, patokan demi patokan, di sini sedikit,
di sana sedikit.
11Sebab melalui bibir yang gagap dan lidah

yang lain, Dia akan berbicara kepada bangsa
ini.
12Kepada siapakah Dia telah berbicara,

"Inilah tempat istirahat, bagi yang lelah
beristirahatlah! Dan, inilah istirahat itu!"
Namun mereka tidak mau mendengarkan.
13Maka firman TUHAN (YAHWEH - 3068)

bagi mereka telah menjadi, "Peraturan demi
peraturan, peraturan demi peraturan, patokan
demi patokan, patokan demi patokan, di sini
sedikit, di sana sedikit!" Sehingga mereka
berjalan dan tersandung ke belakang dan
dihancurkan dan dijerat dan ditawan.
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14Oleh sebab itu dengarlah firman

TUHAN (YAHWEH - 3068), hai orang-orang
pencemooh, yang memerintah umat ini yang
ada di Yerusalem.
15Sebab kamu telah berkata, "Kami telah

mengikat perjanjian dengan maut, dan
kami telah membuat kesepakatan dengan
alam maut; biarpun bencana bertubi-tubi,
tetapi ia telah berlalu, tidak menimpa kami;
karena kami telah membuat kebohongan
sebagai perlindungan kami, dan kami telah
disembunyikan dalam kepalsuan.
16Oleh karena itu, beginilah Tuhan (Tuhan

- 136) ALLAH (YAHWEH - 3069) berfirman,
"Lihatlah, Aku meletakkan dasar di Sion
sebuah batu, batu penguji, batu penjuru yang
mahal, fondasi yang dipancangkan; orang yang
percaya tidak akan menjadi tergopoh-gopoh.
17Dan Aku akan meletakkan keadilan sebagai

tali pengukur, dan kebenaran sebagai tali
sipat, dan badai salju akan menyapu bersih
perlindungan kebohongan, dan air akan
membanjiri tempat persembunyian."
18Maka perjanjianmu dengan maut akan

ditebus, dan persekongkolanmu dengan alam
maut tidak akan tegak; ketika bencana yang
bertubi-tubi akan berlalu, maka kamu akan
menjadi tempat pijakan baginya.
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19Seberapa kali dia berlalu, ia akan menyeret

kamu, karena pagi demi pagi dia akan berlalu;
pada waktu siang dan pada waktu malam,
dan dia telah menjadi kengerian semata-mata
untuk mengerti pesan itu.
20Sebab pembaringan itu telah menjadi lebih

pendek daripada yang membujurkan dirinya,
dan selimutnya telah menjadi sempit bagi yang
berselimut bersama.
21Sebab TUHAN (YAHWEH - 3068) akan

berdiri seperti di gunung Perasim, dan akan
mengguncang seperti di lembah Gibeon,
untuk melakukan perbuatan-Nya, perbuatan-
Nya yang asing, dan untuk mengerjakan
pekerjaan-Nya, pekerjaan-Nya yang lain.
22Dan sekarang hendaklah kamu tidak

mengejek, agar belenggu-belenggumu tidak
menjadi semakin ketat. Sebab, aku telah
mendengar dari Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH
(YAHWEH - 3068) semesta alam (Tsebaot -
6635) suatu penggenapan dan apa yang telah
diputuskan atas seluruh bumi.
23 Perhatikan dan dengarlah suaraku, berilah

perhatian dan dengarkanlah perkataanku!
24Apakah pembajak membajak,

menggemburkan dan menyisir tanahnya
setiap hari untuk menabur?
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25Bukankah setelah dia meratakan

permukaannya, maka dia menebarkan jintan
hitam dan menyerakkan jintan putih, dan
menaruh benih unggul gandum, dan jelai
pilihan, dan yang sejenisnya di pinggirannya?
26Dan Dia memberi petunjuk kepadanya

tentang kebenaran, Allahnya (Elohimnya -
430) akan mengajarinya.
27Sebab jintan hitam tidak diirik dengan

eretan pengirik, dan roda gerobak tidak
menggiling jintan, tetapi jintan hitam dipukul
dengan galah, dan jintan dengan tongkat.
28Roti akan dipecah-pecahkan, tetapi

orang tidak akan terus-menerus mengiriknya
sampai lumat, dan orang memutar roda
keretanya tetapi kuda-kudanya tidak akan
menghancurkannya.
29 Ini juga datang dari TUHAN (YAHWEH

- 3068) alam (Tsebaot - 6635), Dia telah
melaksanakan keputusan yang ajaib Dia telah
membuat, hikmat sangat agung.

29
1Celaka bagi Ariel, hai Ariel, kota
tempat Daud berkemah. Tambahkanlah

tahun demi tahun, biarlah perayaan-perayaan
silih berganti.
2Dan Aku akan memaksakan kepada Ariel,

dan akan ada perkabungan dan dukacita, dan
dia bagi-Ku adalah seperti Ariel.
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3Dan Aku akan berkemah di sekelilingmu

dan mengepung di atas parit-paritmu, dan Aku
akan mendirikan kubu-kubu terhadapmu.
4Maka engkau akan direndahkan, engkau

akan berbicara dari dalam tanah, dan
perkataanmu akan dianggap rendah dari
dalam debu, dan suaramu akan keluar dari
dalam tanah seperti seorang ahli nujum, dan
perkataanmu akan berbisik dari dalam debu.
5Dan pasukan lawanmu akan menjadi seperti

debu halus, dan pasukan yang mengerikan
akan berlalu seperti jerami, dan hal itu akan
terjadi dengan tiba-tiba, seketika.
6Engkau akan dilawat oleh TUHAN (YAHWEH

- 3068) alam (Tsebaot - 6635) dengan kilat
dan gempa bumi dan suara gemuruh, puting
beliung dan badai, dan kobaran api yang
menghanguskan.
7Dan pasukan bangsa-bangsa yang

berperang melawan Ariel, dan semua yang
memeranginya dan kubu-kubunya dan yang
mendesak kepadanya, akan menjadi seperti
sebuah mimpi, suatu penglihatan malam.
8Bahkan hal itu akan menjadi seperti ketika

seorang yang lapar bermimpi, dan tampaklah
dia sedang makan, tetapi ketika dia bangun,
jiwanya kosong. Atau, seperti ketika seorang
yang haus bermimpi, dan tampaklah dia
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sedang minum, tetapi ketika dia bangun,
maka lihatlah, dia masih lemah dan jiwanya
masih dahaga. Demikianlah akan terjadi bagi
pasukan bangsa-bangsa yang berperang
melawan gunung Sion.
9Nantikanlah dan terkejutlah! Buatlah dirimu

buta dan menjadi butalah! Mereka telah
menjadi mabuk, tetapi bukan karena anggur!
Mereka terhuyung-huyung, tetapi bukan
karena minuman keras!
10Sebab TUHAN (YAHWEH - 3069) telah

mencurahkan ke atasmu roh tidur lelap, dan
Dia telah menutup matamu, hai para nabi,
dan Dia telah menudungi kepalamu, hai para
pelihat.
11Dan penglihatan dari keseluruhannya

adalah seperti firman dari kitab yang
dimeteraikan bagimu, yang telah mereka
berikan kepada yang mengetahui kitab itu,
dengan mengatakan, "Aku mohon, bacalah
ini!" Dan dia berkata, "Aku tidak bisa, karena
dia termeterai.
12Dan kitab itu diberikan kepada orang yang

tidak mengetahui kitab, dengan mengatakan:
Aku mohon, bacalah ini! Dan dia berkata: Aku
tidak mengetahui kitab!"
13Dan Tuhan (Tuhan - 136) berfirman,

"Oleh karena bangsa ini mendekat dengan
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mulutnya, dan mereka menghormati Aku
dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh dari
pada-Ku, dan rasa takutnya kepada-Ku adalah
perintah yang diajarkan manusia;
14 karena itu, lihatlah, Aku akan menambah

dengan bertindak secara sangat ajaib pada
bangsa ini, tetapi keajaiban dan hikmat
orang-orang yang berhikmat akan musnah,
dan pengertian orang-orang yang arif akan
tersembunyi."
15Celaka bagi orang yang membuat tempat

yang dalam untuk menyembunyikan maksud
mereka dari TUHAN (YAHWEH - 3068), dan
yang pekerjaan-pekerjaannya berlangsung
dalam kegelapan, dan mereka berkata,
"Siapa yang melihat kami?" Dan, "Siapa yang
mengenal kami?"
16Oh, kejahatanmu! Akankah penjunan

dianggap sama seperti tanah liat, sehingga
yang dibuat berkata kepada yang membuatnya,
"Dia tidak membuat aku!" Dan yang dibentuk
berkata kepada yang membentuknya, "Dia
tidak mengerti!?"
17Bukankah hanya sedikit waktu lagi,

maka Libanon akan berubah menjadi kebun
buah-buahan, dan kebun buah-buahan akan
dianggap sebagai hutan?
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18Dan pada hari itu, yang tuli akan

mendengar perkataan dari sebuah kitab,
dan mata yang buta akan melihat lepas dari
kesuraman mereka dan dari kegelapan.
19Dan orang-orang miskin akan memperbesar

kesukacitaan di dalam TUHAN (YAHWEH -
3068), dan orang yang berkekurangan akan
bergembira di dalam Yang Mahakudus Israel.
20Sebab apa yang mengerikan telah

dihentikan, dan pencemooh telah dilenyapkan,
dan semua yang berniat jahat telah
dibinasakan.
21Mereka yang membuat seseorang berdosa

dengan sebuah perkataan, dan yang berbantah
di pintu gerbang, mereka akan menaruh jerat
dan membalikkan keadilan dengan hal-hal
yang sia-sia.
22Oleh karena itu beginilah TUHAN (YAHWEH

- 3068) berfirman, Dia yang menebus
Abraham, karena isi rumah Yakub, "Sekarang
Yakub tidak akan menjadi malu, dan sekarang
wajahnya tidak akan menjadi pucat.
23Sebab, ketika dia melihat anak-anaknya,

perbuatan tangan-Ku ada di tengah-
tengahnya, maka mereka menguduskan
Nama-Ku dan menguduskan Yang Mahakudus
Yakub dan menyegani Allah (Elohim - 430)
Israel.
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24Dan yang tersesat dalam roh akan

mengenal pengertian, dan yang bersungut-
sungut akan mempelajari pengajaran."

30
1 "Celaka bagi anak-anak para
pemberontak," firman TUHAN

(YAHWEH - 3068), "Yang membuat rancangan,
tetapi bukan dari pada-Ku, dan yang
mencurahkan persembahan curahan tetapi
bukan dari Roh-Ku, sehingga dosa demi dosa
bertambah.
2Siapakah yang berjalan turun ke Mesir,

tetapi mereka tidak menanyakan mulut-Ku
untuk mendapatkan perlindungan di benteng
Firaun, dan mencari perlindungan di dalam
bayangan Mesir.
3Dan tempat perlindungan Firaun akan

mendatangkan aib bagimu, dan tempat
perlindungan di bawah bayangan Mesir adalah
suatu cela.
4Sebab pemimpin-pemimpinnya berada di

Zoan dan utusan-utusannya akan berusaha
mencapai Hanes.
5Mereka semua akan malu karena suatu

bangsa tidak memberi keuntungan kepada
mereka, tidak memberi pertolongan dan juga
tidak memberi keuntungan, melainkan sebuah
aib bahkan celaan."
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6 Pesan ilahi mengenai binatang-binatang

buas Negeb. "Ke negeri kesusahan dan
kesesakan, tempat singa betina dan singa
jantan berasal, ular beludak dan ular terbang,
mereka mengangkut kekayaan mereka di atas
punggung keledai muda, dan harta mereka di
atas punuk unta, kepada bangsa yang tidak
menguntungkan.
7Dan Mesir, pertolongannya sia-sia dan

kosong, dengan begitu Aku menamainya
begini: Kekuatan mereka adalah duduk diam.
8Sekarang pergilah, tulislah itu di hadapan

mereka di atas loh, dan catatlah itu di atas
sebuah kitab! Supaya hal itu masih ada di
kemudian hari, sampai selamanya.
9Bahwa dia ini umat pemberontak, anak-anak

yang bohong, anak-anak yang tidak memiliki
keinginan untuk mendengar torat TUHAN
(YAHWEH - 3068);
10 yang berkata kepada para peramal:

Jangan meramal!, dan kepada pelihat: Jangan
memperlihatkan kebenaran kepada kami!
Bicarakanlah hal-hal yang lembut bagi kami!
Perlihatkanlah hal-hal yang menipu!
11Berbaliklah dari jalan itu dan

menyimpanglah dari lorong, karena
Yang Mahakudus Israel akan berhenti di
hadapan kami.
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12Sebab itu berfirmanlah Yang Mahakudus

Israel: Oleh karena kamu menolak firman
ini, dan percaya kepada penindasan, dan
yang berlaku serong, dan kamu bersandar
kepadanya,
13 dengan demikian, kejahatan ini bagi

kamu akan menjadi seperti pecahan tonjolan
di tembok yang ditinggikan, yang runtuh,
yang kehancurannya datang dengan sangat
tiba-tiba.
14Dan Dia akan menghancurkannya seperti

kehancuran tempayan tukang periuk, ketika
dihancurkan ia tidak menaruh belas kasihan,
maka tidak ditemukan dalam pecahannya,
sebuah pecahan periuk untuk mengambil api
dari tungku dan untuk mengosongkan air dari
kolam.
15Sebab demikianlah Tuhan (Tuhan - 136)

ALLAH (YAHWEH - 3069), Yang Mahakudus
Israel berfirman: Dalam pertobatan dan
ketenangan kamu akan diselamatkan,
dalam keheningan dan memercayakan diri
akan ada kekuatanmu. Namun kamu tidak
menginginkannya.
16Sebaliknya kamu berkata: Tidak! Sebab

di atas kuda, kami akan melarikan diri. Oleh
sebab itu, kamu akan melarikan diri. Juga
kamu berkata: Di atas yang cepat kami
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akan berkendaraan. Oleh sebab itu yang
mengejarmu akan lebih cepat.
17Seribu orang akan melarikan diri dari

hardikan satu orang, dari hardikan lima
orang kamu akan melarikan diri sampai kamu
ditinggalkan seperti tiang di atas puncak
gunung, dan seperti tanda di atas bukit.
18Dan oleh sebab itu, TUHAN (YAHWEH

- 3068) menunggu untuk menunjukkan
kemurahan kepadamu. Dan karena itu Dia
ada di tempat tinggi untuk berbelaskasihan
kepadamu. Sebab TUHAN (YAHWEH - 3068)
adalah Allah (Elohim - 430) Yang Mahaadil;
berbahagialah semua orang yang menantikan
Dia.
19Sebab umat akan tinggal di Sion, di

Yerusalem, kamu tidak akan terus menangis,
Dia pasti akan menunjukkan kemurahan pada
suara tangisanmu, ketika Dia mendengar, Dia
akan menjawabmu."
20Dan Tuhan (Tuhan - 136) telah memberikan

kepadamu roti kesukaran dan air penderitaan,
tetapi pengajar-pengajarmu tidak akan
disudutkan lagi, dan matamu akan menjadi
pelihat para pengajarmu.
21Dan telingamu akan mendengar perkataan

dari belakangmu, dengan mengatakan, "Inilah
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jalan, berjalanlah di dalamnya, ketika kamu ke
kanan dan ketika kamu ke kiri!"
22Dan kamu akan menajiskan lapisan patung-

patung perakmu, dan efod patung tuangan
emasmu. Engkau akan menyerakkannya
seperti barang usang, engkau akan
mengatakan kepadanya, "Enyahlah!"
23Maka Dia akan memberikan hujan bagi

benihmu, yang kamu taburkan di tanah,
dan roti hasil tanah itu juga akan menjadi
gemuk dan berlimpah; pada hari itu, kawanan
ternakmu akan digembalakan dalam padang
rumput yang luas.
24 Juga lembu dan keledai muda yang

membajak tanah akan memakan makanan
ternak yang telah ditampi dengan sekop dan
garpu,
25 dan di atas setiap gunung yang tinggi dan

di atas setiap bukit yang ditinggikan, akan
mengalir anak-anak sungai, aliran-aliran air,
pada hari pembantaian yang hebat ketika
menara-menara runtuh.
26Dan terang bulan akan menjadi seperti

terang matahari, dan terang matahari akan
menjadi tujuh kali lipat, seperti terang tujuh
hari; pada hari TUHAN (YAHWEH - 3068)
membalut luka umat-Nya, dan menyembuhkan
luka pukulannya.
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27 Lihatlah, Nama TUHAN (YAHWEH - 3068)

datang dari tempat yang jauh, murka-Nya
menyala-nyala, dan asapnya pekat, bibir-Nya
menjadi penuh dengan amarah, dan lidah-Nya
seperti api yang melahap.
28Dan napasnya seperti arus yang meluap

sampai ke leher, Dia akan memisahkan, dengan
mengayak bangsa-bangsa di dalam ayakan
kesia-siaan, dan kekang yang menyesatkan
ada pada rahang bangsa-bangsa.
29Nyanyian itu akan ada padamu, seperti

pada malam ketika sebuah perjamuan telah
dikuduskan; dan kegembiraan hati, seperti
seorang yang pergi dengan seruling masuk ke
dalam gunung TUHAN (YAHWEH - 3068), batu
cadas Israel.
30Dan TUHAN (YAHWEH - 3068) akan

membuat keagungan suara-Nya terdengar,
dan Dia menunjukkan tangan-Nya yang turun
dengan murka yang hebat, dan nyala api
yang memakan habis, dengan hujan lebat dan
badai, dan hujan batu.
31Sebab oleh suara TUHAN (YAHWEH -

3068), Ashur akan dihancurkan, dengan gada
Dia memukul.
32Dan setiap ayunan tongkat penentuan yang

TUHAN (YAHWEH - 3068) timpakan kepadanya
akan diiringi dengan tamborin dan dengan
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harpa. Dan Dia akan berperang dengannya
dalam pertempuran yang bergelombang.
33Sebab Tofet ditetapkan sejak dahulu,

juga itu dipersiapkan untuk raja; Dia telah
memperdalam, memperlebar tumpukan
kayunya, memperbesar dengan api dan kayu,
napas TUHAN (YAHWEH - 3068) seperti aliran
air belerang yang membakarnya.

31
1Celaka bagi mereka yang pergi ke
Mesir untuk pertolongan, dan yang

menyandarkan diri pada banyaknya kuda, dan
memercayakan diri pada kereta perang yang
banyak, dan pada pasukan berkuda karena
mereka sangat perkasa. Namun mereka tidak
memandang kepada Yang Mahakudus Israel,
juga tidak mencari TUHAN (YAHWEH - 3068).
2Dan Dia, yang juga bijaksana, juga akan

menyebabkan datangnya kemalangan, dan Dia
tidak menarik kembali firman-Nya, melainkan
akan bangkit melawan keluarga orang-orang
yang jahat, dan melawan penolong yang
melakukan kejahatan.
3Adapun orang Mesir adalah manusia dan

bukan allah (Elohim - 410). Dan kuda-kuda
mereka adalah daging, dan bukan roh. Dan
TUHAN (YAHWEH - 3068) mengedangkan
tangan-Nya, dan akan menggoyahkan yang
menolongnya, dan yang ditolongnya akan
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jatuh, dan mereka semua bersama-sama akan
berakhir.
4Sebab beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman kepadaku, "Seperti auman singa,
bahkan singa muda terhadap mangsanya,
yang terhadapnya sepasukan gembala telah
dipanggil, dia tidak menjadi gentar oleh
suara mereka, dan tidak menjadi resah oleh
keributan mereka." Demikianlah TUHAN
(YAHWEH - 3068) semesta alam (Tsebaot
- 6635) akan turun untuk berperang atas
gunung Sion dan atas bukitnya.
5Seperti burung-burung yang terbang,

demikianlah TUHAN (YAHWEH - 3068)
semesta alam (Tsebaot - 6635) akan memberi
perlindungan atas Yerusalem, untuk memberi
perlindungan maka Dia membebaskan, untuk
menghindarkan maka Dia membuat kelepasan.
6Berbaliklah kepada Dia yang dari pada-Nya

bani Israel telah berbuat kesesatan yang
dalam.
7Sebab pada hari itu setiap orang akan

membenci berhala-berhala peraknya dan
berhala-berhala emasnya, suatu dosa yang
tangan-tanganmu telah buat untukmu.
8Dan Ashur akan jatuh oleh pedang,

bukan oleh manusia, ya, pedang, bukannya
manusia yang akan melahapnya. Dan dia akan
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melarikan diri dari hadapan pedang itu, dan
anak-anak mudanya akan menjadi pekerja
paksa.
9Dan cadas perlindungannya akan lenyap

karena ketakutan, dan pemimpin-pemimpinnya
akan gemetar pada panji-panjinya. Firman
TUHAN (YAHWEH - 3069), yang nyala api-Nya
ada di Sion dan tungku-Nya ada di Yerusalem.

32
1 Lihatlah, seorang raja akan
memerintah karena kebenaran, dan

pemimpin-pemimpin akan memerintah karena
keadilan.
2Dan seseorang akan menjadi seperti

tempat persembunyian terhadap angin,
dan perlindungan terhadap badai, seperti
aliran-aliran air di tempat kering, seperti
bayangan batu cadas yang berat di tanah
tandus.
3Dan mata mereka yang melihat, tidak

akan meredup, dan telinga mereka yang
mendengar, akan menyimak.
4Dan hati mereka yang terburu-buru akan

mengerti sehingga mengenal, dan lidah yang
gagap akan cepat bicara dengan jelas.
5Orang bebal tidak akan lagi disebut mulia,

ataupun yang kikir dikatakan murah hati.
6Sebab orang bodoh akan membicarakan

kebodohan, dan hatinya akan mengerjakan
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kejahatan, untuk melakukan kenajisan
dan untuk mengutarakan kesalahan
terhadap TUHAN (YAHWEH - 3069), untuk
mengosongkan jiwa orang yang lapar, dan
membuat yang haus kekurangan minuman.
7Dan orang kikir, senjatanya adalah

jahat, dia merancang rencana jahat untuk
menghancurkan orang miskin dengan
kata-kata dusta, bahkan ketika orang yang
membutuhkan membicarakan keadilan.
8Namun orang yang mulia merancang hal-hal

yang mulia, dan dia akan bangkit karena
hal-hal yang mulia.
9Hai wanita-wanita yang merasa aman,

bangkitlah, dengarlah suaraku, hai anak-anak
perempuan yang percaya diri, dengarlah
perkataanku.
10Hari-hari selama setahun akan

mengguncang yang percaya diri, karena hasil
panen anggur sudah habis, tuaian menjadi
busuk.
11Gemetarlah, hai orang-orang yang merasa

aman, terguncanglah hai orang-orang yang
percaya diri, tanggalkanlah pakaianmu dan
bertelanjanglah, dan kenakanlah kain kabung
pada pinggangmu.
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12Mereka yang meratap karena buah dada,

karena ladang-ladang kesukaan, karena pohon
anggur yang berbuah;
13 karena onak duri bertumbuh di atas tanah

bangsaku, bahkan atas semua keluarga
kegembiraan, di kota yang penuh sorak
kegirangan.
14Sesungguhnya, puri telah ditinggalkan,

keramaian kota telah ditinggalkan, bukit dan
menara berubah menjadi gua-gua sampai
selamanya, suatu kesukaan bagi keledai liar,
suatu padang rumput bagi kawanan ternak.
15Sampai dicurahkan ke atas kita Roh dari

tempat tinggi, dan padang gurun akan menjadi
kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan
akan dianggap sebagai hutan lebat.
16Dan keadilan akan berdiam di padang

gurun, dan kebenaran akan berdiam di kebun
buah-buahan.
17Dan pekerjaan kebenaran akan

menghasilkan damai sejahtera, dan pelayanan
kebenaran memelihara ketenangan dan
ketenteraman untuk selamanya.
18Dan bangsaku akan tinggal di tempat yang

penuh damai sejahtera, dan dalam tempat
tinggal yang aman, dan dalam tempat istirahat
yang tenang.
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19Meskipun hutan akan berteriak ketika

tumbang, dan kota akan menjadi rendah
dalam kehinaan,
20 berbahagialah kamu yang menabur di

setiap tempat yang ada air, yang melepaskan
kaki lembu dan keledai jantan.

33
1Celaka bagi yang menghancurkan,
sementara engkau bukan yang

dihancurkan, dan yang berlaku tidak
setia, sementara mereka tidak berkhianat
kepadanya! Ketika engkau menghabisi yang
menghancurkan, engkau akan dihancurkan.
Ketika engkau berhenti berkhianat, mereka
akan berkhianat kepadamu.
2Ya TUHAN (YAHWEH - 3068), tunjukkanlah

kemurahan-Mu kepada kami, kepada-Mu kami
telah menanti-nanti, jadilah lengan terhadap
mereka pada pagi hari, bahkan keselamatan
kami pada waktu kesesakan.
3Orang-orang melarikan diri karena suara

gemuruh, bangsa-bangsa berserakan karena
keagungan-Mu.
4Dan mangsamu akan dikumpulkan kawanan

belalang penggundul, seperti serbuan belalang
yang menyerbu kepadanya.
5TUHAN (YAHWEH - 3068) yang ditinggikan,

karena Dia yang tinggal di tempat tinggi, Dia
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telah memenuhi Sion dengan keadilan dan
kebenaran.
6Dan akan ada keamanan pada waktu-

waktumu, kekuatan keselamatan, hikmat dan
pengetahuan, takut akan TUHAN (YAHWEH -
3068) adalah kekayaannya.
7 Lihatlah, pahlawan mereka menangis di

luar, utusan-utusan perdamaian akan meratap
dengan pedih.
8 Jalan raya ditelantarkan, orang yang

melintasi jalan setapak telah berhenti. Dia
telah membatalkan perjanjian, dia telah
menolak kota-kota, dia tidak menghormati
manusia.
9Negeri itu berkabung dan menjadi lemah,

Libanon menunjukkan aib, Saron menjadi
kering seperti padang gurun, dan, Basan dan
Karmel berguncang.
10 "Sekarang Aku akan bangkit," TUHAN

(YAHWEH - 3068) berfirman, "sekarang
Aku akan diagungkan, sekarang Aku akan
ditinggikan.
11Kamu akan mengandung sekam, kamu

akan melahirkan jerami, napas apimu akan
melahapmu.
12Dan bangsa-bangsa akan menjadi seperti

kapur bakaran, seperti semak duri yang telah
dicabut, mereka akan berkobar dalam api.
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13Hai orang-orang yang jauh, dengarlah apa

yang telah Aku perbuat, dan hai orang-orang
yang dekat, ketahuilah keperkasaan-Ku!"
14Orang-orang berdosa dari Sion berada

dalam ketakutan, kengerian menguasai
orang-orang yang najis; siapakah dari kita
akan tinggal dalam api yang menghanguskan?
Siapakah dari antara kita akan tinggal dalam
panas yang kekal?
15 Ia yang berjalan dalam kebenaran, dan

yang berbicara dalam kejujuran, dia yang
menolak keuntungan dari pemeras, yang
mengebaskan tangannya dari mengambil
uang suap, yang menutup telinganya dari
mendengar tentang darah, dan menutup
matanya dari melihat yang jahat.
16 Ia akan tinggal di tempat yang tinggi,

benteng batu cadas akan menjadi kubu
pertahanannya, rotinya akan diberikan, air
minumnya terjamin.
17Matamu akan melihat raja dalam

semaraknya, mereka akan melihat negeri yang
sangat jauh.
18Hatimu akan merenungkan kengerian.

Di manakah juru tulis? Di manakah juru
timbang? Di manakah dia yang menghitung
menara-menara?
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19Kamu tidak akan melihat bangsa yang

pongah, bangsa yang ucapan bibirnya sulit
untuk didengarkan, yang gagap lidahnya tiada
makna.
20 Lihatlah, Sion adalah kota ketetapan

pertemuan kami! Matamu akan melihat
Yerusalem, rumah yang aman, kemah
yang tidak akan berpindah; tidak satupun
patoknya akan dicabut, dan talinya tidak akan
dilepaskan.
21Sebab sekiranya TUHAN (YAHWEH - 3068)

Yang Mahamulia ada di sana bagi kami, maka
tempat yang penuh anak-anak sungai dengan
sungai yang lebar kedua tepinya, perahu
dayung tidak dapat melintasinya, dan kapal
besar tidak dapat menyeberanginya.
22Sebab TUHAN (YAHWEH - 3068) adalah

hakim kami, TUHAN (YAHWEH - 3068)
adalah pemberi hukum kami, TUHAN
(YAHWEH - 3068) adalah Raja kami, Dia akan
menyelamatkan kami.
23Tali-temalimu sudah dilonggarkan, mereka

tidak dapat mengokohkan alas tiang utama,
mereka tidak dapat membentangkan layar.
Pada waktu itu jarahan yang berlimpah-limpah
akan dibagi-bagi, orang yang timpang telah
menjarah jarahan,
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24 dan tidak ada penduduk, yaitu orang

yang tinggal di dalamnya, yang diampuni
kesalahannya, akan berkata, "Aku sakit."

34
1Hai bangsa-bangsa, mendekatlah
untuk mendengar, dan umat,

perhatikanlah! Biarlah bumi dan segala isinya
mendengar, dunia dan segala hasilnya.
2Sebab murka TUHAN (YAHWEH - 3068)

ada di atas bangsa-bangsa, dan kemarahan-
Nya di atas semua tentara mereka; Dia
menghancurkan mereka, Dia memberikan
mereka kepada para pembantai.
3Dan pembunuh-pembunuh mereka akan

dilemparkan ke luar, dan bau busuk dari
bangkai-bangkai mereka akan menyebar, dan
gunung-gunung akan dibanjiri dengan darah
mereka.
4Dan seluruh tentara langit akan diserakkan,

dan langit akan digulung bersama seperti
sebuah kitab; kemudian seluruh tentara
mereka akan berjatuhan, seperti daun jatuh
dari pohon anggur, dan seperti gugurnya daun
pohon ara.
5Sebab pedang-Ku memenuhi langit; lihatlah,

dia akan turun atas Edom, dan atas umat
bakti-Ku, sebagai penghukuman.
6Sebilah pedang ada pada TUHAN (YAHWEH

- 3068), ia berlumuran darah, ia dilumuri
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lemak dari darah anak-anak domba dan
kambing-kambing jantan, dari lemak buah
pinggang domba-domba jantan; karena
kurban bagi TUHAN (YAHWEH - 3068) di
Bozra, dan pembantaian besar di tanah Edom.
7Dan banteng-banteng akan rebah

bersamanya, dan lembu-lembu jantan muda
bersama yang kuat; dan negeri mereka
dibasahi dengan darah, dan tanah kering
mereka dibuat subur dengan lemak.
8Sebab hari pembalasan ada pada TUHAN

(YAHWEH - 3068), tahun-tahun ganjaran
karena perkara Sion.
9Dan aliran-aliran sungai, akan dibalikkan

ke hulu, dan debu, ke batu belerang, dan
tanahnya akan menjadi bubungan yang
menyala.
10Malam dan siang ia tidak akan menjadi

padam, asapnya akan naik selamanya. Dari
generasi ke generasi negeri itu menjadi
reruntuhan selamanya, selamanya tidak
seorang pun akan melewatinya.
11Namun burung pelikan dan landak akan

mewarisinya, dan burung hantu dan burung
gagak akan tinggal di dalamnya. Dan di
atasnya Dia akan membentangkan batas
kebingungan, dan batu-batu kekosongan.
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12Mereka akan memanggil dari sebuah

kerajaan orang-orang mulianya, tetapi
tidak satu pun ada di sana, karena semua
pemimpinnya akan lenyap.
13Dan onak akan tumbuh di istananya,

putri malu dan semak duri tumbuh dalam
benteng-bentengnya, dan dia akan menjadi
rumah untuk serigala-serigala, dan padang
rumput bagi anak-anak burung unta.
14Dan binatang-binatang buas gurun

akan berpapasan dengan anjing hutan,
dan kambing jantan akan bertemu dengan
temannya. Sesungguhnya, di sana burung
hantu akan bertengger, dan menemukan
tempat peristirahatan baginya.
15Ular akan bersarang di sana, bertelur

dan mengeram dan berkumpul dalam
bayangannya. Burung nasar juga dikumpulkan
bersama-sama, masing-masing dengan
pasangannya.
16Cari dan bacalah dari kitab TUHAN

(YAHWEH - 3068), satu pun dari padanya
tidak akan dikurangkan; masing-masing tidak
kehilangan pasangannya, sebab, mulut-Ku
itulah yang memerintahkan dan Roh-Nya itulah
yang mengumpulkan mereka.
17Dia telah membuang undi bagi mereka,

dan tangan-Nya membaginya dengan tali
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pengukur. Mereka akan menguasainya sampai
selamanya, turun-temurun mereka akan
tinggal di dalamnya.

35
1 Padang gurun dan tanah tandus akan
bersorak sorai, dan padang belantara

akan bersukaria dan berbunga seperti mawar.
2 Ia bermekaran dan bersukaria, juga

bernyanyi dengan sukacita. Kemuliaan Libanon
akan diberikan kepadanya, semarak Karmel
dan Saron; mereka akan melihat kemuliaan
TUHAN (YAHWEH - 3068), keagungan Allah
(Elohim - 430) kita.
3Kuatkanlah tangan yang lemah dan

teguhkanlah lutut yang goyah.
4Katakanlah kepada hati yang cepat tawar,

"Jadilah kuat! Jangan takut! Lihatlah, Allahmu
(Elohimmu - 430) akan datang dengan
pembalasan, dengan ganjaran Allah (Elohim
- 430), Dia akan datang dan menyelamatkan
kamu."
5Maka mata yang buta akan dicelikkan, dan

telinga yang tuli akan dibukakan.
6Dan yang timpang akan melompat seperti

rusa, bahkan lidah yang kelu akan bersorak-
sorai. Sebab, mata air akan memancar di
padang gurun, dan aliran-aliran sungai ada di
padang belantara.
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7Dan tanah kering akan menjadi kolam,

dan tanah gersang akan menjadi mata air; di
tempat kediaman serigala, pembaringannya
rumput hijau, buluh dan pandan.
8Dan jalan raya akan ada di sana, dan

ada sebuah jalan, dia akan disebut jalan
Kekudusan. Orang yang tidak tahir tidak
akan melewatinya. Namun bagi mereka yang
melewati jalan itu, bahkan orang bodoh, tidak
akan tersesat.
9Singa tidak akan ada di sana, dan binatang

buas tidak akan pergi ke atasnya, dia tidak
akan ditemukan di sana. Namun orang-orang
yang ditebus akan berjalan di sana.
10Dan orang-orang yang telah ditebus

TUHAN (YAHWEH - 3068), akan kembali
dan memasuki Sion dengan nyanyian dan
sukacita yang kekal di atas kepala mereka,
kegembiraan dan sukacita akan memenuhi
mereka. Namun kesedihan dan keluhan akan
menjauh.

36
1Dan terjadilah, pada tahun ke empat
belas zaman Raja Hizkia, Sanherib,

raja Ashur, datang melawan semua kota
pertahanan Yehuda, dan merebutnya.
2Dan raja Ashur mengutus Rabshake dari

Lakhis ke Yerusalem kepada Raja Hizkia
dengan pasukan yang besar. Dan dia berdiri
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di saluran kolam atas, di jalan raya Padang
Tukang Penatu.
3Maka Elyakim anak Hilkia, penilik istana,

dan Sebna, juru tulis, dan Asaf anak Yoah,
bendahara, datang kepadanya.
4Dan Rabshake berkata kepada mereka,

"Katakanlah sekarang kepada Hizkia, raja
Ashur yang agung berkata demikian:
Kepercayaan apakah yang engkau percayai
ini?
5Aku berkata: Apakah hanya perkataan dari

bibir! Pertimbangan dan kekuatan adalah
untuk perang. Sekarang, kepada siapakah
engkau percaya sehingga engkau telah
memberontak melawanku?
6 Lihatlah, engkau percaya kepada tongkat

buluh yang dipatahkan ini, yaitu Mesir, yang
jika seorang bersandar kepadanya, buluh
itu akan masuk ke dalam telapak tangannya
dan menusuknya; demikianlah Firaun, raja
Mesir, terhadap semua orang yang percaya
kepadanya.
7Namun jika engkau berkata kepadaku: Kami

percaya kepada TUHAN (YAHWEH - 3069),
Allah (Elohim - 430) kami. Bukankah Dia
yang tempat-tempat pemujaan dan mezbah-
mezbah-Nya telah Hizkia singkirkan, dan dia
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berkata kepada Yehuda dan Yerusalem: Kamu
harus bersujud di hadapan mezbah ini.
8Maka sekarang, buatlah perjanjian dengan

tuanku, raja Ashur, maka aku akan memberimu
dua ribu ekor kuda, jika engkau sanggup untuk
menempatkan penunggang atasnya.
9Bagaimana kemudian kamu dapat

mengembalikan wajah satu orang perwira
yang paling kecil dari hamba-hamba
tuanku, padahal kamu menaruh percaya
kepada Mesir, terhadap kereta perang dan
penunggang-penunggang kuda?
10Dan sekarang, haruskah aku maju melawan

negeri ini untuk menghancurkannya tanpa
TUHAN (YAHWEH - 3068)? TUHAN (YAHWEH -
3068) berfirman kepadaku: Majulah ke negeri
itu dan hancurkanlah!"
11Kemudian Elyakim, dan Sebna, dan

Yoah berkata kepada Rabshake, "Kumohon
berbicaralah kepada hambamu dalam bahasa
Aram karena kami dapat mendengarkan,
tetapi jangan berbicara kepada kami dalam
bahasa Yehuda, ke telinga orang-orang yang
ada di atas tembok."
12Namun Rabshake berkata, "Apakah tuanku

mengutusku untuk menyampaikan perkataan
ini kepada tuanmu dan kepadamu? Bukankah
ini juga bagi orang-orang yang duduk di
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atas tembok, yang memakan kotorannya
sendiri dan meminum air kencingnya sendiri
bersamamu?"
13Dan Rabshake berdiri dan berseru dengan

suara nyaring dalam bahasa Yehuda, dan
berkata, "Dengarlah perkataan raja agung,
yakni raja Ashur!
14Beginilah raja berkata: Janganlah biarkan

Hizkia menipumu, karena dia tidak akan
sanggup untuk menyelamatkanmu.
15Dan jangan biarkan Hizkia membuatmu

percaya kepada TUHAN (YAHWEH - 3068),
dengan berkata: TUHAN (YAHWEH - 3068)
pasti akan menyelamatkan kita; kota ini tidak
akan diserahkan ke dalam tangan raja Ashur.
16 Janganlah mendengarkan Hizkia, karena

raja Ashur berkata begini: Buatlah perdamaian
denganku dan datanglah kepadaku, dan
biarlah setiap orang makan dari pohon anggur
dan pohon aranya sendiri, serta minum air dari
sumurnya sendiri,
17 sampai aku datang dan membawamu

ke sebuah negeri seperti negerimu sendiri,
sebuah negeri dengan gandum dan anggur
baru, sebuah negeri roti dan kebun anggur.
18 Jangan biarkan Hizkia membujukmu,

dengan berkata: TUHAN (YAHWEH - 3068)
akan melepaskan kita. Adakah para allah (ilah-
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ilah - 430) dari bangsa-bangsa melepaskan
negerinya masing-masing dari tangan raja
Ashur?
19Di manakah para allah (ilah-ilah - 430)

orang Hamat dan Arpad? Di manakah para
allah (ilah-ilah - 430) Sefarwaim? Dan apakah
mereka melepaskan Samaria dari tanganku?
20Siapakah di antara semua allah (ilah - 430)

negeri ini yang melepaskan negeri mereka dari
tanganku, sehingga TUHAN (YAHWEH - 3068)
dapat melepaskan Yerusalem dari tanganku?"
21Namun mereka tetap diam dan tidak

menjawabnya sepatah kata pun, karena ada
perintah raja yang mengatakan, "Jangan
menjawabnya!"
22Kemudian datanglah Elyakim anak Hilkia,

penilik istana, dan Sebna, juru tulis, dan Yoah
anak Asaf, bendahara, kepada Hizkia, dengan
pakaian yang dikoyakkan dan melaporkan
kepadanya perkataan Rabshake.

37
1Dan terjadilah, pada waktu raja Hizkia
mendengar, ia mengoyakkan jubahnya

dan menutupi tubuhnya dengan kain kabung,
lalu ia masuk ke bait TUHAN (YAHWEH -
3068).
2Dan dia mengutus Elyakim, yang mengawasi

istana, dan Sebna, juru tulis, dan para tua-tua
dari para imam, yang menyelubungi diri
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dengan kain kabung, kepada Yesaya anak
Amos, nabi itu.
3Dan mereka berkata kepadanya, "Beginilah

Hizkia berkata: Hari ini adalah hari kesesakan
dan celaan dan kehinaan! Sebab seorang anak
sudah tiba untuk dilahirkan, tetapi tidak ada
kekuatan untuk melahirkan.
4Mungkin TUHAN (YAHWEH - 3069), Allahmu

(Elohimmu - 430), akan mendengar perkataan
Rabshake, yang tuannya yaitu raja Ashur telah
mengirimnya untuk mencela Allah (Elohim -
430) yang hidup, dan Dia akan memutuskan
berkaitan dengan perkataan yang telah TUHAN
(YAHWEH - 3069), Allahmu (Elohimmu - 430),
dengar; maka engkau harus menaikkan doa
demi sisa yang masih ditemukan."
5 Lalu datanglah hamba-hamba Raja Hizkia

kepada Yesaya.
6Dan Yesaya berkata kepada mereka,

"Engkau akan mengatakan ini kepada tuanmu:
Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068) berfirman:
Jangan takut pada perkataan yang telah
engkau dengar dari para utusan raja Ashur
yang menghujat Aku.
7 Lihatlah, Aku akan memberikan roh ke

dalam dirinya, dan dia akan mendengar kabar,
lalu kembali ke negerinya. Dan Aku akan
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membuatnya roboh oleh pedang di negerinya
sendiri."
8Maka Rabshake kembali dan menemui

raja Ashur yang sedang berperang melawan
Libna; karena dia mendengar bahwa dia telah
berangkat dari Lakhis.
9Dan dia telah mendengar tentang Tirhaka,

raja Etiopia, yang berkata, "Dia telah keluar
untuk berperang denganmu." Dan dia
mendengar serta mengutus utusan kepada
Hizkia, dengan mengatakan,
10 "Beginilah engkau akan berbicara kepada

Hizkia, raja Yehuda, dengan berkata: Jangan
biarkan Allahmu (Elohimmu - 430) yang
engkau percayai mengatakan, Yerusalem tidak
akan diserahkan ke dalam tangan raja Ashur.
11 Lihatlah, engkau telah mendengar apa

yang telah dilakukan raja Ashur terhadap
semua negeri, untuk menghancurkan mereka
sepenuhnya, akankah engkau dilepaskan?
12 Pernahkah para allah (ilah - 430) bangsa-

bangsa membebaskan, ketika leluhurku
menghancurkannya: Gosan dan Haran dan
Resef dan anak-anak Eden yang di Telasar?
13Di manakah raja Hamat, dan raja Arpad,

dan raja kota Sefarwaim, Hena dan Iwa?"
14Dan Hizkia menerima surat dari tangan

utusan itu, dan membacanya. Kemudian Hizkia
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pergi ke bait TUHAN (YAHWEH - 3068), dan
Hizkia membentangkannya di hadapan TUHAN
(YAHWEH - 3068).
15Dan Hizkia berdoa kepada TUHAN

(YAHWEH - 3068), dengan berkata,
16 "Ya TUHAN (YAHWEH - 3068) alam

(Tsebaot - 6635), Allah (Elohim - 430) Israel,
yang berdiam di antara para kerub, Engkaulah
satu-satunya Allah (Elohim - 430), hanya
bagi-Mu sajalah segala kerajaan di bumi;
Engkau telah membuat langit dan bumi.
17Sendengkanlah telinga-Mu, ya TUHAN

(YAHWEH - 3068), dan dengarkanlah, bukalah
mata-Mu ya TUHAN (YAHWEH - 3068), dan
lihatlah, dan dengarkanlah semua perkataan
Sanherib yang sudah dia kirimkan untuk
mencela Allah (Elohim - 430) yang hidup.
18Sungguh, ya TUHAN (YAHWEH - 3068),

raja-raja Ashur telah menghancurkan setiap
negeri dan tanah mereka,
19 dan melemparkan para allah (ilah-ilah -

430) mereka ke dalam api, karena mereka
bukanlah Allah (Elohim - 430), hanya buatan
tangan manusia, dari kayu dan batu, sehingga
mereka menghancurkannya.
20Dan sekarang, ya TUHAN (YAHWEH

- 3068), Allah (Elohim - 430) kami,
selamatkanlah kami dari tangannya, supaya
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semua kerajaan di bumi mengetahui bahwa
Engkaulah TUHAN (YAHWEH - 3068), hanya
Engkau satu-satunya."
21Dan Yesaya anak Amos menyuruh kepada

Hizkia dengan mengatakan, "Beginilah TUHAN
(YAHWEH - 3068), Allah (Elohim - 430)
Israel, berfirman: Sebab engkau telah berdoa
kepada-Ku mengenai Sanherib, raja Ashur,
22maka inilah firman yang telah TUHAN

(YAHWEH - 3068) katakan kepadanya: Anak
dara itu, yaitu putri Sion telah memandang
rendah engkau, tertawa untuk mencemooh
engkau; putri Yerusalem menggelengkan
kepalanya di belakangmu.
23Siapakah yang engkau hina dan cela?

Dan terhadap siapakah engkau menaikkan
suaramu, dan mengangkat matamu ke tempat
tinggi, melawan Yang Mahakudus Israel?
24Melalui tangan hamba-hambamu, engkau

telah mencemooh Tuhan (Tuhan - 136) dan
berkata: Oleh banyaknya kereta perangku,
aku naik ke puncak gunung-gunung, tepian
Libanon, dan aku akan menebang pohon-
pohon aras yang tinggi, pohon-pohon sanobar
pilihan, dan aku akan pergi menuju ke tempat
tinggi dari puncaknya, hutan di Karmel.



YESAYA 37.25–30 121
25Aku menggali dan meminum air, dan aku

mengeringkan semua anak sungai di Mesir
dengan telapak kakiku.
26Apakah engkau tidak mendengarnya dari

jauh, bahwa Aku telah membuatnya sejak
dahulu, bahkan Aku telah membentuknya
sejak zaman purbakala? Sekarang, Aku telah
mendatangkannya, dan hendaklah engkau
meremukkan kota-kota berkubu, ke dalam
timbunan reruntuhan.
27Dan mereka yang mendiaminya menjadi

tidak berdaya, mereka hancur dan malu.
Mereka seperti tanaman di padang dan
tumbuhan rumput, rumput hijau di sotoh
rumah, dan layu sebelum berkembang.
28Namun ketika engkau duduk, pergi

dan datang, Aku mengetahuinya, bahkan
kemarahanmu terhadap-Ku.
29Sebab kemarahanmu terhadap-Ku, dan

anggapan entengmu telah naik ke telinga-Ku.
Maka Aku akan memasang kait di hidungmu,
dan kekang-Ku di bibirmu, dan Aku akan
mengembalikan engkau dengan cara seperti
engkau datang!"
30 "Dan inilah tanda bagimu, yaitu dengan

memakan apa yang tumbuh pada tahun ini,
dan pada tahun kedua apa yang tumbuh
darinya, tetapi pada tahun ketiga menaburlah
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dan menuailah, usahakanlah kebun anggur,
dan makan buahnya.
31Dan selanjutnya, sisa dari isi rumah Yehuda

yang terluput, akan berakar kembali ke bawah,
dan akan berbuah ke atas.
32Sebab orang-orang yang tersisa akan

keluar dari Yerusalem, dan yang terluput
keluar dari gunung Sion." Kecemburuan
TUHAN (YAHWEH - 3068) alam (Tsebaot -
6635) akan melakukan hal ini.
33Dengan demikian, beginilah, TUHAN

(YAHWEH - 3068) berfirman kepada raja
Ashur, "Ia tidak akan masuk ke kota ini, dan
tidak melepaskan anak panah di sana, ataupun
datang ke hadapannya dengan perisai,
ataupun menimbun tanah pengepungan di
sekelilingnya.
34Dia akan kembali dengan cara yang sama

ketika dia datang, dan dia tidak akan datang
ke dalam kota ini," firman TUHAN (YAHWEH -
3068),
35 "Sebab Aku akan mempertahankan

kota ini untuk menyelamatkannya, demi
kepentingan-Ku dan demi kepentingan
hamba-Ku Daud."
36Kemudian Malaikat TUHAN (YAHWEH -

3068) keluar dan membunuh seratus delapan
puluh lima ribu orang dalam perkemahan
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Ashur. Ketika mereka bangun pada pagi hari
maka tampaklah mereka semua telah menjadi
jasad yang mati.
37Dan menyingkirlah Sanherib, raja Ashur, ia

pergi dan kembali dan menetap di Niniwe.
38Dan terjadilah, ketika dia beribadah

dalam kuil Nisrokh, allahnya (ilahnya -
430), maka anak-anaknya: Adramelekh dan
Sarezer membunuhnya dengan pedang.
Lalu mereka melarikan diri ke tanah Ararat.
Kemudian Esarhadon, anaknya, memerintah
menggantikannya.

38
1 Pada hari-hari itu, Hizkia menjadi
sakit hampir mati. Dan Nabi Yesaya

anak Amos datang kepadanya dan berkata
kepadanya, "Beginilah TUHAN (YAHWEH -
3068) berfirman: Sampaikanlah pesan kepada
isi rumahmu, karena engkau akan mati dan
tidak akan hidup lagi."
2Dan Hizkia membalikkan wajahnya ke

tembok dan berdoa kepada TUHAN (YAHWEH
- 3068),
3 dan berkata, "Aku memohon kepada-Mu, ya

TUHAN (YAHWEH - 3068), ingatlah sekarang,
bahwa aku telah berjalan di hadapan-Mu
dalam kebenaran dan dengan sepenuh hati,
dan aku telah melakukan apa yang baik di
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mata-Mu. Dan Hizkia meratap dengan ratapan
yang amat sangat.
4Dan datanglah firman TUHAN (YAHWEH -

3068) kepada Yesaya yang mengatakan,
5 "Pergi, dan kamu harus mengatakan

kepada Hizkia: Beginilah TUHAN (YAHWEH -
3069), Allah (Elohim - 430) leluhurmu Daud,
berfirman: Aku telah mendengar doamu,
Aku telah melihat air matamu. Lihatlah, Aku
akan menambahkan lima belas tahun pada
umurmu.
6Dan Aku akan melepaskan engkau dan

kota ini dari tangan raja Ashur. Dan Aku akan
melindungi kota ini."
7Dan inilah tanda bagimu dari TUHAN

(YAHWEH - 3068), bahwa TUHAN (YAHWEH -
3068) akan melakukan hal ini sebagaimana
Dia telah mengatakannya.
8 "Lihatlah, Aku akan mengembalikan

bayangan tapak-tapak yang telah menerpa
pada anak-anak tangga Ahas, dengan
mundurnya matahari sepuluh tapak ke
belakang. Maka matahari pun mundur ke
belakang sepuluh tapak pada anak-anak
tangga yang telah dia terpa.
9Tulisan Hizkia, raja Yehuda, ketika dia sakit

dan sembuh dari penyakitnya.



YESAYA 38.10–15 125
10 "Aku berkata: Dalam hari-hari

perhentianku, biarlah aku pergi ke
gerbang alam maut, aku benar-benar telah
terhitung sisa tahun-tahunku.
11Aku berkata: Aku tidak akan melihat

TUHAN (YAH - 3050), ya * (YAH - 3050), di
negeri orang hidup, aku tidak akan lagi melihat
manusia di antara penduduk dunia.
12Tempat kediamanku telah dicabut dan

dibongkar dari padaku seperti kemah
penggembala, aku telah menggulung
kehidupanku dari ujung rambut seperti
seorang penenun, hal itu mengikis aku dari
siang sampai malam, Engkau membuatku
berakhir.
13Aku menenangkan diri sampai pagi;

bagaikan seekor singa, demikianlah hal itu
meremukkan segala tulangku. Dari siang
sampai malam, Engkau membuatku berakhir.
14Seperti burung layang-layang demikianlah

aku menciap-ciap, aku merintih seperti
merpati, mataku menerawang ke atas.
Ya Tuhan (YAHWEH - 136), ada tekanan
terhadapku, jadilah penjamin bagiku.
15Apa yang harus kukatakan? Sebab, Dia

telah berkata kepadaku dan Dia bertindak. Aku
akan melangkah dengan khidmat sepanjang
tahunku di atas kepahitan jiwaku.
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16Ya Tuhan (Tuhan - 136), oleh karena inilah

mereka hidup, dan, oleh karena segala yang
ada di dalam mereka adalah kehidupan, maka
Engkau membuat aku sehat, dan membuat
aku terpelihara.
17 Lihatlah, yang buruk bagiku telah

memahitkan demi keselamatan, dan Engkau
mengasihi jiwaku dari lubang kebinasaan,
karena Engkau telah melemparkan semua
dosaku ke belakang diri-Mu.
18Sebab alam maut tidak dapat bersyukur

kepada-Mu, maut tidak dapat memuji Engkau;
ia yang turun ke jurang maut, tidak dapat
berharap akan kebenaran-Mu.
19Yang hidup, yang hidup, ia akan memuji-

Mu; sebagaimana aku hari ini, seorang
bapak memberitahukan kesetiaan-Mu kepada
anak-anaknya.
20TUHAN (YAHWEH - 3068) hendak

menyelamatkan aku, dan kami hendak
bermain musik sepanjang hari-hari hidup kami
di bait TUHAN (YAHWEH - 3068)."
21Sebab Yesaya berkata, "Biarlah mereka

mengambil kue ara dan menggosokkannya di
atas borok, supaya dia hidup."
22Dan Hizkia berkata, "Apakah tandanya

bahwa aku akan pergi ke bait TUHAN
(YAHWEH - 3068)?"
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39
1 Pada waktu itu Merodakh Baladan,
anak Baladan, raja Babilon, mengirim

surat dan hadiah kepada Hizkia, ketika dia
mendengar bahwa dia sakit, dan sudah kuat.
2Dan Hizkia bersukacita karena mereka dan

dia memperlihatkan kepada mereka rumah
perbendaharaannya, yakni perak, emas,
rempah-rempah, minyak yang baik, dan semua
senjatanya, serta semua yang terdapat dalam
rumah perbendaharaannya, tidak ada satu
pun dalam rumah perbendaharaan atau dalam
kerajaannya, yang tidak Hizkia tunjukkan
kepada mereka.
3Dan Nabi Yesaya datang kepada Raja Hizkia

dan berkata kepadanya, "Orang-orang ini
mengatakan apa? Dan dari mana mereka
datang kepadamu?" Dan Hizkia berkata,
"Mereka datang dari negeri yang jauh untukku,
dari Babilon."
4 Lalu ia berkata, "Mereka melihat apa dalam

istanamu?" Dan Hizkia berkata, "Mereka telah
melihat semua yang ada dalam istanaku, tidak
satu pun di antara hartaku yang tidak aku
tunjukkan kepada mereka."
5Dan Yesaya berkata kepada Hizkia,

"Dengarlah firman TUHAN (YAHWEH - 3068)
alam (Tsebaot - 6635):
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6 Lihatlah, saatnya akan tiba, semua yang ada

di dalam istanamu, bahkan semua harta milik
leluhurmu sampai hari ini, akan dibawa ke
Babilon, tidak ada satu pun yang tertinggal!"
TUHAN (YAHWEH - 3068) berfirman.
7 "Dan mereka akan mengambil dari antara

anak-anakmu yang keluar dari padamu, yang
kamu peranakkan, lalu mereka akan menjadi
sida-sida di dalam istana raja Babilon."
8Kemudian Hizkia berkata kepada Yesaya,

"Firman TUHAN (YAHWEH - 3068) yang
engkau katakan itu baik." Namun dia berkata,
"Asal ada damai sejahtera dan keamanan
dalam hari-hariku."

40
1 "Hiburkanlah, hiburkanlah umat-Ku!"
Allahmu (Elohimmu - 430) berfirman.

2Bicaralah ke dalam hati orang Yerusalem, ya,
beritakanlah kepadanya bahwa peperangan
telah selesai, bahwa kejahatannya telah
dimaklumi, karena dia telah menerima dari
tangan TUHAN (YAHWEH - 3069) dua kali
untuk semua dosanya.
3Ada suara yang berseru-seru di padang

belantara, "Persiapkanlah jalan bagi TUHAN
(YAHWEH - 3068), luruskanlah jalan raya di
padang gurun bagi Allah (Elohim - 430) kita.
4Setiap lembah akan ditinggikan, dan setiap

gunung dan bukit akan dibuat rendah, dan
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bukit yang curam akan menjadi tempat
rata, dan yang berlekuk-lekuk akan menjadi
dataran.
5Dan akan disingkapkan kemuliaan TUHAN

(YAHWEH - 3068), dan semua manusia akan
melihat bersama-sama, karena mulut TUHAN
(YAHWEH - 3068) telah mengatakannya."
6Ada suara yang berkata, "Berserulah!"

Dan dia berkata, "Apakah yang harus aku
serukan?" "Semua manusia adalah rumput,
dan semua kemuliaannya seperti bunga di
padang.
7Rumput menjadi kering, bunga menjadi

layu, karena Roh TUHAN (YAHWEH - 3068)
mengembus padanya. Sesungguhnya manusia
itu adalah rumput.
8Rumput menjadi kering, bunga menjadi

layu, tetapi firman Allah (Elohim - 430) kita
akan tegak untuk selamanya."
9Hai Sion yang membawa kabar baik, naiklah

engkau ke atas gunung yang tinggi, Angkatlah
suaramu dengan kekuatan, hai Yerusalem
pembawa kabar baik. Angkatlah, janganlah
takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda,
"Lihatlah Allahmu (Elohimmu - 430)!
10 Lihatlah, Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH

(YAHWEH - 3069) akan datang dengan
kekuatan, dan lengan-Nya memerintah bagi-
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Nya. Lihatlah upah-Nya ada bersama-Nya, dan
pahala-Nya di hadapan-Nya.
11Dia akan memberi makan kawanan

domba-Nya seperti seorang gembala, Dia
akan mengumpulkan anak-anak domba
dengan lengan-Nya, dan dalam pelukan-Nya
Dia membawa mereka, Dia merawat,
memimpinnya."
12Siapakah yang telah menakar air dengan

lekuk telapak tangan-Nya? Dan mengukur
langit dengan jengkal, dan menghitung
debu tanah dengan ukuran, dan menimbang
gunung-gunung dengan neraca, dan
bukit-bukit dalam timbangan?
13Siapakah yang telah mengukur Roh TUHAN

(YAHWEH - 3068), atau seorang penasihat-Nya
yang memberi tahu Dia?
14Kepada siapakah Dia meminta nasihat,

dan yang membuat Dia mengerti dan
mengajari-Nya dalam jalan keadilan;
dan mengajari-Nya pengetahuan, dan
memperkenalkan kepada-Nya jalan kearifan?
15 Lihatlah, bangsa-bangsa seperti setetes air

pada timba dan diperhitungkan seperti debu
pada sebuah neraca. Lihatlah, Dia mengangkat
pulau-pulau seperti benda kecil.
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16Dan, Libanon tidak cukup untuk membakar,

ataupun binatang-binatangnya tidak cukup
untuk sebuah persembahan bakaran.
17Semua bangsa seperti tidak ada di

hadapan-Nya; bagi-Nya mereka dianggap tidak
lebih daripada kehampaan dan kekosongan.
18Dan dengan siapakah kamu menyamakan

Allah (Elohim - 410)? Dan keserupaan apakah
yang dapat kamu sejajarkan dengan Dia?
19 Pemahat memasang patung ukirannya,

dan pemoles melapisinya dengan emas dan
rantai-rantai perak pemoles.
20 Ia yang terlalu miskin untuk sebuah

patung tuangan, memilih pohon yang tidak
akan lapuk, ia mencari seorang pematung
yang terampil baginya, untuk mempersiapkan
sebuah patung ukiran yang tidak bergerak.
21Tidakkah kamu mengetahui? Tidakkah

kamu mendengar? Bukankah itu telah
diceritakan kepadamu sejak permulaannya?
Tidakkah kamu memahaminya sejak adanya
dasar-dasar bumi?
22Dia yang duduk di atas bulatan bumi,

bahkan yang tinggal di dalamnya,
adalah seperti belalang; Dia yang
membentangkan langit seperti sebuah
tabir, dan menghamparkannya seperti kemah
untuk tinggal di dalamnya.
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23Dia yang menempatkan penguasa-

penguasa ke dalam kehampaan, Dia membuat
hakim-hakim di bumi seperti kesia-siaan.
24Ya, mereka tidak akan ditanam, ya, mereka

tidak akan ditabur, ya, keturunan mereka tidak
akan berakar di bumi. Dan Dia akan meniup
ke atas mereka, dan mereka akan layu. Dan
puting beliung mengangkat mereka seperti
jerami.
25 "Dan kepada siapakah engkau akan

membandingkan Aku, atau menyamakan
Aku?" Yang Mahakudus berfirman.
26Angkatlah matamu ke tempat yang tinggi

dan pandanglah, siapakah yang menciptakan
semua ini? Siapakah yang membawa ke luar
sejumlah tentara ini? Dengan kebesaran
kekuatan, dan keperkasaan kuasa, Dia
memanggil mereka semua sesuai dengan
namanya, tidak satu pun yang kurang.
27Mengapakah engkau berkata, "Ya Yakub,"

dan berbicara, "Ya Israel, jalanku tersembunyi
dari TUHAN (YAHWEH - 3068), dan keadilanku
dilewati oleh Allahku (Elohimku - 430)."
28Tidakkah engkau tahu? Tidakkah engkau

dengar? Allah (Elohim - 430) yang kekal,
TUHAN (YAHWEH - 3068), Dialah yang
menciptakan ujung-ujung bumi; Dia tidak
menjadi lemah, dan tidak menjadi lesu,
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terhadap pengertian-Nya tidak pernah ada
penelitian.
29Dia memberikan kekuatan kepada yang

lemah, dan kepada yang tidak berdaya Dia
menambahkan kekuatan.
30Bahkan orang-orang muda menjadi letih

dan lesu, dan teruna-teruna akan jatuh
tersandung;
31 tetapi orang yang menanti-nantikan

TUHAN (YAHWEH - 3068), akan memperbarui
kekuatan, mereka akan naik dengan sayap
seperti rajawali; mereka akan berlari dan tidak
menjadi lesu, mereka akan berjalan dan tidak
menjadi lelah.

41
1 "Jadilah tenang di hadapan-Ku,
hai orang-orang pesisir, dan biarlah

bangsa-bangsa memperbaharui kekuatan
mereka." Mereka datang mendekat, kemudian
mereka bicara, "Biarlah kami mendekat
bersama-sama untuk penghakiman."
2Siapakah yang membangkitkan orang

yang benar dari timur? Dia memanggilnya ke
kaki-Nya, Dia memberikan bangsa-bangsa
ke hadapannya dan menaklukkan raja-raja;
Dia memberikan mereka seperti debu pada
pedangnya, seperti jerami diterbangkan oleh
busur panahnya.



YESAYA 41.3–9 134
3Dia mengejar mereka, dengan selamat

dia melewati jalan yang tidak pernah dilalui
dengan kakinya.
4 "Siapakah yang telah merencanakan dan

mengerjakannya, yang memanggil keluar dari
generasi ke generasi sejak permulaannya?
Aku, TUHAN (YAHWEH - 3068), yang pertama
dan yang terakhir, Akulah Dia."
5Orang-orang pesisir melihatnya dan takut,

ujung-ujung bumi akan gemetar, mereka telah
datang mendekat, ya, mereka datang.
6Setiap orang menolong sesamanya, dan

berkata kepada saudaranya, "Jadilah kuat!"
7Maka pematung menguatkan hati orang-

orang yang memoles dengan emas, dan
dia yang memipihkan dengan palu, yang
menempa landasan logam, berkata kepada
yang mematri, "Itu adalah baik." Dan dia
membuatnya kuat dengan paku-paku, itu tidak
akan goyah.
8Namun engkau hai Israel, hamba-Ku,

Yakub, yang sudah Aku pilih, benih sahabat-Ku
Abraham;
9 yang telah Aku teguhkan dari ujung-ujung

bumi, dan Aku telah memanggil kamu
dari penjuru-penjurunya, dan Aku berkata
kepadamu, "Kamulah hamba-Ku, Aku telah
memilihmu, dan tidak menolakmu.
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10 Jangan takut, karena Aku bersamamu,

jangan memandang sekitar, karena Akulah
Allahmu (Elohimmu - 430), Aku akan
menguatkanmu, ya, Aku akan menolongmu,
ya, aku akan menopangmu dengan tangan
kanan kebenaran-Ku.
11 Lihatlah mereka akan menjadi malu dan

direndahkan, semua yang marah terhadapmu,
mereka akan menjadi seperti tidak ada, dan
mereka yang melawanmu akan binasa.
12Engkau akan mencari mereka tetapi tidak

akan menemukan mereka, orang-orang yang
berselisih denganmu akan menjadi tidak
ada, bahkan orang-orang perangmu seperti
kehampaan.
13Sebab Aku, TUHAN (YAHWEH - 3069),

Allahmu (Elohimmu - 430), yang menguatkan
tangan kananmu, yang berfirman kepadamu:
Janganlah takut! Aku akan menolongmu.
14 Jangan takut, hai cacing Yakub, hai

orang-orang Israel, Aku akan menolongmu,"
firman TUHAN (YAHWEH - 3068), dan
Penebusmu, adalah Yang Mahakudus Israel.
15 "Lihatlah, Aku membuat engkau menjadi

papan pengirik yang tajam, baru, yang
memiliki mulut, Engkau akan mengirik
dan menghancurkan gunung-gunung, dan
bukit-bukit akan kaubuat seperti sekam.
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16Engkau akan menampi mereka, dan angin

akan membawa mereka pergi, dan badai
akan menyerakkan mereka. Dan Engkau
akan bersukacita dalam TUHAN (YAHWEH -
3068), Engkau akan bermegah di dalam Yang
Mahakudus Israel.
17 "Orang miskin dan yang membutuhkan

mencari air, dan di sana tidak ada setetes pun;
lidah mereka mengering karena haus, Aku,
TUHAN (YAHWEH - 3068), akan mendengar
mereka; Allah (Elohim - 430) Israel tidak akan
meninggalkan mereka.
18Aku akan membuka sungai-sungai di

tempat yang gersang, dan mata air di
tengah-tengah lembah; Aku akan membuat
padang gurun menjadi sebuah kolam air, dan
tanah yang kering menjadi pancaran air.
19Di padang gurun Aku akan menanam

pohon aras, pohon akasia, pohon murad,
dan pohon minyak; Aku akan menumbuhkan
pohon sanobar, pohon pinus, dan pohon
cemara bersama-sama di padang pasir,"
20 sehingga mereka akan melihat, dan

mengetahui, dan mempertimbangkan, dan
memahami bersama, bahwa tangan TUHAN
(YAHWEH - 3068) telah mengerjakan ini, dan
Yang Mahakudus Israel telah menciptakannya.
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21 "Bawalah perkaramu," TUHAN (YAHWEH -

3068) berfirman, "dekatkanlah alasanmu yang
kuat," Rajanya Yakub berkata.
22Biarlah mereka mendekatkan dan

memberitahu kepada kita apa yang akan
terjadi; hal-hal yang terdahulu, ceritakanlah
apakah itu! Dan biarlah kita menyiapkan hati
kita dan mengetahui akhir mereka, atau,
perdengarkanlah kepada kita hal-hal yang
akan datang!
23 "Ceritakanlah hal-hal yang akan datang

sesudah ini, sehingga kami dapat mengetahui
bahwa kamu adalah para allah (ilah - 430).
Ya, kamu bisa berbuat baik, juga bisa berbuat
jahat, supaya kami dapat memandang dan
melihat bersama-sama.
24 Lihatlah, kamu bukanlah apa-apa, dan

pekerjaanmu sia-sia, dia yang memilih kamu
adalah kejijikan."
25 "Aku telah menggerakkan dari utara,

dan dia akan datang, dari tempat terbitnya
matahari dia akan memanggil Nama-Ku. Dan
dia akan datang kepada para pemimpin seperti
ke atas tanah liat, dan bagaikan penjunan, dia
akan menginjak-injak tanah liat."
26Siapa yang sudah menyatakan dari

permulaan sehingga kita dapat mengetahui,
dan dari waktu sebelumnya supaya kita dapat
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mengatakan yang benar? Ya, tidak seorang
pun yang menyatakan, ya, tidak seorang pun
yang memperdengarkan, ya, tidak ada seorang
pun yang mendengarkan perkataanmu.
27Yang pertama ke Sion, "Lihatlah, lihatlah,

dan Aku akan memberikan kepada Yerusalem
orang yang membawa kabar baik.
28Namun Aku melihat, bahwa seorang pun

tidak ada, ya, tentang ini tidak ada seorang
pun yang menasihati, sehingga Aku dapat
menanyakan mereka, dan mereka dapat
menjawab sepatah kata."
29 Lihatlah, mereka semua jahat, pekerjaan-

pekerjaan mereka punah, patung-patung
tuangan mereka adalah angin dan hampa.

42
1 "Lihatlah hamba-Ku, Aku akan
menopang dia, yang terpilih, yang

padanya jiwa-Ku berkenan. Aku menaruh
Roh-Ku atas dia, dia akan menunjukkan
keadilan kepada bangsa-bangsa.
2Dia tidak akan berteriak, ataupun

mengangkat suara, atau menyebabkan
suaranya terdengar di jalan.
3Buluh yang pecah, tidak dia patahkan, dan

sumbu yang memudar, tidak dia padamkan, dia
akan menerbitkan keadilan demi kebenaran.
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4Dia tidak akan gagal atau menjadi remuk

sampai dia menegakkan keadilan di bumi, dan
pulau-pulau akan menanti-nantikan toratnya."
5Beginilah Allah (Elohim - 410) TUHAN

(YAHWEH - 3068) berfirman, yang
menciptakan langit dan membentangkannya,
yang menghamparkan bumi, dan segala yang
tumbuh di atasnya, yang memberikan napas
kepada manusia di atasnya, dan roh kepada
mereka yang berjalan di dalamnya.
6 "Aku, TUHAN (YAHWEH - 3068),

memanggil engkau di dalam kebenaran,
dan akan memegang tanganmu, dan akan
menjagamu, dan menetapkan engkau sebagai
perjanjian bagi manusia, sebagai terang bagi
bangsa-bangsa;
7untuk mencelikkan mata yang buta, untuk

melepaskan tawanan dari penjara, mereka
yang duduk dalam kegelapan dari rumah
tahanan itu.
8Akulah TUHAN (YAHWEH - 3068), itulah

Nama-Ku, dan Aku tidak akan memberikan
kemuliaan-Ku kepada yang lain, dan pujian-Ku
kepada patung.
9 Lihatlah, hal-hal yang terdahulu telah

datang, dan Aku menyatakan hal-hal yang
baru; sebelum itu semua terjadi, Aku membuat
engkau mendengarnya."
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10Nyanyikanlah nyanyian baru bagi TUHAN

(YAHWEH - 3068), yang membawa pujian-Nya
dari ujung bumi ke dalam laut dan isinya, ke
pesisir-pesisir dan yang mendiaminya.
11Biarlah padang gurun dan kota-kotanya,

tempat orang Kedar berdiam mengangkat
suara. Biarlah penghuni-penghuni batu cadas
bersorak-sorai, dari puncak gunung-gunung
biarlah mereka berteriak.
12Mereka memberikan kemuliaan bagi

TUHAN (YAHWEH - 3068) dan biarlah
pulau-pulau mengumandangkan pujian-Nya.
13TUHAN (YAHWEH - 3068) keluar sebagai

pahlawan, dan Dia akan membangkitkan
semangat-Nya seperti seorang pejuang,
Dia akan berseru, ya, mengaum atas
musuh-musuh-Nya, Dia akan bertindak
perkasa.
14 "Aku membisu selamanya, Aku berdiam

diri dan menahan diri-Ku sendiri, Aku akan
mengerang seperti seorang wanita yang
melahirkan, Aku akan terengah-engah, dan
sekaligus tersengal-sengal.
15Aku akan membuat gunung-gunung dan

bukit-bukit telantar, dan mengeringkan semua
tanaman mereka. Dan Aku akan membuat
sungai-sungai menjadi pesisir-pesisir, dan Aku
akan mengeringkan kolam-kolam.
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16Aku akan memimpin yang buta pada

sebuah jalan yang tidak mereka ketahui, Aku
akan memimpin mereka pada lorong-lorong
yang tidak pernah mereka ketahui, Aku akan
membuat tempat gelap menjadi terang di
hadapan mereka, dan tempat-tempat yang
berliku, menjadi tempat yang rata, Aku
melakukan hal-hal ini kepada mereka, dan
tidak meninggalkan mereka.
17Mereka akan berbalik ke belakang, mereka

menjadi malu dengan aibnya, mereka yang
percaya kepada patung, yang berkata kepada
patung tuangan: Engkaulah allah (Elohim -
430) kami."
18 "Hai orang-orang tuli, dengarlah dan

orang-orang buta, pandanglah untuk melihat.
19Siapakah yang buta selain hamba-Ku? Atau

yang tuli seperti utusan-Ku yang Aku kirim?"
Siapakah yang buta seperti dia, yang berada
dalam damai? Dan buta seperti hamba TUHAN
(YAHWEH - 3068)?
20Engkau melihat banyak hal, tetapi tidak

memerhatikan, membuka kedua telinga tetapi
tidak mendengarkan.
21TUHAN (YAHWEH - 3068) berkenan

demi kepentingan kebenaran-Nya, Dia akan
meninggikan torat, dan membuatnya mulia.
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22Namun inilah bangsa yang dirampok

dan dijarah, mereka semua akan menjadi
terperangkap dalam lubang-lubang, mereka
disembunyikan di dalam rumah-rumah
tahanan. Mereka telah menjadi mangsa dan
tidak ada yang melepaskan, suatu jarahan, dan
tidak seorang pun yang berkata, "Pulihlah!"
23Siapa di antaramu akan mendengar ini,

akan memerhatikan dan mendengarkan untuk
waktu yang akan datang?
24Siapakah yang memberikan Yakub kepada

penjarah, dan Israel kepada perampok?
Bukankah TUHAN (YAHWEH - 3069), Dia yang
kepada-Nya kita telah berdosa? Sebab, mereka
tidak mau berjalan dalam jalan-jalanNya, dan
mereka tidak mendengarkan torat-Nya.
25Maka Dia akan menuangkan kehangatan

murka-Nya ke atasnya, dan kekuatan perang,
dan menempatkannya pada kobaran api di
sekelilingnya, tetapi dia tidak mengetahuinya
dan api membakarnya, tetapi hatinya tidak
menyadarinya.

43
1Namun sekarang, beginilah TUHAN
(YAHWEH - 3068) berfirman, yang

telah membentukmu hai Yakub, dan yang
telah membuatmu, hai Israel, "Janganlah
takut, karena Aku telah menebusmu, Aku telah
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memanggil dengan namamu, engkau adalah
milik-Ku.
2Ketika engkau melewati air, Aku ada

bersamamu dan melalui sungai, sungai itu
tidak akan menenggelamkanmu. Ketika
engkau berjalan di dalam api, engkau tidak
akan terbakar, dan nyala api tidak akan
menyambarmu.
3Sebab Akulah TUHAN (YAHWEH - 3069),

Allahmu (Elohimmu - 430), Yang Mahakudus
Israel, Juruselamatmu, Aku telah memberikan
Mesir sebagai penebusanmu, Etiopia dan
Sheba sebagai gantimu.
4Sebab engkau telah menjadi berharga

di mata-Ku, engkau dihormati, dan Aku
mengasihimu, dan Aku memberikan orang-
orang sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa
sebagai ganti jiwamu."
5 "Janganlah takut, karena Aku besertamu,

Aku akan membawa keturunanmu dari timur,
dan Aku mengumpulkanmu dari barat.
6Aku akan berfirman kepada utara:

Serahkanlah! Dan kepada selatan: Jangan
tahan-tahan! Bawalah anak-anak lelaki-Ku dari
jauh, dan bawalah anak-anak perempuan-Ku
dari ujung-ujung bumi,
7 yaitu setiap orang yang dipanggil dengan

Nama-Ku, dan Aku telah menciptakannya
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untuk kemuliaan-Ku, Aku telah membentuknya,
ya, Aku telah membuatnya."
8Bawalah ke luar orang-orang yang buta,

sekalipun ada mata, dan orang tuli, sekalipun
ada telinga padanya.
9Segala bangsa telah dikumpulkan bersama,

dan umat telah dihimpunkan. Siapakah di
antara mereka yang dapat menyatakan hal
ini dan membuat kita mendengar hal-hal
yang dahulu? Biarlah mereka memberikan
saksi-saksi mereka dan biarlah mereka menjadi
benar, dan biarlah mereka mendengar dan
biarlah mereka mengatakan kebenaran.
10 "Kamu adalah saksi-saksi-Ku," firman

TUHAN (YAHWEH - 3068), "dan hamba-Ku
yang telah Aku pilih, supaya kamu dapat
mengetahui dan percaya kepada-Ku, dan
memahami bahwa Akulah Dia. Di hadapan-Ku
tidak ada Allah (ilah - 410) yang telah dibentuk,
dan di belakang-Ku pun tidak akan ada.
11Aku, Akulah TUHAN (YAHWEH - 3068), dan

tidak ada Juruselamat selain Aku.
12Aku menyatakan, Aku menyelamatkan, dan

Aku memberitakan, dan tidak ada ilah asing
di antaramu, dan kamulah saksi-saksi-Ku,"
firman TUHAN (YAHWEH - 3068), "dan Akulah
Allah (Elohim - 410).
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13Ya, dari hari ini, Akulah Dia, dan tidak ada

seorang pun yang melepaskan dari tangan-Ku.
Aku akan bekerja, dan siapakah yang akan
membalikkannya?"
14Demikianlah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman, Penebusmu, Yang Mahakudus
Israel, "Untuk kepentinganmu Aku telah
menyuruh Babilon dan membawa turun para
pelarian, semuanya, bahkan orang Kasdim
yang sorak-sorainya ada di kapal-kapal.
15Akulah TUHAN (YAHWEH - 3068), Yang

Mahakudusmu, Pencipta Israel, Rajamu."
16Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman, yang membuat jalan di laut,
dan jalan-jalan setapak di dalam air yang
bergelora,
17 yang membawa ke luar kereta perang dan

pasukan berkuda, kekuatan dan kekuasaan,
mereka akan rebah bersama-sama, mereka
tidak akan bangkit, mereka akan dicampakkan,
mereka padam seperti sumbu.
18 "Janganlah mengingat hal-hal yang dahulu,

ataupun memerhatikan hal-hal yang lama.
19 Lihatlah, Aku akan melakukan hal-hal

yang baru, sekarang akan tumbuh, tidakkah
kamu akan mengetahuinya? Bahkan Aku akan
membuat sebuah jalan di padang gurun,
sungai-sungai di padang pasir.
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20Binatang di padang akan menghormati

Aku, serigala dan anak-anak burung unta,
karena Aku memberikan air di padang gurun,
sungai-sungai di padang pasir, untuk memberi
minum kepada umatKu, pilihan-Ku.
21Umat-Ku yang telah Aku bentuk untuk

diri-Ku sendiri akan menyatakan pujian-Ku.
22Namun engkau tidak memanggil-Ku, hai

Yakub, dan engkau tidak bekerja keras karena
Aku, hai Israel.
23Engkau tidak membawa kepada-Ku anak

domba dari persembahan bakaranmu, bahkan
kurbanmu tidak menghormati Aku. Aku tidak
menuntutmu melayani dengan persembahan
sajian, ataupun menyusahkanmu dengan
kemenyan.
24Engkau tidak membeli tebu wangi untuk-Ku

dengan uang perak, ataupun memenuhi-Ku
dengan lemak kurbanmu, sebaliknya,
engkau telah membuat-Ku melayani karena
dosa-dosamu, engkau telah menyusahkan Aku
dengan kejahatan-kejahatanmu.
25Akulah Dia yang menghapus pelanggaran-

pelanggaranmu demi kepentingan-Ku sendiri,
dan tidak akan mengingat dosa-dosamu.
26 Ingatkanlah Aku, biarlah kita beperkara

bersama-sama, beberkanlah dirimu supaya
engkau nyata benar.
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27 Leluhurmu yang terdahulu telah berdosa,

dan juru bicaramu telah memberontak
terhadap Aku.
28Dan Aku akan menajiskan para pemimpin

tempat kudus, dan menyerahkan Yakub
sebagai tumpasan, dan Israel sebagai celaan."

44
1 "Dan sekarang, dengarkanlah, hai
hamba-Ku Yakub, dan Israel yang telah

Aku pilih!"
2Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman, yang membuatmu dan
membentukmu, sejak dari kandungan
Dia telah menolongmu. "Janganlah takut, hai
hamba-Ku Yakub, dan Yeshurun yang telah
Kupilih.
3Karena Aku akan mencurahkan air ke atas

yang haus, dan yang mengalir ke atas tanah
yang kering, Aku akan mencurahkan Roh-Ku
ke atas keturunanmu dan berkat-Ku ke atas
hasil-hasilmu.
4Dan mereka akan tumbuh seperti di

antara rerumputan, dan seperti pohon-pohon
gandarusa di tepi aliran air.
5Orang ini berkata: Aku milik TUHAN

(YAHWEH - 3068). Dan orang itu menyebut
dirinya dengan nama Yakub, dan orang itu
akan menulis dengan tangannya: Milik TUHAN
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(YAHWEH - 3068), dan akan memberi sebutan
dengan nama Israel."
6Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068),

Raja Israel, dan yang menebusnya, TUHAN
(YAHWEH - 3068) alam (Tsebaot - 6635),
berfirman, "Akulah yang awal dan Aku yang
akhir, dan tidak ada Allah (Elohim - 430) selain
Aku.
7Dan, siapakah seperti Aku? Biarlah

dia berseru dan menyatakannya, dan
menetapkannya di hadapan-Ku. Sementara
Aku telah menetapkan suatu bangsa sejak
lampau, maka hal-hal yang akan datang,
dan yang akan berlangsung, biarlah mereka
menyatakannya bagi mereka.
8 Janganlah khawatir, ataupun menjadi

takut. Bukankah Aku telah memperdengarkan
kepadamu dan menyatakannya sejak saat itu?
Dan kamulah saksi-saksi-Ku: Adakah Allah
(Elohim - 433) lain selain Aku? Ya, tidak ada,
Aku tidak mengenal batu cadas yang lainnya."
9Orang yang membentuk patung, mereka

semua adalah kesia-siaan. Dan yang disukai
mereka tidaklah memberi keuntungan; dan
mereka adalah saksi-saksi mereka sendiri,
mereka tidak melihat atau mengetahui
sehingga mereka menjadi malu.
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10Siapa yang membentuk allah (ilah - 410)

dan memasang patung ukiran, dia tidak
menghasilkan keuntungan apa pun.
11 Lihatlah semua temannya akan menjadi

malu, dan para pematungnya, mereka
adalah manusia. Mereka akan berkumpul
bersama-sama, semua dari mereka akan
berdiri, sehingga mereka akan takut, mereka
akan menjadi malu bersama-sama.
12Dia mengukir besi dengan alat,

ia mengerjakannya di dalam bara api
dan membentuknya dengan palu, dan
mengerjakannya dengan lengan yang kuat,
kemudian dia lapar, dan tidak memiliki
kekuatan, dia tidak minum air sehingga
menjadi lemah.
13Dia mengukir kayu, dan membentangkan

garis, ia menandainya dengan sebuah alat
tulis, ia membentuknya dengan alat-alat
pahat, dan dia menandainya dengan alat
pengukur. Dan dia membuatnya menurut
bentuk manusia, seperti seorang pria tampan,
untuk menempati rumah.
14Dia menebang bagi dirinya kayu aras dan

mengambil pohon saru dan pohon tarbantin,
dan dia menegakkan bagi dirinya di antara
pohon-pohon di hutan, dia menanam pohon
salam dan hujan membuatnya bertumbuh.
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15Ketika bagi manusia hal itu bisa untuk

membakar, maka dia mengambil dari
padanya, dan menghangatkan dirinya. Ya, dia
menyalakan, lalu memanggang roti. Ya, dia
membuat allah (ilah - 410), lalu bersujud diri.
Dia telah membuat itu sebuah patung ukiran,
maka dia harus tersungkur kepadanya.
16Dia telah membakar setengahnya dalam

api, dengan yang setengah itu dia makan
daging; dia memanggang sepotong daging
panggang dan menjadi puas. Ya, dia
menghangatkan dirinya dan berkata, "Ah, aku
hangat, aku sudah melihat api."
17Namun dia telah membuat sisanya sebagai

allah (ilah - 410), dia harus tersungkur kepada
patung ukirannya dan harus bersujud diri
dan harus berdoa kepadanya dan berkata,
"Selamatkanlah aku, karena engkaulah allahku
(Elohimku - 410)!"
18Mereka tidak mengetahui dan tidak

memahami, karena Dia telah melumuri
mata mereka dari melihat, hati mereka dari
mengerti.
19Dan dia tidak berbalik dalam hatinya,

dan tidak ada pengetahuan, dan tidak
ada pengertian untuk berkata, "Aku telah
membakar setengahnya dalam api, dan aku
pun telah membakar roti di atas bara apinya,
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aku telah memanggang daging dan makan,
tetapi aku membuat sisanya sebagai kejijikan;
haruskah aku tersungkur pada hasil dari
sebuah pohon?"
20Yang menggembalakan abu, dia telah

membuat hati tertipu, ia telah membuatnya
sesat dan tidak membuat jiwanya bebas serta
tidak mengatakan, "Apakah tidak ada dusta di
tangan kananku?"
21 "Ingatlah hal-hal ini, hai Yakub dan Israel,

karena engkaulah hamba-Ku, Aku telah
membentuk engkau, engkaulah hamba-Ku, hai
Israel, engkau tidak akan melupakan Aku.
22Aku telah menghapuskan pelanggaran-

pelanggaranmu, seperti awan yang tebal,
dan dosa-dosamu seperti awan. Kembalilah
kepada-Ku, karena Aku telah menebusmu."
23Bersorak-sorailah, hai langit, karena

TUHAN (YAHWEH - 3069) telah bertindak.
Bersoraklah, hai bagian bumi yang paling
bawah, kumandangkanlah sorak-sorai, hai
gunung-gunung, hai hutan dan setiap pohon
di dalamnya, karena TUHAN (YAHWEH -
3069) telah menebus Yakub, dan memuliakan
diri-Nya di Israel.
24Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

yang menebusmu dan membentukmu sejak
dari kandungan, berfirman, "Akulah TUHAN
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(YAHWEH - 3068) yang menjadikan segala
sesuatu, yang membentangkan langit, Aku
sendiri yang menghamparkan bumi, siapakah
bersama dengan-Ku?
25Yang mengacaukan tanda-tanda para

pembohong, dan membuat tukang-tukang
ramal gila, yang membalikkan orang-orang
bijaksana mundur ke belakang, dan membuat
bodoh pengetahuan mereka.
26Yang meneguhkan perkataan hamba-Nya

dan menyempurnakan pesan utusan-utusan-
Nya. Yang berfirman tentang Yerusalem:
Dia akan didiami, dan tentang kota-kota
Yehuda, mereka akan dibangun, dan Aku
akan membangun bahkan reruntuhan-
reruntuhannya.
27Dia yang berfirman kepada tubir laut,

"Jadilah tandus, dan Aku akan mengeringkan
sungai-sungaimu!"
28Dialah yang berfirman mengenai Koresh,

"Yang menggembala bagi-Ku, dan dia akan
menggenapkan seluruh keinginan-Ku, bahkan
dengan berkata pada Yerusalem: Biarlah dia
dibangun, dan biarlah tempat suci diletakkan
fondasinya."

45
1Demikianlah TUHAN (YAHWEH - 3068)
berfirman kepada yang diurapi-Nya,

"Kepada Koresh yang tangan kanannya
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telah Aku pegang, untuk menaklukkan
bangsa-bangsa di hadapannya, ya, Aku akan
membuka ikat pinggang para raja, untuk
membuka pintu-pintu di hadapannya, supaya
pintu gerbang tidak terus tertutup.
2Aku akan berjalan di depanmu dan

membuat yang bergelombang menjadi rata,
Aku akan memecahkan pintu-pintu tembaga
dan mematahkan palang-palang besi.
3Dan Aku akan memberimu harta benda

kegelapan, dan harta karun di tempat-tempat
tersembunyi, sehingga engkau dapat
mengenal bahwa Akulah TUHAN (YAHWEH
- 3068), Allah (Elohim - 430) Israel, yang
memanggil engkau dengan namamu.
4Demi hamba-Ku Yakub dan Israel pilihan-Ku

bahkan Aku memanggilmu dengan namamu.
Aku akan menamaimu, sekalipun engkau tidak
mengenal Aku.
5Akulah TUHAN (YAHWEH - 3068), dan tidak

ada yang lain, selain Aku, tidak ada Allah
(Elohim - 430). Aku akan memperlengkapimu,
walaupun engkau tidak mengenal-Ku;
6 supaya mereka dapat mengetahui dari timur

sampai ke barat, bahwa selain Aku, tidak ada
yang lain; Akulah TUHAN (YAHWEH - 3068),
dan tidak ada yang lain,
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7 yang membentuk terang dan menciptakan

kegelapan, yang membuat kemujuran dan
menciptakan kemalangan, Aku, TUHAN
(YAHWEH - 3068), yang melakukan semua ini.
8Meneteslah dari atas, hai langit, dan

biarlah awan mengalirkan kebenaran. Biarlah
bumi membuka diri dan biarlah keselamatan
menghasilkan buah, dan biarlah kebenaran
bertumbuh bersama-sama, Aku TUHAN
(YAHWEH - 3068) telah menciptakannya."
9Celakalah dia yang berjuang melawan

Pembentuknya! Hai sekeping pecahan
tembikar di antara pecahan-pecahan tembikar
di tanah! Apakah tanah liat akan berkata
kepada dia yang membentuknya, "Apa yang
sedang Engkau perbuat?" atau buatanmu
berkata, "Dia tidak memiliki tangan?"
10Celakalah dia yang berkata kepada

ayahnya, "Apa yang engkau peranakkan?" atau
kepada ibunya, "Apa yang engkau lahirkan?"
11Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman, Yang Mahakudus Israel, dan
Penciptanya, "Bertanyalah kepada-Ku
tentang hal-hal yang akan datang mengenai
anak-anak-Ku! Atau kamukah yang memberi
perintah kepada-Ku tentang pekerjaan
tangan-Ku?
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12Aku telah membuat bumi, dan

menciptakan manusia di atasnya, Aku telah
membentangkan langit dengan tangan-Ku,
dan Aku telah memerintahkan semua tentara
langitnya.
13Aku telah menggerakkan dia dalam

kebenaran, dan telah meluruskan semua
jalannya. Dia akan membangun kota-Ku,
dan dia akan melepaskan orang-orang-Ku
yang tertawan, tanpa bayaran, dan tanpa
penghargaan," TUHAN (YAHWEH - 3068)
semesta alam (Tsebaot - 6635) berfirman.
14Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3069)

berfirman, "Hasil kerja keras Mesir dan
barang-barang dari Etiopia, dan dari Sheba,
orang-orang yang tinggi perawakannya,
akan datang kepadamu, dan semua itu akan
menjadi milikmu. Mereka akan datang di
belakang engkau, mereka akan melintas dalam
keadaan dirantai, dan mereka akan sujud
kepadamu, mereka akan memohon: Sungguh
Allah (Elohim - 410) ada padamu, dan tidak
ada yang lain, selain Allah (Elohim - 430)."
15Sungguh, Engkaulah Allah (Elohim - 410)

yang menyembunyikan diri-Nya sendiri, ya,
Allah (Elohim - 430) Israel, Juruselamat.
16Mereka akan menjadi malu, dan juga akan

tersipu-sipu, mereka semuanya. Para pemahat
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patung-patung, akan berjalan bersama dalam
kehinaan.
17 Israel diselamatkan oleh TUHAN (YAHWEH

- 3068), dengan keselamatan yang kekal.
Engkau tidak akan menjadi malu ataupun
terhina sampai selama-lamanya.
18Sebab beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

pencipta langit berfirman, Dialah Allah (Elohim
- 430) yang membentuk bumi dan yang
membuatnya, Dia mengokohkannya, tidak
menciptakannya kosong, Dia membentuknya
untuk dihuni, "Akulah TUHAN (YAHWEH -
3068), dan tidak ada yang lain.
19Aku tidak pernah bicara dalam tempat

yang tersembunyi, dalam tempat yang gelap
di bumi. Aku tidak pernah berfirman kepada
keturunan Yakub dengan sia-sia. Carilah
Aku, Akulah TUHAN (YAHWEH - 3068) yang
berbicara kebenaran, yang memberitakan
kejujuran."
20 "Berkumpullah dan datanglah, mendekatlah

bersama-sama, hai kamu yang terluput dari
bangsa-bangsa. Mereka tidak memahami
ketika mengangkat kayu patung ukiran
mereka, dan berdoa kepada suatu allah (ilah -
410) yang tidak dapat menyelamatkan.
21Nyatakan dan bawalah mereka mendekat,

ya, biarlah mereka berunding bersama-sama.
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Siapa yang telah mengabarkan hal ini sejak
waktu yang lampau, siapakah yang telah
menyingkapkannya pada waktu itu? Bukankah
Aku, TUHAN (YAHWEH - 3068)? Dan tidak ada
Allah (Elohim - 430) yang lain selain Aku, Allah
(Elohim - 410) yang adil dan Juruselamat,
tidak ada yang lain selain Aku.
22Berpalinglah kepada-Ku dan kamu akan

diselamatkan, hai seluruh ujung bumi, karena
Akulah Allah (Elohim - 410) dan tidak ada yang
lain.
23Aku telah bersumpah demi diri-Ku sendiri,

firman telah keluar dari mulut-Ku dalam
kebenaran, dan tidak akan kembali sehingga
kepada-Ku setiap lutut akan bertelut, setiap
lidah akan bersumpah,
24 dia akan berkata, "Sungguh, sesungguhnya

hanya di dalam TUHAN (YAHWEH - 3068)
aku memiliki kebenaran dan kekuatan."
Kepada-Nyalah dia datang, dan semua yang
marah kepada-Nya, mereka akan menjadi
malu.
25Dalam TUHAN (YAHWEH - 3068) semua

keturunan Israel akan menjadi benar, dan
akan bermegah.

46
1 "Dewa Bel telah tunduk, dewa Nebo
membungkuk, berhala-berhala mereka

menjadi bagian hewan, dan menjadi bagian



YESAYA 46.2–7 158

binatang buas, beban yang diangkut olehmu
adalah beban yang meletihkan.
2Mereka membungkuk, mereka bersujud

bersama-sama, mereka tidak mampu
melepaskan beban, dan jiwa mereka sudah
pergi ke dalam penawanan.
3Dengarkanlah Aku, hai keluarga Yakub, dan

semua sisa keluarga Israel, yang lahir dari
rahim, yang diangkat dari kandungan.
4Bahkan sampai masa tuamu Aku adalah

Dia, dan sampai kepala beruban Aku akan
menggendong; Aku telah melakukannya
dan Aku akan menanggung, dan Aku akan
menggendong dan akan menyelamatkan.
5Dengan siapakah engkau hendak

menyamakan Aku dan menyetarakan Aku dan
membandingkan Aku sehingga kami menjadi
serupa?
6Mereka yang menghamburkan emas dari

kantongnya, dan menimbang perak di atas
dacin; mereka mengupah yang memoles dan
dia membuatnya menjadi allah (ilah - 410).
Mereka tersungkur, ya, mereka menyembah.
7Mereka membawanya di atas bahu,

mereka memikulnya dan menempatkannya di
tempatnya, maka dia berdiri, dia tidak bergerak
dari tempatnya. Dan, seseorang menangis
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kepadanya, tetapi dia tidak menjawab, dia
tidak menyelamatkannya dari kesesakannya.
8 Ingatlah hal ini dan pastikanlah dalam hati!

Berbaliklah, hai pemberontak!
9 Ingatlah hal-hal yang terdahulu sejak

lampau, karena Akulah Allah (Elohim - 410)
dan tidak ada Allah (Elohim - 430) lain, dan
tidak ada yang seperti Aku.
10 yang menyatakan hal yang kemudian,

sejak permulaan, dan apa yang belum pernah
terjadi, sejak lampau, dengan mengatakan:
Rencana-Ku akan berdiri tegak, dan Aku akan
melakukan semua kehendak-Ku.
11Yang memanggil seekor burung pemangsa

dari timur, orang yang menggenapkan
rancangan-Ku dari negeri yang jauh. Ya,
Aku telah mengatakannya, Aku juga akan
mewujudkannya, Aku telah menyusunnya, Aku
juga akan melakukannya.
12Dengarlah Aku, hai orang-orang yang

congkak hati yang jauh dari kebenaran;
13Aku akan mendekatkan kebenaran-Ku,

ia tidaklah jauh, dan keselamatan-Ku tidak
akan menunggu, dan Aku akan menyediakan
keselamatan di Sion, kemuliaan-Ku bagi
Israel."

47
1 "Turunlah dan duduklah di atas
debu, hai anak dara, putri Babilon,
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duduklah di atas tanah, tidak ada takhta, hai
putri Kasdim, karena mereka tidak akan lagi
menyebutmu yang halus dan lembut.
2Ambillah batu kilangan dan gilinglah tepung,

bukalah kerudungmu, naikkan pakaianmu,
singkaplah kaki, seberangilah sungai-sungai!
3Biarlah tersingkap ketelanjanganmu,

ya, aibmu terlihat, Aku akan mengadakan
pembalasan dan Aku tidak akan menyayangkan
seorang pun."
4 Penebus kami, Nama-Nya adalah TUHAN

(YAHWEH - 3068) alam (Tsebaot - 6635), Yang
Mahakudus Israel.
5 "Duduklah dengan tenang dan masuklah

ke dalam kegelapan, hai putri Kasdim, karena
mereka tidak lagi menyebutmu ratu atas
kerajaan-kerajaan.
6Aku murka terhadap umat-Ku, Aku telah

menajiskan milik pusaka-Ku dan menyerahkan
mereka ke dalam tanganmu. Engkau telah
memperlakukan mereka tanpa belas kasihan,
engkau telah membuat kukmu sangat berat
atas orang yang lanjut usia.
7Dan engkau berkata: Aku akan menjadi ratu

untuk selamanya. Sementara, engkau tidak
menaruh hal-hal ini di hatimu, engkau tidak
mengingat kesudahannya.
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8Dan sekarang, dengarlah ini, hai

pencari kesenangan, yang berdiam dalam
kenyamanan, yang berkata dalam hatinya,
akulah dan tidak ada yang lain, aku tidak
akan duduk sebagai janda, dan tidak akan
mengenal kehilangan anak.
9Namun dua hal ini akan datang kepadamu

seketika, dalam satu hari, kehilangan
anak-anak dan menjadi janda; sesuai dengan
kesempurnaannya mereka akan datang ke
atasmu, karena limpahnya ilmu sihirmu,
karena banyaknya kekuatan manteramu.
10Dan engkau memercayakan diri pada

kejahatanmu, engkau berkata: Tidak ada
seorangpun yang melihatku. Hikmatmu dan
pengetahuanmu, membalikkan engkau, dan
engkau berkata dalam hatimu: Hanya aku dan
tidak ada yang lain.
11Maka malapetaka akan datang ke atasmu,

engkau tidak dapat mengetahui asal usulnya.
Dan kerusakan akan menimpamu, engkau
tidak sanggup menanggulanginya. Dan
kehancuran akan datang dengan tiba-tiba ke
atasmu, engkau tidak akan mengetahuinya.
12Berdirilah sekarang di antara manteramu,

dan di antara banyaknya ilmu sihirmu, yang
di dalamnya engkau telah berjerih lelah
sejak masa mudamu, barangkali engkau
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dapat beruntung, barangkali engkau dapat
menakut-nakuti.
13Engkau telah dilelahkan oleh banyaknya

rencanamu, biarlah sekarang mereka berdiri,
biarlah mereka menyelamatkanmu, hai yang
membagi-bagi langit, hai yang menerawang
pada bintang-bintang, yang bercerita atas
dasar bulan-bulan baru, tentang apa yang
akan terjadi atasmu.
14 Lihatlah, mereka akan menjadi seperti

jerami, api akan membakar mereka, mereka
tidak dapat menyelamatkan jiwa mereka
dari kuasa nyala api. Tidak ada bara untuk
menghangatkan mereka, ataupun api untuk
berdiang di hadapannya.
15Demikianlah mereka bagimu, yang

dengannya engkau telah berjerih lelah, yang
berurusan denganmu sejak masa mudamu,
setiap orang berkeluyuran menurut jalannya
sendiri, tidak seorang pun yang dapat
menyelamatkanmu."

48
1Dengarlah ini, hai keluarga Yakub,
yang dipanggil dengan nama Israel, dan

yang telah keluar dari sumber Yehuda, yang
bersumpah demi Nama TUHAN (YAHWEH -
3068), tetapi mereka memanggil Allah (Elohim
- 430) Israel tidak dalam kesetiaan atau dalam
kebenaran.
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2Sebab, mereka telah dipanggil dari kota

suci, dan mereka telah ditopang oleh Allah
(Elohim - 430) Israel, TUHAN (YAHWEH -
3068) alam (Tsebaot - 6635), Nama-Nya.
3 "Aku telah memberitahukan hal-hal yang

terdahulu sejak waktu itu, dan hal-hal itu telah
keluar dari mulut-Ku, dan Aku telah membuat
mereka mendengarnya, tiba-tiba Aku telah
bertindak, dan hal-hal itu menjadi kenyataan.
4Sebab Aku mengetahui bahwa engkau keras

kepala, tegar tengkuk, kepala batu.
5Dan Aku telah menyatakan kepadamu

sejak waktu itu, sebelum hal itu datang
Aku telah membuat engkau mendengarnya,
jangan-jangan engkau berkata, berhalaku
telah melakukannya, dan patung pahatanku,
dan patung tuanganku telah memerintah
mereka."
6Engkau telah mendengar, "Lihatlah

keseluruhannya! Dan kamu, tidakkah kamu
mau mengakui? Aku telah membuatmu
mendengar hal-hal yang baru dari sekarang,
bahkan hal-hal yang tersimpan, yang tidak
kamu ketahui.
7Mereka baru diciptakan sekarang, dan

tidak sejak saat itu, bahkan sebelum hari
ini, tetapi engkau tidak mendengarkannya,
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jangan-jangan engkau berkata: Lihat, aku
telah mengetahuinya!
8Ya, engkau belum mendengarnya, ya,

engkau belum mengetahuinya, ya, telingamu
tidak terbuka sejak waktu itu; karena Aku
mengetahui bahwa kamu bertindak sangat
tidak setia dan memberontak, hal itu telah
dinyatakan kepadamu sejak dari kandungan.
9Oleh karena Nama-Ku, Aku menunda

amarah-Ku, dan oleh karena kemasyhuran-Ku,
Aku menahan diri bagimu sehingga tidak
melenyapkanmu.
10 Lihatlah, Aku telah memurnikan engkau,

tetapi bukan dengan perak, Aku telah memilih
engkau melalui tungku kesengsaraan.
11Demi diri-Ku, demi diri-Ku sendiri, Aku akan

bertindak; karena, bagaimana mungkin dia
dapat dicemarkan, sedangkan Aku tidak akan
memberikan kemuliaan-Ku kepada yang lain.
12Dengarkanlah kepada-Ku, hai Yakub dan

Israel, yang telah Aku panggil; Akulah Dia,
Akulah yang awal, dan Akulah yang akhir.
13 Juga tangan-Ku telah meletakkan

dasar bumi, dan tangan kanan-Ku
telah membentangkan langit; Aku telah
memanggilnya, mereka berdiri bersama-
sama."
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14Berkumpullah kamu sekalian dan

dengarkanlah, "Siapakah di antara mereka
telah menyatakan hal-hal ini?" TUHAN
(YAHWEH - 3069) telah mengasihinya. Dia
akan melakukan kesenangan-Nya atas Babilon,
ya, tangan-Nya akan ada di atas orang Kasdim.
15 "Aku, Aku telah berfirman, ya, Aku telah

memanggilnya, Aku telah membawanya, dan
membuat jalannya berhasil.
16Mendekatlah kepada-Ku, dengarkanlah hal

ini, Aku tidak berfirman dalam kerahasiaan
dari permulaan. Sejak saat hal itu terjadi, Aku
ada di sana, dan sekarang Tuhan (Tuhan -
136) ALLAH (YAHWEH - 3069), dan Roh-Nya
telah mengutus Aku.
17Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068),

Penebusmu, Yang Mahakudus Israel
berfirman, "Akulah TUHAN (YAHWEH - 3068),
Allahmu (Elohimmu - 430), yang mengajarmu
supaya beruntung, yang membuat engkau
menapak di jalan yang akan engkau tempuh.
18Sekiranya engkau memerhatikan perintah-

perintah-Ku, maka damai sejahteramu akan
menjadi seperti sungai, dan kebenaranmu
seperti gelombang lautan.
19Dan benihmu akan seperti pasir, dan

buah kandung benihmu seperti butiran pasir;
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namanya tidak akan pernah dibuang ataupun
dilenyapkan dari hadapan-Ku."
20Keluarlah dari Babilon, larilah dari Kasdim.

Ceritakanlah dengan suara sorak-sorai,
perdengarkanlah ini, sebarkanlah sampai ke
ujung bumi, katakanlah: TUHAN (YAHWEH -
3068) telah menebus Yakub, hamba-Nya!
21Dan mereka tidak akan menjadi haus, Dia

memimpin mereka di antara reruntuhan, Dia
telah membuat air mengalir dari batu cadas
bagi mereka. Ya, Dia membelah batu cadas,
dan memancar keluarlah air.
22TUHAN (YAHWEH - 3068) berfirman,

"Tidak ada damai sejahtera, bagi orang fasik."

49
1Dengarlah aku, hai pulau-pulau,
dan perhatikanlah, hai bangsa yang

dari jauh! TUHAN (YAHWEH - 3068) telah
memanggil aku sejak dari kandungan, Dia
telah menyebut namaku sejak dari perut
ibuku.
2Dan Dia telah membuat mulutku

seperti sebilah pedang yang tajam, Dia
menyembunyikanku dalam bayangan tangan-
Nya, dan telah membuatku menjadi panah
yang tajam, Dia telah menyembunyikan aku
dalam tabung panah-Nya.
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3Dan Dia berfirman kepadaku, "Engkaulah

hamba-Ku, hai Israel, di dalam engkaulah Aku
akan dimuliakan."
4Dan aku berkata: "Aku telah berjerih lelah

dengan sia-sia, aku telah menghabiskan
kekuatanku untuk kehampaan dan kesia-siaan,
sesunguhnya, penghakimanku ada pada
TUHAN (YAHWEH - 3068), dan upahku ada
pada Allahku (Elohimku - 430)."
5Dan sekarang, berfirmanlah TUHAN

(YAHWEH - 3069) yang membentuk aku sejak
dari kandungan sebagai hamba bagi-Nya,
untuk membawa Yakub kembali kepada-Nya;
sekalipun Israel tidak dikumpulkan, tetapi aku
dihormati di mata TUHAN (YAHWEH - 3069),
dan Allahku (Elohimku - 430) telah menjadi
kekuatanku.
6Dan Dia berfirman, "Terlalu kecil bagimu

bahwa engkau menjadi seorang hamba
bagi-Ku, untuk membangkitkan suku-suku
Yakub, dan membawa kembali orang-orang
Israel yang terpelihara. Maka Aku akan
menempatkan engkau sebagai terang
bagi bangsa-bangsa, untuk membuat
keselamatan-Ku sampai ke ujung bumi."
7Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068),

Penebus Israel, Yang Mahakudus, berfirman,
"Bagi jiwa yang direndahkan, bagi bangsa
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yang dibenci, bagi hamba yang diperintah:
Raja-raja akan melihat dan bangkit, dan
para pemimpin akan bersujud," demi TUHAN
(YAHWEH - 3068) yang setia, Yang Mahakudus
Israel, bahkan Dia akan memilih engkau.
8Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman, "Pada waktu perkenanan Aku
telah menjawab engkau, dan pada hari
penyelamatan Aku telah menolong engkau.
Dan Aku akan memelihara engkau, dan akan
menempatkan engkau sebagai perjanjian
bagi umat manusia, untuk menegakkan
bumi, untuk mewarisi milik pusaka yang telah
ditinggalkan.
9Untuk berkata kepada yang tertawan:

Keluarlah! Kepada yang ada dalam kegelapan:
Tampillah! Mereka akan digembalakan di
sepanjang jalan, dan penggembalaan mereka
akan ada di setiap bukit gundul.
10Mereka tidak akan menjadi lapar dan

tidak menjadi haus, dan udara panas serta
matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab
yang menyayangi mereka, akan memimpin
mereka, dan akan menyegarkan mereka
melalui sumber-sumber air.
11Dan Aku akan membuat semua gunung-Ku

menjadi sebuah jalan, dan jalan-jalan raya-Ku
akan menjadi tinggi."



YESAYA 49.12–18 169
12 Lihatlah hal-hal ini akan datang dari

kejauhan, dan lihatlah, hal-hal ini dari utara
dan dari barat, dan hal-hal ini dari tanah Sinim.
13Bernyanyilah, hai langit, dan

bersukacitalah, hai bumi, kumandangkanlah
sorak-sorai hai gunung-gunung, karena
TUHAN (YAHWEH - 3068) telah menghibur
umat-Nya dan akan menaruh belas kasihan
atas umat-Nya yang malang.
14Namun Sion akan berkata, "TUHAN

(YAHWEH - 3068) telah meninggalkan aku,
dan Tuhanku (Tuhanku - 136) telah melupakan
aku."
15 "Dapatkah seorang wanita melupakan

anaknya yang masih menyusu, sehingga
dia tidak menyayangi anak kandungnya?
Sekalipun mereka dapat melupakan, tetapi
Aku tidak akan melupakan engkau.
16 Lihatlah, Aku telah mengukirmu di telapak

tangan-Ku, tembok-tembokmu senantiasa ada
di hadapan-Ku.
17Anak-anak lelakimu bergegas, mereka yang

hendak menghancurkan engkau dan yang
hendak meruntuhkan engkau akan keluar dari
padamu."
18 "Angkatlah matamu ke sekelilingmu dan

lihatlah! Mereka semua telah dikumpulkan,
mereka telah datang kepadamu; demi Aku
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yang hidup," firman TUHAN (YAHWEH - 3068),
"Karena, engkau akan mengenakan mereka
semua seperti perhiasan, dan engkau akan
mengikat mereka seperti mempelai wanita.
19Sebab tempat-tempatmu yang tandus dan

yang ditelantarkan, dan tanah reruntuhanmu,
sesungguhnya sekarang akan menjadi terlalu
sempit karena yang mendiaminya, dan mereka
yang menelan engkau, akan menjauh.
20 Lagi pula, anak-anakmu yang semula

terhilang, akan berkata di telingamu: Tempat
ini terlalu sempit bagiku, tambahkanlah tempat
bagiku, supaya aku dapat mendiaminya!
21Dan engkau akan berkata dalam hatimu:

Siapakah yang telah melahirkan ini bagiku?
Sebab aku tidak beranak dan mandul, yang
tertawan dan diasingkan; lalu anak-anak
ini, siapakah yang membesarkan mereka
semua? Lihatlah, aku ditinggalkan sendiri. Dari
manakah semua mereka ini?
22Beginilah Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH

(YAHWEH - 3069) berfirman: Lihatlah, Aku
mengangkat tangan-Ku kepada bangsa-
bangsa, dan mendirikan panji-panji-Ku atas
bangsa-bangsa. Maka mereka akan membawa
anak-anak lelakimu dalam pelukan, dan
anak-anak perempuanmu akan dibawa di atas
bahu.
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23Dan raja-raja akan menjadi bapak

pengasuhmu, dan ratu-ratu, inang
pengasuhmu. Mereka akan sujud kepadamu,
dengan muka ke tanah, dan menjilat debu
kakimu. Dan engkau akan mengetahui bahwa
Akulah TUHAN (YAHWEH - 3068), bahwa yang
menanti-nantikan Aku tidak akan menjadi
malu.
24Apakah mangsa dapat dirampas dari

tangan pahlawan, atau apakah tawanan yang
sebenarnya dapat dilepaskan?
25Namun beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman: Bahkan orang-orang tawanan dari
pahlawan akan diambil, dan mangsa dari yang
menakutkan akan dilepaskan. Sebab Aku akan
berperang dengan musuhmu, dan Aku akan
menyelamatkan anak-anakmu.
26Dan Aku akan membuat mereka yang

menindasmu memakan daging mereka
sendiri, dan seperti anggur baru mereka
akan meminum darah mereka sendiri. Maka
semua manusia akan mengetahui bahwa Aku,
TUHAN (YAHWEH - 3068), Juruselamatmu
dan Penebusmu, adalah Yang Mahaperkasa
Yakub."

50
1Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)
berfirman, "Di manakah surat cerai

ibumu yang telah Kusuruh pergi? Atau siapakah
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dari yang memiutangi-Ku yang kepadanya,
Aku pernah menjual kamu? Lihatlah, kamu
telah dijual karena kejahatanmu, dan ibumu
telah disuruh pergi karena pelanggaranmu.
2Mengapa Aku datang dan tidak ada seorang

pun? Aku memanggil, dan tidak ada seorang
pun yang menjawab? Apakah tangan-Ku
terlalu pendek untuk melakukan penebusan?
Atau, tidak adakah kuasa pada-Ku untuk
melepaskan? Lihatlah, dengan hardikan-Ku
Aku akan mengeringkan laut, Aku akan
membuat sungai-sungai menjadi padang
gurun, ikannya akan membusuk karena tidak
ada air, dan akan mati karena kehausan.
3Aku mengenakan langit dengan pakaian

kegelapan, dan memasang kain kabung
sebagai selimut mereka."
4Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH

- 3069) telah memberikan kepadaku lidah
seorang murid, untuk mengetahui, untuk
menolong orang yang letih dengan sepatah
perkataan, Dia membangunkan pagi demi
pagi, Dia mempertajam telingaku untuk
mendengar seperti seorang murid.
5Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH -

3068) telah membuka telingaku, dan aku
tidak memberontak, aku tidak berpaling ke
belakang.
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6Aku telah memberikan punggungku kepada

mereka yang memukul, dan pipiku untuk
mereka yang menarik wajahku, aku tidak
menyembunyikan wajahku dari aib dan ludah.
7Dan Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH

- 3069) akan menolongku, atas hal ini
aku tidak dipermalukan. Atas hal ini aku
membuat mukaku seperti batu cadas, dan
aku mengetahui bahwa aku tidak akan
dipermalukan.
8Dia yang membenarkan aku telah dekat.

Siapakah yang akan berbantah denganku?
Biarlah kita berdiri bersama-sama! Siapakah
tuan atas keputusanku? Biarlah dia mendekat
kepadaku!
9 Lihatlah, Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH

(YAHWEH - 3069) akan memberikan
pertolongan kepadaku, siapakah yang akan
menyatakan aku bersalah? Lihatlah, mereka
semua seperti pakaian melusuh, ngengat akan
memakannya.
10Siapakah di antaramu yang takut

kepada TUHAN (YAHWEH - 3068), yang
mendengarkan suara hamba-Nya, yang
berjalan dalam kegelapan dan tidak ada terang
di dalamnya? Biarlah dia percaya dalam Nama
TUHAN (YAHWEH - 3068), dan bersandar
kepada Allahnya (Elohimnya - 430).
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11 "Lihatlah kamu semua yang menyalakan

api dan dikelilingi oleh percikan api, berjalanlah
dalam terang apimu dan dengan percikan api
kamu telah membakar. Dari tangan-Ku, hal ini
telah menjadi milikmu. Kamu akan berbaring
di tempat kedukaan."

51
1 "Dengarkanlah Aku, hai kamu yang
mengejar kebenaran, hai kamu

yang mencari TUHAN (YAHWEH - 3068),
pandanglah bahwa kamu sudah terpahat pada
batu cadas, dan pada lubang penggalian,
kamu sudah tergali.
2 Pandanglah kepada Abraham, leluhurmu,

dan Sara yang melahirkanmu. Ketika dia
seorang diri, Aku telah memanggilnya dan
memberkatinya, dan membuatnya bertambah
banyak."
3Sebab TUHAN (YAHWEH - 3068) menghibur

Sion. Dia menghibur semua kesunyiannya, dan
Dia membuat padang gurunnya seperti Eden,
dan padang pasirnya seperti taman TUHAN
(YAHWEH - 3068), sukacita dan kegirangan
akan ditemukan di sana, ucapan syukur dan
suara dari nyanyian pujian.
4 "Perhatikanlah Aku, hai umat-Ku, dan

dengarkanlah kepada-Ku, hai bangsa-Ku.
Sebab torat akan keluar dari pada-Ku, dan Aku
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akan membuat keadilan-Ku bersinar sebagai
terang bagi bangsa-bangsa.
5Kebenaran-Ku dekat, penyelamatan-Ku

telah keluar, dan lengan-Ku akan menghakimi
bangsa-bangsa, pulau-pulau akan menanti-
nantikan Aku, dan mereka akan berharap pada
lengan-Ku.
6Angkatlah matamu ke langit, dan lihatlah

ke bumi di bawah, karena langit akan lenyap
seperti asap, dan bumi akan dibuat lusuh
seperti sepotong pakaian, dan mereka yang
tinggal di dalamnya akan seperti serangga.
Namun penyelamatan-Ku akan ada untuk
selamanya, dan kebenaran-Ku tidak akan
dapat dipatahkan.
7Dengarkanlah Aku, hai kamu yang mengenal

kebenaran, umat yang dalam hatinya terdapat
torat-Ku! Janganlah takut terhadap celaan
orang, dan janganlah cemas terhadap fitnahan
mereka.
8Sebab ngengat akan memakan mereka

seperti sepotong pakaian, dan gegat akan
memakan mereka seperti kain bulu domba.
Namun kebenaran-Ku akan tetap selamanya,
dan penyelamatan-Ku dari generasi ke
generasi."
9Bangunlah! Bangunlah! Kenakanlah

kekuatan hai lengan TUHAN (YAHWEH -
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3069)! Bangunlah! Seperti pada waktu-
waktu yang terdahulu, generasi-generasi
yang lampau. Bukankah Engkau yang
memotong-motong Rahab, dan yang menikam
naga?
10Bukankah Engkau yang mengeringkan

laut, air palung samudera, yang membuat laut
sebagai jalan bagi orang yang ditebus untuk
melaluinya?
11Ya, orang yang ditebus TUHAN (YAHWEH

- 3068) akan kembali dan datang ke Sion
dengan nyanyian. Dan sukacita kekal di atas
kepala mereka, kegembiraan dan sukacita
akan memenuhinya, duka dan keluh kesah
akan berlalu.
12Aku, Akulah Dia yang menghiburmu.

Siapakah engkau sehingga harus takut
terhadap manusia? Dia akan mati! Dan
terhadap anak manusia? Dia, akan dijadikan
seperti rumput!
13Namun engkau melupakan TUHAN

(YAHWEH - 3068), Penciptamu, yang
membentangkan langit dan meletakkan
dasar bumi. Dan engkau menjadi sangat
takut terus-menerus setiap hari, oleh karena
kemarahan orang yang menindas, ketika dia
siap untuk menghancurkan. Dan, di manakah
kemarahan orang yang menindas itu?
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14Orang yang terbungkuk-bungkuk akan

segera dibebaskan, dan dia tidak akan mati
ke liang kubur, dan dia tidak akan kekurangan
makanan.
15 "Namun, Akulah TUHAN (YAHWEH

- 3068), Allahmu (Elohimmu - 430), yang
mengguncangkan laut sehingga gelombangnya
bergemuruh; TUHAN (YAHWEH - 3068) alam
(Tsebaot - 6635) adalah Nama-Nya.
16Dan Aku telah menaruh firman-Ku dalam

mulutmu, dan Aku telah menaungimu dalam
bayangan tangan-Ku, untuk membentangkan
langit dan untuk meletakkan bumi, dan untuk
berkata kepada Sion: Engkaulah umat-Ku.
17Terjagalah! Terjagalah! Bangunlah, hai

Yerusalem, yang minum dari cawan murka-Nya
dari tangan TUHAN (YAHWEH - 3068), engkau
minum isi piala dari cawan kemabukanmu,
engkau benar-benar telah menghabiskannya.
18Dari antara semua anak yang telah dia

lahirkan, tidak ada pembimbing baginya, dan
tidak seorang pun yang memegang tangannya,
dari semua anak laki-laki yang telah dia
besarkan.
19Dua hal itu datang kepadamu, siapakah

yang akan meratap bagimu? Keruntuhan
dan kehancuran dan kelaparan dan pedang,
bagaimana aku dapat menghiburmu?
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20Anak-anakmu telah menjadi lemah, mereka

tergeletak di semua jalan utama, seperti
seekor rusa kena jaring yang diliputi murka
TUHAN (YAHWEH - 3068) yaitu hardikan
Allahmu (Elohimmu - 430).
21Dengan demikian, sekarang dengarkanlah

hal ini, hai orang yang susah dan mabuk,
tetapi bukan karena anggur.
22Demikianlah Tuhanmu (Tuhanmu - 136),

TUHAN (YAHWEH - 3068), dan Allahmu
(Elohimmu - 430), berfirman, Dia berjuang
untuk umat-Nya. "Lihatlah, Aku telah
mengambil cawan kemabukan dari tanganmu,
piala dari cawan murka-Ku, engkau tidak akan
tambah meminumnya lagi.
23Namun Aku akan menaruhnya di tangan

yang menindasmu, yang telah berkata
kepada jiwamu: Sujudlah, supaya kami dapat
menyeberang dan kamu biarkan punggungmu
seperti tanah, dan seperti jalan bagi mereka
yang menyeberang."

52
1Bangunlah! Bangunlah! Kenakanlah
kekuatanmu, hai Sion, kenakanlah

jubahmu yang indah, hai Yerusalem, kota yang
kudus! Sebab tidak akan pernah lagi datang
kepadamu orang-orang yang tidak bersunat
dan yang najis.
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2Kebaskanlah dirimu sendiri dari debu!

Bangkitlah! Duduklah, hai Yerusalem.
Lepaskanlah ikatan-ikatan lehermu, hai putri
Sion yang tertawan!
3Sebab beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman, "Kamu telah dijual dengan sia-sia,
tetapi kamu ditebus bukan dengan perak."
4Sebab beginilah Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH

(YAHWEH - 3069) berfirman, "Pada mulanya,
umat-Ku pergi ke Mesir untuk mengembara di
sana, tetapi Ashur telah menindasnya tanpa
alasan.
5Dan sekarang, apakah yang ada bagi-Ku di

sini," firman TUHAN (YAHWEH - 3068). "Sebab
umat-Ku telah diambil untuk kesia-siaan.
Mereka yang memerintah meratap," firman
TUHAN (YAHWEH - 3068). "Dan Nama-Ku
dihujat terus-menerus setiap hari.
6Sebab itu umat-Ku akan mengenal

Nama-Ku. Demikianlah akan terjadi pada
hari itu, bahwa Akulah Dia yang berfirman.
Dengarlah Aku!"
7Betapa indahnya kaki orang yang

membawa kabar di atas gunung-gunung, yang
memperdengarkan damai sejahtera, yang
membawa kabar baik, yang memperdengarkan
keselamatan, yang berkata kepada Sion,
"Allahmu (Elohimmu - 430) adalah raja!"
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8Suara dari para penjagamu, mereka

mengangkat suara bersama-sama, mereka
bernyanyi nyaring. Sebab mereka akan melihat
mata ke mata ketika TUHAN (YAHWEH - 3068)
membawa kembali Sion.
9Kumandangkanlah, bernyanyilah bersama-

sama, hai reruntuhan Yerusalem, karena
TUHAN (YAHWEH - 3068) telah menghibur
umat-Nya, Dia telah menebus Yerusalem.
10TUHAN (YAHWEH - 3068) telah

memperlihatkan tangan-Nya yang kudus di
depan mata semua bangsa, dan seluruh ujung
bumi akan melihat keselamatan dari Allah
(Elohim - 430) kita.
11Berpalinglah! Berpalinglah! Pergilah dari

tempat ini! Jangan sentuh yang najis! Pergilah
dari tengah-tengahnya, tahirkanlah dirimu
hai yang membawa bejana-bejana TUHAN
(YAHWEH - 3068)!
12Sebab kamu tidak akan pergi dengan

terburu-buru, ataupun akan pergi sebagai
pelarian, karena TUHAN (YAHWEH-lah - 3069)
yang berjalan di depanmu, dan Allah (Elohim -
430) Israellah yang menghimpunmu.
13 "Lihatlah! Hamba-Ku akan berlaku bijak,

dia akan ditinggikan, dan disanjung, dan
menjadi sangat tinggi.
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14Ketika banyak orang tertegun atasmu,

--keburukan rupanya lebih daripada manusia
mana pun, dan keburukan bentuknya lebih
daripada anak manusia.
15Demikianlah dia membuat tercengang

banyak bangsa. Mengenai dia, raja-raja akan
menutup mulut mereka, karena mereka akan
melihat apa yang tidak diberitahukan kepada
mereka, dan mereka akan memahami apa
yang tidak pernah mereka dengar."

53
1Siapakah yang telah percaya kepada
pemberitaan kami? Dan kepada

siapakah lengan TUHAN (YAHWEH - 3068)
telah dinyatakan?
2Ya, dia tumbuh bagaikan tunas muda

di hadapan-Nya, dan bagaikan akar dari
tanah yang kering. Dia tidak mempunyai
bentuk ataupun kemuliaan sehingga kita
memandangnya, ataupun rupa, sehingga kita
mengingininya.
3Dia direndahkan dan ditolak oleh manusia,

seorang yang penuh penderitaan dan yang
dikenal berpenyakitan, dan seperti yang
menyembunyikan wajahnya dari dirinya, dia
direndahkan dan kita tidak mengindahkannya.
4Sesungguhnya, dia telah menanggung

penyakit dan penderitaan kita, dia telah
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memikulnya, tetapi kita menganggap dia kena
kutuk, dihajar dan didera Allah (Elohim - 430).
5Namun, dia ditikam karena pemberontakan

kita, diremukkan karena kejahatan kita.
Ganjaran demi keselamatan kita menimpa
atasnya, dan melalui bilurnya dia telah menjadi
kesembuhan bagi kita.
6Seperti domba, kita semua telah tersesat,

kita masing-masing telah berbalik menurut
jalannya sendiri, tetapi TUHAN (YAHWEH -
3068) telah menimpakan kepadanya kejahatan
kita semua.
7Dia ditindas dan dia disengsarakan, tetapi

dia tidak membuka mulutnya. Seperti seekor
domba dia digiring ke pembantaian, dan
seperti induk domba, dia menjadi kelu
di hadapan yang mengguntingi bulunya,
demikianlah dia tidak membuka mulutnya.
8Dia telah direnggut dari penahanan dan

dari penghakiman, dan tentang generasinya,
siapakah yang akan memikirkannya? Sebab
ia telah dilenyapkan dari negeri orang yang
hidup. Oleh karena pemberontakan bangsa-Ku,
tulah itu menimpa atasnya.
9Dan dia menetapkan kematiannya bersama

orang-orang fasik, dan kuburnya bersama
orang kaya, karena dia tidak melakukan
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kekerasan, dan tipu daya tidak ada di dalam
mulutnya.
10Namun TUHAN (YAHWEH - 3068)

berkehendak untuk meremukkannya,
membuatnya sakit. Sekiranya dia menaruh
jiwanya sebagai persembahan penghapus
salah, dia akan melihat benihnya, dia akan
memperpanjang hari-harinya, dan dalam
tangannya kehendak TUHAN (YAHWEH -
3068) akan berhasil.
11 "Melalui jerih lelah jiwanya dia akan

melihat, dia akan dipuaskan. Dalam
pengetahuannya, hamba-Ku yang benar itu
akan membenarkan banyak orang, dan dia
akan menanggung kejahatan mereka.
12Dengan demikian Aku akan membagi

kepadanya dari antara banyak orang, dan
bersama para pahlawan dia akan membagi
jarahan, sebagai ganti bahwa dia telah
menyerahkan nyawanya kepada kematian, dan
dia telah terhitung bersama para pemberontak,
dan dia telah menanggung dosa orang banyak,
dan dia bersyafaat bagi para pemberontak."

54
1Bersorak-sorailah, hai yang mandul
yang tidak pernah melahirkan,

kumandangkanlah sorak-sorai dan pekikan,
hai kamu yang tidak pernah menderita
sakit bersalin. Sebab anak-anak dari yang
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ditinggalkan lebih banyak daripada anak-anak
dari yang menikah. TUHAN (YAHWEH - 3068)
berfirman.
2 Lapangkanlah tempat kemahmu, dan

biarlah mereka merentangkan tenda-tenda
tempat kediamanmu. Janganlah menahannya,
panjangkanlah tali-tali kemahmu dan
pancangkanlah dengan kukuh patok-patokmu!
3Sebab kamu akan menerobos ke kanan

dan ke kiri. Dan benihmu akan memiliki
bangsa-bangsa, dan mereka akan mendiami
kota-kota yang ditelantarkan.
4 Jangan takut, karena kamu tidak akan

menjadi malu, dan jangan malu, karena kamu
tidak akan dipermalukan. Sebab kamu akan
melupakan aib masa mudamu, dan tidak akan
mengingat lagi kehinaan kejandaanmu.
5Sebab Penciptamu adalah suamimu, TUHAN

(YAHWEH - 3068) alam (Tsebaot - 6635)
Nama-Nya, dan Penebusmu adalah Yang
Mahakudus Israel, Dia disebut Allah (Elohim -
430) atas seluruh bumi.
6Sebab seperti seorang wanita yang

ditinggalkan dan yang berdukacita dalam roh,
TUHAN (YAHWEH - 3069) telah memanggil
engkau, bahkan seperti istri masa muda
ketika dia ditolak, Allahmu (Elohimmu - 430)
berfirman.
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7 "Aku telah meninggalkan engkau

untuk seketika waktu, tetapi Aku akan
mengumpulkanmu dengan kasih sayang yang
besar.
8Dalam murka yang meluap Aku

menyembunyikan wajah-Ku dari padamu
untuk sementara, tetapi Aku akan
berbelaskasihan kepadamu dengan kebaikan
yang abadi," TUHAN (YAHWEH - 3068)
Penebusmu berfirman.
9 "Sebab bagi-Ku, hal ini seperti air bah Nuh,

karena, sebagaimana Aku telah bersumpah
bahwa air bah Nuh tidak akan meluap lagi ke
atas bumi, demikianlah Aku bersumpah bahwa
Aku tidak akan menjadi geram terhadap
engkau dan tidak menghardik engkau.
10Sebab biarpun gunung-gunung beranjak

dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih
setia-Ku tidak akan beranjak darimu, dan
perjanjian damai sejahtera-Ku pun tidak
akan goyah." TUHAN (YAHWEH - 3068) yang
berbelaskasihan kepadamu berfirman.
11 "Hai orang yang sengsara, yang diterjang

badai, yang tidak dihibur! Lihatlah, Aku
meletakkan batu-batumu dengan semen, dan
meletakkan fondasimu dengan batu safir.
12Dan Aku akan membuat puncak-puncak

bentengmu dari batu delima, pintu-pintu
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gerbangmu dari batu manikam merah dan
seluruh tembok perbatasanmu dari batu
permata,
13 dan semua anakmu akan menjadi murid

bagi TUHAN (YAHWEH - 3068), dan damai
sejahtera pada anak-anakmu, akan menjadi
besar.
14Engkau akan ditegakkan dalam kebenaran;

jauhkanlah dirimu dari penindasan, supaya
kamu tidak takut, dan dari kengerian, karena
hal itu tidak akan datang mendekatimu.
15 Lihatlah, dia akan benar-benar menyerang,

tetapi bukan dari Aku. Siapa yang menyerang
engkau, ia akan jatuh olehmu.
16 Lihatlah! Aku telah menciptakan pandai

besi yang mengembus bara api, dan yang
menghasilkan senjata sesuai karyanya, dan
Aku telah menciptakan pemusnah untuk
menghancurkan.
17Setiap senjata yang ditempa melawanmu

tidak akan berhasil, dan setiap lidah yang akan
bangkit melawanmu dalam penghakiman,
kamu akan menyalahkannya. Inilah pusaka
hamba-hamba TUHAN (YAHWEH - 3068), dan
kebenaran mereka berasal dari Aku," firman
TUHAN (YAHWEH - 3068).

55
1 "Hai setiap orang yang haus, pergilah
kepada air, dan dia yang tidak
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mempunyai uang, pergilah, belilah gandum
dan makanlah! Ya, pergilah, belilah gandum,
anggur dan susu tanpa uang dan tanpa harga.
2Mengapa engkau membelanjakan uang

untuk sesuatu yang bukan roti, dan hasil
usahamu untuk sesuatu yang tidak pernah
memuaskan? Dengarlah sungguh-sunguh
kepada-Ku, dan makanlah apa yang baik, dan
biarlah jiwamu menikmati sendiri sajian lezat.
3Sendengkanlah telingamu dan datanglah

kepada-Ku, dengarlah, dan jiwamu akan
hidup, dan biarlah Aku membuat perjanjian
kekal denganmu, yaitu kasih setia Daud yang
diteguhkan.
4 Lihatlah, Aku telah menetapkan dia sebagai

seorang saksi bagi bangsa-bangsa. Seorang
pemimpin dan yang memberi perintah pada
bangsa-bangsa."
5 Lihatlah, engkau akan memanggil bangsa

yang tidak engkau kenal, ya, bangsa yang tidak
mengenalmu akan berlari kepadamu, demi
TUHAN (YAHWEH - 3068), Allahmu (Elohimmu
- 430), dan bagi Yang Mahakudus Israel,
karena Dia telah mengindahkan engkau.
6Carilah TUHAN (YAHWEH - 3068) selagi Dia

berkenan ditemui, panggillah Dia selagi Dia
dekat.
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7Biarlah orang fasik meninggalkan jalannya,

dan orang jahat meninggalkan rancangan-
rancangannya, dan biarlah dia kembali
kepada TUHAN (YAHWEH - 3069), dan Dia
akan berkemurahan kepadanya, dan kepada
Allah (Elohim - 430) kita, karena Dia akan
melimpahkan pengampunan.
8 "Sebab rancangan-Ku bukanlah

rancanganmu, dan jalanmu bukanlah
jalan-Ku," firman TUHAN (YAHWEH - 3068).
9 "Sebab sebagaimana langit lebih tinggi dari

bumi, demikianlah jalan-jalan-Ku lebih tinggi
dari jalan-jalanmu, dan rancangan-rancangan-
Ku dari rancangan-rancanganmu.
10Sebab seperti hujan dan salju turun dari

langit, dan tidak akan kembali ke sana, tetapi
mengairi bumi dan membuatnya bertumbuh
dan bertunas, dan memberikan benih kepada
yang menabur dan roti kepada yang makan.
11Demikianlah firman-Ku yang keluar dari

mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepada-Ku
dengan sia-sia, melainkan akan menggenapi
apa yang Aku perkenan, dan akan berhasil
dalam apa yang Aku perintahkan.
12Sebab kamu akan keluar dengan sukacita

dan akan dihantar dengan damai sejahtera.
Gunung-gunung dan bukit-bukit akan
mengumandangkan sorak-sorai di hadapanmu,
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dan semua pohon di padang akan bertepuk
tangan.
13Sebagai ganti semak duri, pohon sanobar

akan bertumbuh, sebagai ganti kecubung,
pohon murad akan bertumbuh, dan itu akan
ada bagi Nama TUHAN (YAHWEH - 3068),
sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap."

56
1Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)
berfirman, "Peliharalah keadilan dan

lakukanlah kebenaran, karena penyelamatan-
Ku sudah datang mendekat, dan kebenaran-Ku
akan disingkapkan.
2Berbahagialah orang yang melakukan

hal ini, dan anak manusia yang berpegang
padanya, yang memelihara sabat dengan
tidak menajiskannya, dan menjaga tangannya
dengan tidak melakukan segala yang jahat."
3Dan jangan biarkan anak dari orang asing

berbicara, dia yang menggabungkan dirinya
sendiri kepada TUHAN (YAHWEH - 3068),
dengan berkata, "TUHAN (YAHWEH - 3068)
pasti memisahkan aku dari umat-Nya," dan
jangan biarkan orang yang dikebiri berkata,
"Lihatlah, akulah pohon yang kering!"
4Sebab beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman kepada orang yang dikebiri, "Orang
yang memelihara hari-hari Sabat-Ku dan
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memilih hal-hal yang Aku berkenan atasnya,
dan yang memegang perjanjian-Ku,
5maka Aku akan memberikan kepada

mereka di dalam bait-Ku dan dalam tembok-
tembok-Ku, kekuatan dan nama, yang lebih
baik daripada anak-anak lelaki dan daripada
anak-anak perempuan; Aku akan memberi
mereka nama yang abadi, yang tidak akan
lenyap.
6 Juga bani lain, yang menggabungkan

diri kepada TUHAN (YAHWEH - 3068),
untuk melayani Dia, dan untuk mengasihi
Nama TUHAN (YAHWEH - 3068), untuk
menjadi hamba-Nya, yaitu setiap orang yang
memelihara diri dari pencemaran sabat, dan
yang memegang perjanjian-Ku;
7maka Aku akan membawanya ke gunung-Ku

yang kudus, dan membuat mereka bersukacita
di dalam rumah doa-Ku. Persembahan bakaran
mereka dan kurban-kurban mereka akan
diterima di atas mezbah-Ku, karena rumah-Ku
akan disebut rumah doa bagi segala bangsa."
8 Firman Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH

(YAHWEH - 3069), yang mengumpulkan
orang-orang buangan Israel, "Aku akan
mengumpulkan padanya, di samping mereka
yang telah dikumpulkan padanya."
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9Semua binatang di padang dan semua

binatang di hutan datanglah untuk melahap!
10 Penjaga-penjaganya itu buta. Mereka

semua tidak mengetahui, mereka semua
adalah anjing-anjing yang bisu, mereka tidak
sanggup menyalak, yang mengigau, yang
berbaring, yang suka mengantuk.
11Ya, anjing-anjing yang bernafsu rakus,

mereka tidak mengenal kepuasan. Dan
mereka adalah para gembala, mereka tidak
mengetahui pengertian, mereka berpaling,
semuanya menurut jalannya sendiri, masing-
masing demi keuntungannya sendiri, sampai
yang terakhir.
12 "Marilah! Dan biarlah aku membawa

anggur, dan biarlah kita meneguk minuman
keras, dan esok hari akan menjadi seperti hari
ini, hebat, sangat berlimpah-limpah!"

57
1Orang yang benar telah binasa,
dan tidak seorang pun menaruh itu

dalam hatinya, dan orang-orang saleh sedang
dikumpulkan dengan tidak ada seorang pun
yang memahaminya, bahwa orang benar telah
dikumpulkan dari hadapan orang jahat.
2 Ia akan memasuki damai sejahtera, mereka

akan beristirahat di atas pembaringannya,
yaitu yang berjalan dalam ketulusan hatinya.
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3 "Namun kamu, mendekatlah kemari, hai

anak-anak tukang sihir, keturunan pezina, dan
pelacur.
4Tentang siapakah kamu saling berkelakar?

Pada siapakah kamu akan bermulut besar dan
menjulurkan lidah? Bukankah kamu anak-anak
pemberontak, keturunan yang palsu,
5 yang sedang dikobarkan dengan hawa

nafsu (berhala-berhala - 410) di bawah setiap
pohon hijau, yang menyembelih anak-anak
di ngarai-ngarai, di bawah celah-celah batu
cadas?
6Bagianmu ada di ngarai yang licin-licin,

itulah penentuanmu, bahkan kepada mereka
engkau telah menuangkan persembahan
curahan, engkau telah mempersembahkan
persembahan sajian. Apakah Aku akan
terhibur atas semua ini?
7Engkau telah menaruh tempat

pembaringanmu di atas gunung yang
tinggi dan indah, ya, engkau naik ke sana
untuk mengurbankan kurban.
8Dan di balik pintu dan tiang pintu engkau

telah memasang tanda pengingatmu, sebab
engkau sepenuhnya telah bertelanjang dan
pergi dari pada-Ku, engkau telah memperlebar
tempat pembaringanmu, dan engkau membuat
perjanjian bagimu dengan mereka, engkau
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telah mencintai tempat pembaringan mereka,
engkau telah memandang kekuatan.
9Dan engkau telah pergi kepada raja dengan

minyak dan menambahkan wewangianmu.
Dan engkau telah mengirim utusan-utusanmu
dari jauh, dan merendahkan dirimu sendiri ke
dalam alam maut.
10Engkau bersusah payah di sepanjang

perjalananmu, engkau tidak berkata: Tidak
ada harapan! Engkau menemukan kehidupan
pada tanganmu, sehingga engkau tidak
menjadi sakit.
11Dan kepada siapakah engkau gentar dan

takut, sehingga engkau berdusta dan tidak
mengingat Aku, dan tidak menaruh dalam
hatimu. Tidakkah aku membisu, bahkan sejak
dahulu, dan engkau tidak takut kepada-Ku?
12Aku akan menceritakan kebenaranmu dan

pekerjaan-pekerjaanmu, tetapi itu tidak akan
bermanfaat bagimu.
13 Pada waktu engkau menangis, biarlah

teman-teman sekutumu melepaskanmu; tetapi
angin akan mengembuskan mereka semua,
kesia-siaan akan mengambilnya. Namun dia
yang mencari perlindungan pada-Ku, dia
akan mewarisi negeri dan memiliki gunung
kekudusan-Ku.
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14Dan Dia akan berkata: Bangkitlah!

Bangkitlah! Persiapkanlah jalan! Angkatlah
batu sandungan dari jalan umat-Ku."
15Sebab, beginilah Yang Mahatinggi yang

mendiami kekekalan dan yang Nama-Nya
adalah Kudus, berfirman, "Aku bersemayam
dalam ketinggian dan di tempat yang kudus,
bahkan dengan orang-orang yang remuk dan
rendah hati dalam roh, untuk memulihkan
roh orang-orang yang rendah hati, dan untuk
memulihkan hati orang-orang yang remuk.
16Sebab tidak untuk selamanya Aku akan

berbantah, ataupun senantiasa marah, karena
di hadapanku roh dan napas yang telah Aku
buat, adalah lemah.
17Karena kejahatan ketamakannya, Aku

telah menjadi marah dan memukulnya dengan
menyembunyikan diri, walau Aku menjadi
marah tetapi dia pergi berbalik menurut jalan
hatinya.
18Aku telah melihat jalan-jalannya, tetapi Aku

akan menyembuhkannya, dan akan memimpin
dia dan memulihkan penghiburan kepadanya,
dan kepada yang meratapinya,
19 dengan menyuarakan buah bibir: Damai

sejahtera, damai sejahtera bagi yang jauh
dan yang dekat, TUHAN (YAHWEH - 3068)
berfirman, maka Aku akan memulihkannya."
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20Namun orang fasik seperti lautan yang

bergelora, yang tidak dapat diam, dan
gelombangnya mendamparkan lumpur dan
kotoran.
21Tidak ada damai sejahtera bagi orang

fasik, Allahku (Elohimku - 430) berfirman.

58
1 "Berserulah sekuat-kuatnya!
Janganlah menahan-nahan.

Angkatlah suaramu seperti sangkakala! Dan
perlihatkanlah kepada umat-Ku pelanggaran
mereka, dan kepada keluarga Yakub dosa
mereka.
2Namun mereka mencari Aku hari demi

hari, dan menginginkan pengetahuan akan
jalan-jalan-Ku. Sebagai sebuah bangsa yang
sudah berbuat benar, dan tidak meninggalkan
pertimbangan Allahnya (Elohim - 430)
mereka. Mereka bertanya kepada-Ku tentang
pertimbangan kebenaran," mereka berhasrat
untuk mendekat kepada Allah (Elohim - 430).
3 "Mengapa kami berpuasa dan Engkau tidak

memerhatikan, kami membuat jiwa kami
menderita dan Engkau tidak mengetahuinya?"
"Lihatlah! Pada hari puasamu engkau mencari
kesenangan, dan engkau menekan semua
pekerja kerasmu.
4 Lihatlah! Engkau berpuasa untuk berselisih,

dan berbantah-bantah, dan memukul dengan
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tinju kefasikan. Seharusnya engkau tidak
berpuasa seperti hari ini, untuk membuat
suaramu terdengar di tempat pemujaan.
5Seperti itukah puasa yang Aku kehendaki,

sebuah hari bagi seorang manusia
untuk menyengsarakan jiwanya? Untuk
menundukkan kepalanya seperti gelagah,
dan membentangkan kain kabung dan debu?
Apakah ini yang engkau sebut sebagai puasa,
dan hari kesukaan bagi TUHAN (YAHWEH -
3068)?
6Bukankah ini, puasa yang Aku pilih: untuk

membuka belenggu-belenggu kelaliman,
untuk melepaskan tali-tali kuk, dan untuk
membebaskan orang-orang yang tertindas?
dan kamu akan mematahkan setiap kuk!
7Bukankah untuk membagi rotimu kepada

yang lapar, dan membawa musafir miskin ke
rumah; ketika engkau melihat orang-orang
yang telanjang, maka engkau menutupinya,
dan engkau tidak menyembunyikan dirimu dari
saudaramu?"
8 Pada waktu itu terangmu akan memancar

seperti fajar, dan pemulihanmu akan bersemi
dengan cepat, dan kebenaranmu akan berjalan
di depanmu, kemuliaan TUHAN (YAHWEH -
3068) akan terhimpun kepadamu.
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9 Pada waktu itu engkau akan memanggil,

dan TUHAN (YAHWEH - 3068) akan menjawab;
engkau akan menangis, dan Dia akan berkata,
"Inilah Aku!" Ketika engkau menyingkirkan
kuk oleh karena menudingkan jari dan
membicarakan kefasikan
10 dan ketika engkau membawa jiwamu

kepada yang lapar, dan memuaskan jiwa yang
sengsara, maka terangmu akan bercahaya
dalam kegelapan, dan kegelapanmu akan
menjadi seperti siang hari.
11Dan TUHAN (YAHWEH - 3069) akan selalu

memimpinmu dan memuaskan jiwamu di
tempat-tempat yang kering, dan menyegarkan
tulang-tulangmu. Dan engkau akan menjadi
seperti sebuah taman yang diairi, dan seperti
mata air yang airnya tidak pernah kering.
12Dan dari antaramu, mereka akan

membangun reruntuhan yang dahulu, engkau
akan mendirikan dasar-dasar bagi banyak
generasi, dan engkau akan disebut: Yang
memperbaiki tembok yang berlubang, yang
membetulkan jalan-jalan untuk didiami.
13 "Jika karena Sabat engkau membalikkan

kakimu dari melakukan apa yang engkau
sukai pada hari kudus-Ku, dan menyebut
Sabat sebagai kesenangan yang dimuliakan
bagi kekudusan TUHAN (YAHWEH - 3068),
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dan engkau memuliakannya dengan tidak
melakukan jalan-jalanmu sendiri, tanpa
mencari kesenanganmu sendiri, atau
membicarakan perkataanmu;
14maka engkau akan menyukakan dirimu

sendiri dalam TUHAN (YAHWEH - 3068).
Dan Aku akan membuatmu melintas di
atas tempat-tempat tinggi di bumi, dan
membuatmu makan dari milik pusaka Yakub,
leluhurmu." Sebab, mulut Tuhanlah (YAHWEH
- 3068) telah berfirman.

59
1 Lihatlah! Tangan TUHAN (YAHWEH -
3068) tidaklah kurang panjang untuk

menyelamatkan, ataupun telinga-Nya, tidaklah
berat untuk mendengar.
2Namun kejahatanmu itulah yang

memisahkan kamu dari Allahmu (Elohimmu
- 430), dan karena dosa-dosamu, Dia telah
menyembunyikan wajah-Nya darimu untuk
mendengar.
3Sebab tanganmu telah cemar oleh darah,

dan jari-jarimu oleh kejahatan. Bibirmu
telah mengatakan kepalsuan, lidahmu
menggumamkan ketidakbenaran.
4Tidak seorang pun menyerukan kebenaran

dan tidak seorang pun membela dengan
kesetiaan. Dengan memercayakan diri pada
kehampaan dan membicarakan kesia-siaan,
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mereka mengandung kesusahan dan
melahirkan kejahatan.
5Mereka menetaskan telur ular beludak,

dan menenun sarang laba-laba; mereka yang
memakan telur-telurnya akan mati, dan yang
ditekan, akan menetaskan seekor ular beludak.
6Sarang mereka tidak akan menjadi pakaian,

dan mereka tidak akan menutupi diri mereka
sendiri dengan perbuatan mereka, perbuatan
mereka adalah perbuatan yang jahat, dan
tindakan kekerasan ada di telapak tangan
mereka.
7Kaki mereka berlari kepada yang jahat dan

mereka bergegas untuk menumpahkan darah
orang yang tidak bersalah. Rancangan mereka
adalah rancangan kejahatan, kehancuran dan
keruntuhan ada di jalan mereka.
8Mereka tidak mengetahui jalan damai

sejahtera, dan tidak ada keadilan dalam kubu-
kubu mereka. Mereka telah membengkokkan
bagi mereka, lorong-lorong mereka, setiap
orang yang melangkah di dalamnya tidak
mengetahui damai sejahtera.
9Oleh karena itulah keadilan menjadi jauh

dari kami, dan kebenaran tidak mencapai kami.
Kami menantikan terang, tetapi, tampaklah
kegelapan. Menantikan kecerahan, tetapi kami
berjalan dalam kesuraman.
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10Kami meraba-raba tembok seperti orang

buta, dan kami meraba-raba seperti tidak
punya mata, kami tersandung pada tengah
hari seperti pada senja hari, berada di
tempat-tempat sunyi seperti orang mati.
11Kami semuanya meraung seperti beruang,

dan kami merintih sedih seperti burung
merpati. Kami menantikan keadilan, tetapi
tidak ada satu pun, menantikan keselamatan,
itu pun menjauh dari kami.
12Sebab pelanggaran kami berlipat ganda

di hadapan-Mu, dan dosa-dosa kami bersaksi
melawan kami. Sebab pelanggaran kami ada
bersama kami, dan kesalahan-kesalahan kami,
kami telah mengetahuinya.
13Dengan memberontak dan berdusta

kepada TUHAN (YAHWEH - 3068), dan
meninggalkan Allah (Elohim - 430) kami,
membicarakan penindasan dan kesesatan,
memikirkan dan mengucapkan kata-kata dusta
dari hati.
14Maka keadilan terdesak ke belakang, dan

kebenaran berdiri dari jauh, karena kesetiaan
tersandung di jalan, maka yang benar tidak
dapat masuk.
15Dan kesetiaan telah berkurang, dan yang

berbalik dari yang jahat sedang menjadi
jarahan. Namun TUHAN (YAHWEH - 3068)
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melihat, bahwa hal itu adalah jahat di
mata-Nya, karena tidak ada keadilan.
16Dan Dia melihat bahwa tidak ada

seorang pun, dan Dia heran bahwa tidak ada
yang bersyafaat, maka lengan-Nya sendiri
menyelamatkan dia, dan kebenaran-Nya
menopang ia.
17Sebab Dia mengenakan kebenaran seperti

baju zirah, dan ketopong penyelamatan
di kepala-Nya. Dan mengenakan jubah
pembalasan sebagai pakaian, dan Dia
dilingkupi kecemburuan sebagai mantel.
18Sesuai dengan perbuatan-perbuatannya,

demikianlah Dia mengganjarnya; kehangatan
murka kepada musuh-musuh-Nya, adalah
ganjaran bagi yang memusuhi-Nya. Dia
akan mengganjarkan pembalasan kepada
pulau-pulau.
19Sehingga dari barat, mereka akan takut

kepada Nama TUHAN (YAHWEH - 3068), dan
dari timur, kepada kemuliaan-Nya. Pada waktu
musuh datang seperti banjir, Roh TUHAN
(YAHWEH - 3068) akan membuatnya terluput.
20 "Dan, yang menebus akan datang ke Sion,

bahkan bagi orang-orang di dalam Yakub yang
berbalik dari pelanggaran," firman TUHAN
(YAHWEH - 3068).
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21 "Dan Aku, inilah perjanjian-Ku dengan

mereka," TUHAN (YAHWEH - 3068) berfirman,
"Roh-Ku yang ada padamu, dan firman-Ku
yang Kutaruh di mulutmu, tidak akan pergi dari
mulutmu, dan dari mulut keturunanmu, dan
dari mulut keturunan dari keturunanmu, dari
sekarang dan selamanya," TUHAN (YAHWEH -
3068) berfirman.

60
1Bangkitlah, menjadi teranglah, karena
terangmu telah datang, dan kemuliaan

TUHAN (YAHWEH - 3068) telah bangkit
atasmu!
2Sebab lihatlah, kegelapan akan menutupi

bumi, dan awan gelap menutupi bangsa-
bangsa. Namun TUHAN (YAHWEH - 3068)
akan bangkit atasmu, dan kemuliaan-Nya akan
terlihat di atasmu.
3Dan bangsa-bangsa akan datang kepada

terangmu, dan raja-raja ke arah cahaya
fajarmu.
4Angkatlah matamu dan lihatlah ke

sekelilingmu, mereka semua telah
dikumpulkan, mereka datang kepadamu.
Anak-anak lelakimu akan datang dari jauh,
dan anak-anak perempuanmu akan didukung
di gendongan.
5 Pada waktu itu kamu akan melihat dan

berseri-seri, dan hatimu akan menjadi
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kagum dan lega, karena kelimpahan lautan
akan dikembalikan kepadamu, kekayaan
bangsa-bangsa akan datang kepadamu.
6Sejumlah besar unta akan menutupimu,

unta-unta muda dari Midian dan Efa.
Semuanya itu akan datang dari Sheba, mereka
akan membawa emas dan kemenyan, dan
mereka akan memberitakan kemasyhuran
TUHAN (YAHWEH - 3068).
7 "Semua kambing domba Kedar akan

dikumpulkan bagimu, domba-domba jantan
Nebayot akan melayanimu, mereka akan
mempersembahkan yang berkenan di
mezbah-Ku, dan Aku akan memuliakan bait
kemuliaan-Ku.
8Siapakah mereka ini yang melayang seperti

awan, dan seperti burung merpati pada
jendela-jendela mereka?
9Sesungguhnya pulau-pulau akan menanti-

nantikan Aku, dan kapal-kapal Tarsis yang
pertama, untuk membawa anak-anak
lelakimu dari jauh, perak dan emas mereka
ada bersama mereka," bagi Nama TUHAN
(YAHWEH - 3068), Allahmu (Elohimmu - 430),
dan bagi Yang Mahakudus Israel karena Dia
telah memuliakanmu.
10Dan bani lain akan membangun tembok-

tembok bagimu, dan raja-raja mereka
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akan melayanimu. "Sebab, Aku telah
menghajarmu dalam amarah-Ku, tetapi Aku
telah berbelaskasihan kepadamu di dalam
kemurahan-Ku.
11Maka pintu-pintu gerbangmu akan selalu

terbuka, tidak akan ditutup baik siang maupun
malam, sehingga dapat membawa kekayaan
bangsa-bangsa kepadamu, dan sambil
menggiring raja-raja mereka.
12Sebab bangsa dan kerajaan yang tidak

melayanimu akan binasa, ya, bangsa-bangsa
akan menjadi runtuh.
13Kemuliaan Libanon akan datang

kepadamu, pohon sanobar, pohon pinus
dan pohon cemara, bersama-sama untuk
memperindah tempat ruang kudus-Ku, dan
tempat tumpuan kaki-Ku akan Kumuliakan.
14Dan anak-anak dari yang memperhamba

engkau akan datang kepadamu untuk
bersujud, dan mereka akan sujud di telapak
kakimu, yaitu semua orang yang menghina
engkau, dan mereka akan memanggilmu:
Kota TUHAN (YAHWEH - 3069), Sion, Yang
Mahakudus Israel."
15 "Sebagai ganti keadaanmu, yang

ditinggalkan dan dibenci sehingga tidak ada
seorang pun yang lewat melaluimu, Aku akan
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meletakkan atasmu kemegahan yang abadi,
sebuah sukacita turun-temurun.
16Engkau juga akan mengisap susu

bangsa-bangsa, dan engkau akan menyusu di
dada raja-raja. Dan engkau akan tahu, Akulah
TUHAN (YAHWEH - 3068), Juruselamatmu dan
Penebusmu, Yang Mahakuasa Yakub.
17Sebagai ganti tembaga, Aku akan

membawa emas, dan sebagai ganti besi Aku
akan membawakan perak. Dan sebagai ganti
kayu --tembaga, sebagai ganti batu --besi.
Dan Aku akan menempatkan damai sejahtera
sebagai penilikmu, dan kebenaran sebagai
mandormu.
18Kekerasan tidak akan terdengar lagi di

negerimu, keruntuhan dan kebinasaan di
wilayahmu; tetapi engkau akan menyebut
tembok-tembokmu: Keselamatan, dan
pintu-pintu gerbangmu: Pujian.
19Bagimu matahari tidak akan lagi menjadi

terang pada siang hari, atau bulan akan
memberimu terang sebagai sinar, tetapi
TUHAN (YAHWEH - 3068) akan ada sebagai
terang abadi bagimu, dan Allahmu (Elohimmu
- 430) adalah keindahanmu.
20Mataharimu tidak lagi akan menjadi terang

bagimu, dan bulanmu tidak akan memudar,
karena TUHAN (YAHWEH - 3068) akan menjadi



YESAYA 60.21–61.3 206

terang abadimu, dan hari-hari perkabunganmu
akan berakhir.
21Dan bangsamu, mereka semua adalah

orang-orang yang benar, mereka akan memiliki
bumi selamanya, ranting dari tanaman-Ku,
karya dari tangan-Ku, untuk membuat-Ku
dipermuliakan.
22Yang kecil akan menjadi seribu, dan yang

lemah menjadi bangsa yang kuat, Aku TUHAN
(YAHWEH - 3068), akan melaksanakannya
segera pada waktunya."

61
1Roh Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH
(YAHWEH - 3069) ada padaku,

karena TUHAN (YAHWEH - 3068) telah
mengurapi aku, untuk memberitakan kabar
baik kepada yang lemah. Dia mengutus aku
untuk membalut hati yang terluka, untuk
memberitakan tahun pembebasan kepada para
tawanan, dan kebebasan bagi orang-orang
yang terbelenggu.
2Untuk memberitakan tahun rahmat TUHAN

(YAHWEH - 3068) dan hari pembalasan Allah
(Elohim - 430) kita, untuk menghibur semua
yang berduka,
3untuk mengangkat mereka yang berduka

di Sion, untuk memberi mereka kemuliaan
sebagai ganti debu, minyak sukacita sebagai
ganti dukacita, jubah pujian sebagai ganti
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semangat yang pudar; sehingga dia akan
disebut pohon-pohon kebenaran, tanaman
TUHAN (YAHWEH - 3068), untuk membuat-Nya
dimuliakan.
4Dan mereka akan membangun

reruntuhan yang telah lampau, mereka
akan membangkitkan tempat-tempat
sunyi sejak dahulu kala, dan mereka
akan memperbarui kota-kota yang runtuh,
reruntuhan turun-temurun.
5Dan orang-orang asing akan berdiri dan

memberi makan kawanan dombamu, dan bani
lain akan menjadi tukang-tukang bajak dan
perawat kebun anggurmu.
6Dan kamu akan disebut imam TUHAN

(YAHWEH - 3068), pelayan Allah (Elohim -
430) kita akan disebutkan kepadamu, Engkau
akan makan kekayaan bangsa-bangsa, dan
engkau akan bersukaria di dalam kemuliaan
mereka,
7 sebagai ganti aib ada dua kali lipat

dan sebagai ganti kehinaan mereka akan
bersorak gembira dalam bagiannya, karena itu
mereka akan memiliki bagian dua kali lipat
di negerinya, sukacita kekal menjadi milik
mereka.
8 "Sebab Aku, TUHAN (YAHWEH - 3068),

yang mencintai keadilan, yang membenci
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jarahan sebagai persembahan bakaran. Dan
Aku akan memberi upah mereka dalam
kebenaran, dan Aku akan membuat perjanjian
kekal bagi mereka.
9Dan keturunan mereka akan dikenal di

antara bangsa-bangsa, dan anak-anak mereka
di antara suku-suku bangsa; semua yang
melihat mereka akan mengakui mereka,
bahwa mereka adalah keturunan yang telah
TUHAN (YAHWEH - 3068) berkati."
10Aku sangat bersukaria di dalam TUHAN

(YAHWEH - 3068), biarlah jiwaku bersukacita
di dalam Allahku (Elohimku - 430). Sebab Dia
mengenakan kepadaku pakaian keselamatan,
Dia menyelubungi aku dengan jubah
kebenaran, seperti mempelai pria mengenakan
perhiasan, dan seperti mempelai wanita
berhiaskan permata-permatanya.
11Sebab seperti tanah menumbuhkan

tunas-tunasnya, dan seperti sebuah taman
menumbuhkan benih-benihnya, maka Tuhan
(Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3068) akan
membuat kebenaran dan pujian bertumbuh di
hadapan semua bangsa.

62
1Demi Sion, aku tidak akan diam,
dan demi Yerusalem, aku tidak akan

beristirahat, sampai kebenarannya memancar
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seperti cahaya, dan keselamatannya seperti
obor yang menyala.
2Dan bangsa-bangsa akan melihat

kebenaranmu, dan semua raja --kemuliaanmu.
Dan Dia akan menyerukan kepadamu sebuah
nama baru, yang mulut TUHAN (YAHWEH -
3068) sendiri ungkapkan.
3Engkau juga akan menjadi sebuah mahkota

keindahan di tangan TUHAN (YAHWEH -
3068), dan tanda kebesaran kerajaan pada
telapak tangan Allahmu (Elohimmu - 430).
4Kepadamu tidak lagi akan disebut, "Yang

ditinggalkan," dan kepada negerimu tidak lagi
akan disebut, "Kesunyian;" karena kepadamu
akan disebut, "Kesukaan-Ku ada padanya."
Dan kepada negerimu, "Yang bersuami;"
karena TUHAN (YAHWEH - 3068) bersuka di
dalammu, dan negerimu akan dinikahi.
5Sebab seorang teruna akan menikahi

seorang dara, anak-anakmu akan menikahimu,
dan kesukaan mempelai pria ada atas
mempelai wanita, Allahmu (Elohimmu - 430)
akan bersuka atasmu.
6Aku telah menempatkan para penjaga

di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem,
sepanjang hari dan sepanjang malam,
terus-menerus tidak akan diam; hai kamu
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yang mengingatkan TUHAN (YAHWEH - 3068),
jangan ada istirahat bagimu.
7Dan jangan memberi istirahat kepada-Nya

sampai Dia menegakkan dan menjadikan
Yerusalem sebuah pujian di bumi.
8TUHAN (YAHWEH - 3068) telah bersumpah

dengan tangan kanan-Nya, bahkan dengan
lengan keperkasaan-Nya, "Aku tidak akan lagi
memberikan gandummu sebagai makanan
untuk musuh-musuhmu, dan bani lain tidak
akan minum anggur barumu, yang atasnya
engkau telah berjerih lelah.
9Sebab mereka yang mengumpulkannya

akan memakannya, dan memuji TUHAN
(YAHWEH - 3068), dan mereka yang
menampungnya akan meminumnya di
pelataran-pelataran kudus-Ku."
10Melintaslah! Melintaslah melalui pintu-pintu

gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat!
Bangunlah! Bangunlah, hai jalan raya,
singkirkanlah batu demi batu! Angkatlah panji
atas bangsa-bangsa!
11 Lihatlah, TUHAN (YAHWEH - 3068) telah

memperdengarkan sampai ke ujung bumi.
Katakanlah kepada putri Sion, Lihatlah,
keselamatanmu datang! Lihatlah upahnya ada
bersamanya dan pahalanya di hadapannya.
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12Dan mereka akan memanggilnya, "Umat

Yang Mahakudus, yang telah ditebus TUHAN
(YAHWEH - 3069)." Dan kepadamu akan
disebutkan, "Yang dicari, kota yang tidak
ditinggalkan."

63
1Siapakah ini yang datang dari
Edom dengan pakaian merah cerah

dari Bozra? Inilah yang dihormati melalui
pakaiannya, yang melangkah dengan
kekuatannya yang besar. "Akulah yang
berbicara dalam kebenaran, berkuasa untuk
menyelamatkan."
2Mengapakah pakaianmu merah, dan bajumu

seperti orang yang memeras di pemerasan
anggur?
3 "Aku telah memeras di pemerasan anggur,

dengan sendirian, dan tidak ada seorang pun
dari bangsa-bangsa yang bersama dengan
Aku. Dan Aku akan memerasnya dalam
kemarahan-Ku dan menginjak-injaknya di
dalam murka-Ku, dan darahnya memercik pada
baju-Ku, dan mengotori semua pakaian-Ku.
4Sebab hari pembalasan ada di dalam

hati-Ku, dan tahun penebusan-Ku telah
datang.
5Dan Aku memandang, dan tidak ada

seorang pun yang menolong. Dan Aku menjadi
terkejut bahwa tidak ada seorang pun yang
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membantu. Kemudian lengan-Ku sendiri
telah menyelamatkan Aku, dan amarah-Ku ia
menegarkan Aku.
6Dan Aku telah menginjak-injak bangsa-

bangsa dalam amarah-Ku, dan membuat
mereka mabuk di dalam murka-Ku, dan Aku
telah menumpahkan darah mereka ke bumi."
7Aku akan mengingat-ingat kemurahan

TUHAN (YAHWEH - 3068). Pujian kepada
TUHAN (YAHWEH - 3068), sesuai dengan
segala sesuatu yang TUHAN (YAHWEH -
3068) janjikan bagi kita, dan kebaikan yang
besar kepada isi rumah Israel, yang telah
Dia janjikan menurut kemurahan-Nya, dan
menurut kasih setia-Nya yang besar.
8Sebab Dia telah mengatakan, "Sungguh

mereka adalah umat-Ku, anak-anak yang tidak
akan berdusta," maka Dialah Juruselamat
mereka.
9Dalam semua penderitaan mereka, Dia

bukanlah musuh, dan malaikat kehadiran-Nya
telah menyelamatkan mereka. Di dalam
kasih-Nya dan di dalam belas kasihan-Nya,
Dia telah menebus mereka. Dan Dia telah
mengambil mereka, dan mengangkatnya
sepanjang masa selamanya.
10Namun mereka telah memberontak dan

mendukakan Roh Kudus-Nya, sehingga Dia
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berbalik menjadi musuh mereka, Dia berjuang
melawan mereka.
11Dan Dia mengingat masa yang lampau,

Musa dan umatnya, di manakah Dia yang telah
membawa mereka naik dari laut, gembala
kawanan domba-Nya? Di manakah Dia yang
menaruh Roh Kudus-Nya di tengah-tengah
mereka?
12Yang memimpin mereka dengan tangan

kanan Musa, dengan kemuliaan lengan-Nya,
yang membelah air di hadapan mereka, untuk
membuat bagi-Nya sebuah Nama yang kekal.
13Yang memimpin mereka melewati

kedalaman laut, seperti kuda di padang gurun,
mereka tidak akan tersandung.
14Seperti hewan hendak berbaring di lembah,

Roh TUHAN (YAHWEH - 3068) membuatnya
beristirahat, sehingga Engkau telah memimpin
umat-Mu, untuk membuat bagi-Mu sebuah
Nama yang mulia.
15 Pandanglah dari surga dan lihatlah dari

tempat kekudusan-Mu dan kemuliaan-Mu. Di
manakah kecemburuan-Mu dan keperkasaan-
Mu? Suara batin-Mu dan belas kasihan-Mu
bagi kami, adakah mereka tertahan?
16Sebab Engkaulah Bapa kami, walaupun

Abraham tidak mengenal kami, dan Israel
tidak mengakui kami; ya TUHAN (YAHWEH -
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3068), Engkaulah Bapa kami, Penebus kami,
Nama-Mu kekal selamanya.
17Ya TUHAN (YAHWEH - 3068), mengapa

Engkau membiarkan kami menyimpang dari
jalan-Mu, Engkau telah mengeraskan hati
kami dari rasa takut akan Engkau? Demi
hamba-hamba-Mu, kembalikanlah suku-suku
bangsa milik pusaka-Mu.
18Sebab umat kekudusan-Mu telah

memilikinya, tetapi sementara. Musuh-musuh
kami telah menginjak-injak tempat kudus-Mu.
19Kami telah ada sejak dahulu kala, Engkau

tidak pernah memerintah atasnya, Nama-Mu
tidak pernah disebutkan atasnya.

64
1O, sekiranya Engkau mengoyakkan
langit dan sekiranya Engkau turun,

gunung-gunung terguncang di hadapan-Mu.
2Seperti api membakar jerami, api

menyebabkan air mendidih, untuk membuat
Nama-Mu dikenal oleh musuh-musuh-Mu,
sehingga bangsa-bangsa akan gemetar di
hadapan-Mu!
3Ketika Engkau melakukan hal-hal yang

ditakuti, yang tidak kami harapkan, Engkau
turun, gunung-gunung runtuh di hadapan-Mu.
4Bahkan sejak dahulu mereka tidak pernah

sungguh-sungguh mendengarkan, mata tidak
pernah melihat allah (Elohim - 430) selain
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Engkau. Orang bekerja untuk orang yang
menanti-nantikan dia.
5Engkau telah menjumpai dia yang

bersukacita, dan yang bertindak dalam
kebenaran; mereka mengingat-Mu dalam
jalan-jalan-Mu. Lihatlah, Engkau telah
murka dan kami berdosa bersama mereka
terus-menerus, tetapi kami akan diselamatkan.
6Namun kami semua menjadi seperti orang

yang najis dan semua kebenaran kami seperti
kain yang najis. Dan kami semua layu seperti
daun, dan kejahatan kami seperti angin
mengembus kami.
7Dan tidak ada seorang pun yang memanggil

Nama-Mu, yang menyemangati diri untuk
berpegang pada-Mu. Sebab Engkau telah
menyembunyikan wajah-Mu dari kami dan
telah menyerahkan kami ke dalam kuasa
kejahatan kami.
8Namun sekarang, ya TUHAN (YAHWEH -

3069), Engkaulah Bapa kami, kami adalah
tanah liat, dan Engkaulah Penjunan kami, dan
kami semua adalah karya tangan-Mu.
9 Janganlah sangat murka, ya TUHAN

(YAHWEH - 3068), dan janganlah mengingat
kejahatan selamanya. Lihatlah, pandanglah,
kami mohon, kami semua adalah umat-Mu.
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10Kota-kota kudus-Mu telah menjadi padang

gurun, Sion telah menjadi padang gurun,
Yerusalem, sebuah tempat sunyi.
11Bait suci kami dan yang indah, tempat

leluhur kami memuji Engkau, telah menjadi
kobaran api, dan semua barang kesenangan
kami menjadi reruntuhan.
12Apakah Engkau akan menahan diri-Mu

atas hal-hal ini, ya TUHAN (YAHWEH -
3068)? apakah Engkau akan diam dan sangat
menyengsarakan kami?

65
1 "Aku telah diselidiki oleh orang yang
tidak bertanya. Aku telah ditemukan

oleh mereka yang tidak mencari Aku. Kepada
bangsa yang tidak berseru kepada Nama-Ku,
Aku berfirman: Lihatlah Aku! Lihatlah Aku!
2Aku telah merentangkan tangan-Ku

sepanjang hari untuk bangsa yang
memberontak, yang sedang berjalan di jalan
yang tidak baik, mengikuti pikirannya sendiri;
3 suatu bangsa yang di hadapan-Ku terus-

menerus memancing-Ku untuk marah, yang
mempersembahkan kurban di taman-taman,
dan membakar dupa di atas batu-batu bata;
4 yang tinggal di antara kuburan-kuburan

dan bermalam di tugu-tugu peringatan, yang
makan daging babi, dan kuah kenajisan ada
dalam kuali mereka;
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5 yang berkata: Perhatikanlah dirimu!

Janganlah mendekat kepadaku, karena aku
lebih kudus daripada kamu! Inilah asap dalam
amarah-Ku, api yang menyala sepanjang hari."
6 "Lihatlah! Telah tertulis di hadapan-Ku:

Aku tidak akan berdiam diri, melainkan
akan membalas, ya, Aku akan membalas ke
pangkuan mereka,
7 kejahatan-kejahatanmu, dan kejahatan-

kejahatan leluhurmu bersama-sama," TUHAN
(YAHWEH - 3068) berfirman, "Mereka yang
membakar dupa di gunung-gunung, telah
menghujat Aku di atas bukit-bukit. Dan Aku
akan menimbang perbuatan mereka terdahulu
ke dalam pangkuan mereka."
8Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman, "Seperti anggur baru yang
ditemukan di dalam tempayan, dan seorang
berkata: Janganlah menghancurkannya,
karena di dalamnya ada berkat, maka Aku
akan melakukan demi hamba-Ku, tidak
menghancurkan sama sekali.
9Dan Aku akan mengeluarkan suatu benih

dari Yakub, dan dari Yehuda yang mewarisi
gunung-gunung-Ku. Dan orang yang Kupilih,
akan mewarisinya, dan hamba-hamba-Ku akan
tinggal di sana.
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10Dan Saron akan menjadi tempat kediaman

bagi kambing domba, dan lembah Akhor suatu
tempat berbaring bagi kawanan ternak, bagi
umat-Ku yang telah mencari Aku.
11Namun kamulah yang telah meninggalkan

TUHAN (YAHWEH - 3068), yang telah
melupakan gunung kudus-Ku, yang
menyiapkan meja hidangan bagi Gad, dan
yang menyuguhkan minuman campuran
kepada Meni.
12Dan Aku akan menentukan kamu bagi

pedang, dan kamu semua akan bersimpuh
untuk pembantaian, karena Aku telah
memanggil dan kamu tidak menjawab,
Aku telah berbicara, dan kamu tidak
mendengarkan, dan kamu telah melakukan
yang jahat di mata-Ku, dan kamu telah
memilih apa yang Aku tidak berkenan."
13Sebab itu beginilah Tuhan (Tuhan - 136)

ALLAH (YAHWEH - 3069) berfirman, "Lihatlah,
hamba-hamba-Ku akan makan, tetapi kamu
akan menjadi lapar. Lihatlah, hamba-hamba-Ku
akan minum, tetapi kamu akan menjadi haus.
Lihatlah hamba-hamba-Ku akan bersukacita,
tetapi kamu akan dipermalukan.
14 Lihatlah hamba-hamba-Ku akan bernyanyi

dari kegembiraan hati, tetapi kamu akan
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menangis dari kepedihan hati, dan akan
meraung dari kehancuran roh.
15Dan kamu akan meninggalkan namamu

sebagai laknat bagi orang-orang pilihan-Ku."
Dan Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH
- 3069) akan menghukum mati engkau,
dan kepada hamba-hamba-Nya Dia akan
memanggil sebuah nama yang lain.
16 "Siapa yang memberkati dirinya sendiri di

bumi, akan memberkati dirinya sendiri dalam
Allah (Elohim - 430) yang benar, dan siapa
yang dilaknat di bumi, akan di ambil sumpah
oleh Allah (Elohim - 430) yang benar, karena
kesesakan yang dahulu telah dilupakan, dan
karena mereka telah disembunyikan dari
mata-Ku."
17 "Sebab itu, lihatlah, Aku menciptakan

langit baru dan bumi baru. Dan hal-hal yang
dahulu tidak akan diingat lagi, dan tidak akan
timbul lagi dalam hati.
18Bagaimanapun juga, bergembira dan

bersukacitalah selama-lamanya atas apa
yang Aku ciptakan. Sebab, lihatlah, Aku
menciptakan bagi Yerusalem sebuah sukacita,
dan kegembiraan bagi bangsanya.
19Dan Aku akan bersukacita di Yerusalem,

dan bergembira di antara umat-Ku. Dan di
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dalamnya tidak akan terdengar lagi suara
ratapan dan suara tangisan.
20Di sana, tidak akan ada bayi yang hanya

beberapa hari, atau orang tua yang tidak
mencapai lanjut usianya. Sebab, orang yang
mati pada umur seratus tahun, masih akan
dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapa
iumur seratus tahun, akan dianggap kena
kutuk.
21Dan mereka akan membangun rumah-

rumah dan tinggal di dalamnya, dan mereka
akan menanami kebun anggur, dan mereka
memakan buahnya.
22Mereka tidak akan membangun, sehingga

orang lain tinggal di dalamnya, mereka
tidak akan menanam, sehingga orang lain
memakannya. Sebab, seperti umur pohon,
demikian hari-hari umat-Ku, dan orang-orang
pilihan-Ku akan panjang menikmati pekerjaan
tangan mereka.
23Mereka tidak akan bekerja keras

untuk kesia-siaan, Ataupun menghasilkan
kesusahan, karena mereka adalah keturunan
yang diberkati TUHAN (YAHWEH - 3069), dan
anak cucunya ada bersama mereka.
24Dan akan terjadi, sebelum mereka

memanggil, Aku akan menjawab. Sementara
mereka berbicara, Aku akan mendengar.
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25Serigala dan anak domba akan makan

bersama-sama, dan singa akan makan jerami
seperti lembu. Dan debu adalah makanan
ular. Mereka tidak akan melakukan yang jahat
ataupun menghancurkan di semua gunung
kekudusan-Ku, TUHAN (YAHWEH - 3068)
berfirman.

66
1Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)
berfirman, "Surga adalah takhta-Ku dan

bumi adalah tumpuan kaki-Ku. Di manakah
bait yang engkau bangun untuk-Ku? Dan di
mana tempat peristirahatan-Ku?
2Dan tangan-Ku telah membuat semua ini,

bahkan semua hal yang ada," firman TUHAN
(YAHWEH - 3068). "Namun kepada orang
ini, Aku akan memandang, kepada dia yang
merendahkan diri dan yang hancur dalam roh,
dan yang gentar terhadap firman-Ku.
3 Ia yang menyembelih seekor lembu,

adalah yang membunuh seorang manusia,
dia yang mengurbankan anak domba, adalah
yang mematahkan leher anjing, ia yang
mempersembahkan persembahan sajian,
adalah yang mempersembahkan darah
babi, dia yang membuat ingat-ingatan
dengan kemenyan, adalah yang memberkati
kejahatan. Ya, mereka telah memilih jalan
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mereka dan jiwa mereka bersuka dalam
perkara-perkara yang menjijikkan.
4Aku juga akan memilih kesembarangan

mereka, dan Aku akan membawa ketakutan
kepada mereka, karena Aku telah memanggil,
dan tidak seorang pun yang menjawab, Aku
telah berbicara, dan mereka tidak mendengar,
tetapi mereka telah melakukan yang jahat di
mata-Ku, dan telah memilih apa yang tidak
Aku perkenan."
5Dengarlah firman TUHAN (YAHWEH -

3068), kamu yang gemetar atas firman-Nya.
Saudaramu yang membencimu, yang
menggiringmu keluar demi Nama-Ku, telah
berkata: Biarlah TUHAN (YAHWEH - 3068)
dimuliakan, dan biarlah kami melihat dalam
sukacitamu, namun mereka merasa malu."
6Ada suara kegemparan dari kota, suara dari

tempat suci, suara TUHAN (YAHWEH - 3068),
yang sedang membalaskan ganjaran kepada
musuh-musuh-Nya!
7Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin,

sebelum sakit beranak mendatanginya, dia
sudah melahirkan seorang anak laki-laki.
8Siapakah yang telah mendengar hal seperti

ini? Siapakah yang telah melihat hal seperti ini?
Apakah bumi akan dilahirkan dalam sehari?
Apakah suatu bangsa akan dilahirkan dengan
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seketika? Sebab, ia telah menggeliat sakit, ya,
Sion telah melahirkan anak-anaknya.
9 "Apakah Aku akan mengejan tetapi tidak

melahirkan?" TUHAN (YAHWEH - 3068)
berfirman, "Masakan, Aku yang melahirkan
tetapi Aku menahan," Allahmu (Elohimmu -
430) berfirman.
10Bersukacitalah bersama Yerusalem, dan

bergembiralah di dalamnya, hai semua
orang yang mencintainya. Bersorak-sorailah
bersamanya dengan gegap gempita, hai
semua orang yang sedang meratap atasnya,
11 supaya kamu dapat menyusu dan

dipuaskan, dari buah dada penghiburannya,
supaya kamu dapat memeras, dan
dirimu sendiri dipuaskan dari kelimpahan
kemuliaannya.
12Sebab beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman, "Lihatlah, Aku mengalirkan damai
sejahtera kepadanya seperti sungai, dan
kemuliaan bangsa-bangsa seperti arus yang
meluap. Dan kamu akan menyusu dari sisi
kamu digendong, dan kamu akan ditimang di
atas pangkuan.
13Seperti seseorang yang ibunya

menghiburnya, maka Aku akan menghibur
kamu, dan kamu akan dihibur di Yerusalem."



YESAYA 66.14–18 224
14Dan kamu akan melihat, dan hatimu

akan bergembira dan tulang-tulangmu akan
bertunas seperti rumput. Dan tangan TUHAN
(YAHWEH - 3068) akan dinyatakan kepada
hamba-hamba-Nya, dan Dia akan menjadi
marah terhadap musuh-musuh-Nya.
15Sebab lihatlah, TUHAN (YAHWEH -

3068) akan datang dengan api, dan kereta
perang-Nya, seperti puting beliung, untuk
melampiaskan kehangatan murka-Nya, dan
hardik-Nya dalam kobaran api.
16Sebab dengan api dan dengan pedang-Nya,

TUHAN (YAHWEH - 3068) akan menjatuhkan
hukuman kepada semua yang hidup, dan
orang-orang yang terbunuh oleh TUHAN
(YAHWEH - 3068) akan menjadi banyak
jumlahnya.
17Mereka yang menguduskan dan

menahirkan dirinya sendiri di taman-taman,
mengikuti seseorang yang ada di tengah-
tengahnya, orang-orang yang melahap
daging babi, dan kejijikan, dan tikus, mereka
akan dilenyapkan bersama. Firman TUHAN
(YAHWEH - 3068).
18 "Sebab Aku mengetahui perbuatan

dan pikiran mereka, Aku datang untuk
mengumpulkan semua bangsa dan bahasa,
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dan mereka akan datang dan melihat
kemuliaan-Ku.
19Dan Aku akan menaruh sebuah tanda di

antara mereka, dan Aku akan mengirimkan
mereka yang terluput kepada bangsa-bangsa
dari Tarsis, Pul dan Lud, dan yang menarik
busur pada Tubal dan Yawan, dan pada
pulau-pulau yang jauh yang belum pernah
mendengar kemasyhuran-Ku ataupun melihat
kemuliaan-Ku. Dan mereka akan menyatakan
kemuliaan-Ku di antara bangsa-bangsa.
20Dan mereka akan membawa semua

saudaramu keluar dari bangsa-bangsa, sebuah
persembahan bagi TUHAN (YAHWEH - 3068),
di atas kuda-kuda, dan di dalam kereta perang,
dan di dalam usungan, di atas bagal dan unta,
ke atas gunung-Ku yang kudus Yerusalem,"
TUHAN (YAHWEH - 3068) berfirman. "Seperti
bani Israel membawa persembahan dalam
bejana yang tahir ke bait TUHAN (YAHWEH -
3068),
21maka Aku juga akan mengambil beberapa

dari mereka bagi imam-imam, dan orang-orang
Lewi," TUHAN (YAHWEH - 3068) berfirman.
22 "Sebab seperti langit baru dan bumi baru

yang akan Aku buat, berdiri di hadapan-Ku,"
firman TUHAN (YAHWEH - 3068), "Demikianlah
benihmu dan namamu akan tetap tegak.
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23Dan itu akan terjadi dari bulan baru ke

bulan baru, dan dari Sabat ke Sabat, semua
umat manusia akan datang untuk menyembah
di hadapan-Ku," TUHAN (YAHWEH - 3068)
berfirman.
24 "Dan mereka akan pergi ke luar dan melihat

mayat orang-orang yang telah memberontak
melawan Aku, karena ulat-ulat mereka tidak
akan mati, dan apinya tidak akan padam, dan
mereka akan menjadi suatu kebencian bagi
semua yang hidup."



Yeremia

1
1 Perkataan-perkataan Yeremia anak
Hilkia, seorang imam dari Anatot, di tanah

Benyamin.
2Yang kepadanya firman TUHAN (YAHWEH

- 3068) telah datang pada zaman Yosia anak
Amon, raja Yehuda, pada tahun ketiga belas
masa pemerintahannya.
3Hal itu terjadi juga pada zaman Yoyakim

anak Yosia, raja Yehuda, sampai berakhirnya
tahun kesebelas bagi Zedekia anak Yosia, raja
Yehuda, pada masa pembuangan Yerusalem
pada bulan kelima.
4Dan datanglah firman TUHAN (YAHWEH -

3068) kepadaku, dengan mengatakan,
5 "Sebelum Aku membentuk engkau dalam

rahim, Aku telah mengenal engkau, dan
sebelum engkau keluar dari kandungan,
Aku telah menguduskan engkau, Aku telah
menetapkan engkau menjadi nabi bagi
bangsa-bangsa."
6Kemudian aku berkata, "Ah, Tuhan (Tuhan -

136) ALLAH (YAHWEH - 3069)! Lihatlah, aku
tidak mengetahui cara berbicara karena aku
masih muda."
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7Namun TUHAN (YAHWEH - 3068) berfirman

kepadaku, "Jangan berkata: Aku masih
muda, sebab, engkau harus pergi ke mana
pun Aku mengutusmu. Dan semua yang
Aku perintahkan kepadamu, engkau harus
mengatakannya.
8 Janganlah takut terhadap wajah-wajah

mereka, karena Aku bersamamu untuk
membebaskan engkau," firman TUHAN
(YAHWEH - 3069).
9Dan TUHAN (YAHWEH - 3068) meletakkan

tangan-Nya, dan menyentuh mulutku. Dan
TUHAN (YAHWEH - 3068) berfirman kepadaku,
"Lihatlah! Aku telah menaruh firman-Ku di
mulutmu.
10 Lihat! Pada hari ini Aku telah menetapkan

engkau atas bangsa-bangsa, dan atas
kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan untuk
meruntuhkan, dan untuk membinasakan, dan
untuk menghempaskan, untuk membangun,
dan untuk menanam."
11Dan datanglah firman TUHAN (YAHWEH -

3068) kepadaku, dengan mengatakan, "Apa
yang engkau lihat, Yeremia?" Dan aku berkata,
"Aku melihat sebatang dahan pohon badam."
12Dan TUHAN (YAHWEH - 3068) berfirman

kepadaku, "Engkau telah melihat dengan baik,
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karena Akulah yang sedang berjaga-jaga atas
firman-Ku, untuk melaksanakannya."
13Dan datanglah kepadaku firman TUHAN

(YAHWEH - 3068) untuk kedua kalinya, dengan
mengatakan, "Apa yang engkau lihat?" Dan
aku berkata, "Aku melihat sebuah belanga
yang ditiup, dan arahnya dari sebelah utara."
14Dan TUHAN (YAHWEH - 3068) berfirman

kepadaku, "Dari utara malapetaka akan
dilepaskan terhadap semua yang tinggal di
tanah itu.
15Sebab lihatlah, Akulah yang memanggil

seluruh kaum kerajaan utara," firman TUHAN
(YAHWEH - 3068), "Dan mereka akan masuk
dan menempatkan takhtanya masing-masing
di pintu gerbang Yerusalem, dan atas sekeliling
temboknya dan atas semua kota Yehuda.
16Dan Aku akan menyatakan hukuman-Ku

terhadap mereka, atas segala kejahatan
mereka, yang telah meninggalkan Aku, dan
telah membakar ukupan kepada allah (ilah-ilah
- 430) lain, serta menyembah pada buatan
tangannya sendiri.
17Dan engkau harus bersiap-siap, dan

bangkit, dan berbicara kepada mereka semua
yang akan Aku perintahkan kepadamu. Jangan
gentar di hadapan mereka, supaya Aku jangan
mengecewakan engkau di depan mereka.
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18Dan Aku, lihatlah, pada hari ini Aku

telah menjadikan engkau sebagai kota yang
berkubu, dan sebagai tiang besi, dan sebagai
tembok tembaga atas seluruh negeri raja-raja
Yehuda, para penguasanya, imam-imamnya,
dan atas rakyat di negeri itu.
19 Lalu mereka akan berperang melawan

engkau, tetapi mereka tidak akan mengalahkan
engkau, karena Aku bersamamu untuk
membebaskan engkau," firman TUHAN
(YAHWEH - 3068).

2
1Dan datanglah firman TUHAN (YAHWEH
- 3068) kepadaku, yang mengatakan,

2 "Dan engkau harus pergi menyerukan
ke telinga penduduk Yerusalem, dengan
mengatakan: Beginilah TUHAN (YAHWEH
- 3069) berfirman: Aku telah mengingat
engkau, kebaikan masa mudamu, kasih
pertunanganmu, engkau telah berjalan
mengikuti Aku di padang gurun, di tanah yang
tidak ditaburi.
3 Israel itu kekudusan bagi TUHAN (YAHWEH

- 3068), buah sulung dari penghasilan-Nya.
Semua yang melahapnya menjadi bersalah,
malapetaka akan menimpa kepada mereka,"
firman TUHAN (YAHWEH - 3068).
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4Dengarkanlah firman TUHAN (YAHWEH -

3068), hai isi rumah Yakub, dan seluruh kaum
keluarga Israel.
5Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman, "Ketidakadilan apa yang telah
leluhurmu temukan di dalam-Ku, sehingga
mereka menjauh dari pada-Ku, dan berjalan
mengikuti kesia-siaan dan menjadi sia-sia?
6Tidak jugakah mereka berkata: Di manakah

TUHAN (YAHWEH - 3068) yang telah
membawa kami keluar dari tanah Mesir, yang
telah memimpin kami di padang gurun, di
tanah yang tandus dan berlubang, di tanah
yang kering dan bayang-bayang maut, di
tanah yang belum pernah dilalui orang, dan
yang tidak seorang pun pernah tinggal di
sana?
7 Lalu, Aku membawa kamu ke negeri

perladangan, untuk makan buahnya dan
hal-hal baiknya. Namun kamu masuk dan
mencemarkan negeri-Ku dan kamu telah
membuat pusaka-Ku menjadi kejijikan.
8 Para imam tidak berkata: Di manakah

TUHAN (YAHWEH - 3068)? Bahkan, mereka
yang memegang torat tidak mengenal Aku.
Dan para gembala telah memberontak
terhadap Aku, dan para nabi bernubuat demi
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Baal, dan telah mengikuti apa yang tidak
berguna.
9Sebab itu, Aku masih akan menentangmu,"

firman TUHAN (YAHWEH - 3068), "Dan Aku
akan melawan anak cucumu.
10Maka, lintasilah pantai-pantai Kitim, dan

lihatlah, dan utuslah orang ke Kedar, dan
pahamilah baik-baik dan lihatlah, apakah
pernah ada yang seperti ini?
11 Pernahkah suatu bangsa menukar allahnya

(ilah-ilahnya - 430), meskipun mereka bukan
allah (Elohim - 430)? Namun umat-Ku telah
menukar kemuliaan mereka dengan apa yang
tidak berguna.
12Hai langit, tertegunlah akan hal ini, dan

menjadi gentarlah, sangat ngerilah!" Firman
TUHAN (YAHWEH - 3068).
13 "Sebab umat-Ku telah melakukan dua

kejahatan, mereka meninggalkan Aku, mata
air kehidupan, untuk menggali kolam bagi diri
mereka sendiri, kolam bocor yang tidak dapat
menampung air.
14Apakah Israel seorang budak? Atau,

apakah dia lahir sebagai budak keluarga?
Mengapa dia menjadi suatu mangsa?
15Singa-singa muda mengaum terhadapnya,

mereka telah menyaringkan suaranya.
Dan mereka membuat tanahnya menjadi
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ketandusan, kota-kotanya telah terbakar tanpa
ada lagi yang mendiami.
16 Juga anak-anak lelaki Noph dan Tahpanhes

telah melucuti mahkotamu.
17Bukankah engkau telah melakukan hal

ini bagimu, dengan meninggalkan TUHAN
(YAHWEH - 3068), Allahmu (Elohimmu - 430),
pada saat Dia memimpinmu dalam perjalanan
itu?
18Dan sekarang, apa maksudnya perjalanan

ke Mesir bagimu, untuk meminum air Shihor?
Atau, apa maksudnya bagimu perjalanan ke
Ashur, untuk meminum air sungainya?
19Kejahatanmu akan mengajar engkau,

dan kemurtadanmu akan menegur engkau,
dan ketahuilah serta lihatlah, bahwa yang
jahat dan pahit adalah dengan meninggalkan
TUHAN (YAHWEH - 3069), Allahmu (Elohimmu
- 430), dan, rasa takut akan Aku tidak ada
padamu," firman Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH
(YAHWEH - 3068) semesta alam (Tsebaot -
6635).
20 "Sebab, dari dahulu engkau telah

mematahkan kukmu, memutuskan
pengikatmu, tetapi engkau berkata: Aku tidak
mau melanggar. Sedangkan di setiap bukit
yang tinggi, dan di bawah setiap pohon yang
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hijau engkau merebahkan diri, seperti seorang
pelacur.
21 Padahal, Aku telah menanam engkau

sebagai pohon anggur pilihan, dari benih
kebenaran. Bagaimana kemudian engkau
berubah menjadi pohon anggur lain, yang
buruk?
22Walaupun engkau membasuh dirimu

dengan garam abu, dan dengan
memperbanyak sabun, kejahatanmu
tetap ada di hadapan-Ku," firman Tuhan
(Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3069).
23 "Bagaimana mungkin engkau dapat

berkata: Aku tidak tercemar, aku tidak
mengikuti para Baal. Lihatlah, kelakuanmu di
lembah! Ketahuilah apa yang telah engkau
lakukan! Engkaulah seekor unta betina yang
tangkas, yang melintasi jalan;
24 seekor keledai liar yang biasa hidup di

padang gurun, dia mengendus angin menurut
keinginan naluriahnya; pada masa berjantan,
siapakah yang dapat membelokkannya?
Semua yang mencarinya tidak akan merasa
lelah, mereka dapat menemukannya pada
bulannya.
25 Jagalah kakimu dari telanjang, dan

tenggorokanmu dari kehausan; tetapi engkau
berkata: Itu tidak ada gunanya! Tidak! Sebab
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aku mencintai orang asing, dan aku akan
mengikuti mereka.
26Seperti pencuri malu ketika tertangkap,

demikian juga keluarga Israel menjadi malu;
mereka, raja-raja mereka, para penguasa
mereka, dan imam-imam serta nabi-nabi
mereka;
27 yang berkata kepada pohon: Engkaulah

leluhurku, dan kepada batu: Engkau telah
melahirkan aku. Sebab mereka menghadapkan
kepada-Ku punggung mereka dan bukan
wajah mereka; tetapi pada waktu kesukaran
mereka, mereka akan berkata: Bangkitlah dan
selamatkanlah kami!
28Namun, di manakah para allahmu (ilah-

ilahmu - 430) yang telah engkau buat bagi
dirimu? Biarlah mereka bangkit, jika mereka
dapat menyelamatkan engkau pada waktu
kesukaranmu; karena jumlah kota-kotamu
telah menjadi jumlah para allahmu (ilah-ilahmu
- 430), hai Yehuda.
29Mengapa kamu menentang Aku? Kamu

semua telah memberontak terhadap Aku?"
Firman TUHAN (YAHWEH - 3068).
30 "Sia-sia Aku telah menghajar anak-

anakmu, mereka tidak mau menerima didikan.
Pedangmu sendiri telah melahap nabi-nabimu,
seperti seekor singa yang membinasakan.
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31Hai generasi kamu, perhatikanlah firman

TUHAN (YAHWEH - 3068): Apakah Aku telah
menjadi padang gurun bagi Israel? Atau tanah
kegelapan? Mengapakah umat-Ku berkata:
Kami telah mengembara, kami tidak akan
datang lagi kepada-Mu.
32Dapatkah seorang dara melupakan

perhiasannya, seorang mempelai wanita
melupakan pakaiannya? Namun umat-Ku telah
melupakan Aku selama hari-hari yang tak
terhitung.
33Mengapakah engkau menghias jalanmu

untuk mencari cinta? Oleh karena ini pula
engkau telah mengajarkan jalanmu kepada
perempuan jahat.
34Dan pada pakaianmu telah ditemukan

darah dari jiwa orang-orang yang
berkekurangan yang tidak berdosa;
engkau tidak mendapati mereka dalam
pembobolan, melainkan atas semuanya ini.
35Namun engkau berkata: Oleh karena

aku tidak bersalah, pastilah murka-Nya
akan berbalik dari padaku. Lihatlah, Aku
akan mengadili engkau, karena engkau
mengatakan: Aku tidak berdosa.
36Mengapa engkau terlalu menganggap

enteng untuk mengubah jalanmu? Engkau
juga akan menjadi malu karena Mesir,
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sebagaimana engkau telah menjadi malu
karena Ashur.
37Ya, engkau akan keluar dari tempat ini,

dan tanganmu ada di atas kepalamu. Sebab
TUHAN (YAHWEH - 3068) telah menolak
andalan-andalanmu, dan engkau tidak akan
menjadi berkembang oleh mereka."

3
1Katakan, "Lihatlah, ada seorang pria
menceraikan istrinya, dan dia pergi dari

padanya dan datang kepada pria lain, apakah
dia masih akan kembali kepada istrinya?
Bukankah negeri itu akan menjadi sangat
cemar? Namun engkau telah melakukan
pelacuran dengan banyak kekasih, dan kembali
kepada-Ku," firman TUHAN (YAHWEH - 3068).
2 "Arahkanlah matamu ke tempat-tempat

tinggi yang gersang dan lihatlah! Di manakah
engkau tidak pernah ditiduri? Di jalan-
jalan engkau duduk bagi mereka, seperti
seorang Arab di padang gurun. Dan engkau
mencemarkan negeri dengan percabulanmu
dan dengan kejahatanmu.
3Maka hujan menjadi tertahan, dan hujan

akhir tidak turun. Sekalipun dahi seorang
pelacur ada padamu, engkau telah menolak
untuk dipermalukan.
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4Mengapa tidak dari sekarang engkau

berseru kepada-Ku: Bapaku, Engkaulah
pemimpin masa mudaku!
5Akankah Dia mempertahankan murka-

Nya untuk selamanya? Atau akankah Dia
mempertahankannya sampai akhir? Lihatlah!
Engkau telah membicarakan dan akan
melakukan hal-hal jahat itu, bahkan engkau
sanggup."
6Dan berfirmanlah TUHAN (YAHWEH - 3069)

kepadaku pada zaman Raja Yosia, "Sudahkah
engkau melihat kemurtadan yang telah orang
Israel lakukan? Dia telah pergi ke atas setiap
bukit yang tinggi dan ke bawah setiap pohon
yang rimbun, dan melakukan pelacuran di
sana.
7Dan setelah dia melakukan semuanya

ini, Aku berkata: Apakah dia akan kembali
kepada-Ku? Namun dia tidak kembali. Dan
Yehuda, saudara perempuannya yang tidak
setia, melihatnya.
8Dan aku melihat, oleh karena semua alasan

kemurtadan Israel adalah bahwa dia telah
melakukan perzinaan, maka Aku menyuruhnya
pergi dan memberi surat cerainya kepadanya.
Namun Yehuda, saudara perempuannya yang
tidak setia, tidak merasa takut, malah pergi
dan dia juga melakukan pelacuran.



YEREMIA 3.9–13 13
9Dan hal itu terjadi karena anggapan enteng

persundalannya, sehingga dia telah mencemari
negeri itu dan melakukan perzinaan dengan
batu dan dengan kayu.
10Dan bahkan dalam semua hal ini, Yehuda,

saudara perempuannya yang tidak setia, tidak
kembali kepada-Ku dengan segenap hati,
melainkan dengan pura-pura," firman TUHAN
(YAHWEH - 3068).
11Dan TUHAN (YAHWEH - 3068) berfirman

kepadaku, "Israel yang murtad telah lebih
membenarkan dirinya daripada Yehuda yang
tidak setia.
12Maka dengan pergi engkau dapat

menyerukan perkataan ini ke utara, dan
engkau dapat mengatakan: Kembalilah, hai
Israel yang murtad," firman TUHAN (YAHWEH
- 3068), "Aku tidak akan membuat muram
muka-Ku terhadap engkau, karena Aku murah
hati," firman TUHAN (YAHWEH - 3068), "Aku
tidak akan mempertahankan murka untuk
selamanya.
13Hanya, akuilah kesalahanmu, bahwa

engkau telah memberontak terhadap TUHAN
(YAHWEH - 3068), Allahmu (Elohimmu -
430), dan telah melampiaskan birahimu
kepada ilah-ilah asing di bawah setiap pohon
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yang rimbun; engkau tidak mendengarkan
suara-Ku," firman TUHAN (YAHWEH - 3068).
14 "Kembalilah, hai anak-anak yang murtad,"

firman TUHAN (YAHWEH - 3068), "karena Aku
telah menjadi tuan atasmu. Dan Aku telah
mengambil kamu, seorang dari setiap kota,
dan dua orang dari satu kaum, dan Aku telah
membawa kamu masuk ke Sion.
15Aku telah memberikan kepadamu orang-

orang yang menggembala, yang sesuai dengan
hati-Ku, dan mereka akan menggembalakan
kamu dengan pengetahuan dan dengan
pengertian.
16Dan akan terjadi, ketika engkau bertambah

banyak dan berbuah-buah di negeri itu pada
hari-hari itu," firman TUHAN (YAHWEH -
3068), "mereka tidak lagi akan berkata: Tabut
perjanjian TUHAN (YAHWEH - 3068)! Tidak
pula akan timbul di dalam hati, tidak pula
mereka akan mengingatnya, tidak pula akan
mereka rindukan, bahkan tidak lagi akan
dibuat.
17 Pada waktu itu mereka akan berseru

kepada Yerusalem: Ya, takhta TUHAN
(YAHWEH - 3068)! Dan semua bangsa akan
dikumpulkan ke dalamnya, demi Nama TUHAN
(YAHWEH - 3068), ke Yerusalem, dan mereka
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tidak akan berjalan lagi mengikuti kekerasan
hati mereka yang jahat.
18 Pada waktu itu keluarga Yehuda akan

berjalan bersama keluarga Israel, dan mereka
akan masuk bersama-sama dari negeri utara,
ke negeri yang telah Aku jadikan pusaka
kepada leluhurmu.
19Namun Aku telah berkata: Betapa Aku

menempatkan engkau di antara anak-anak
itu dan memberikan kepadamu negeri yang
didambakan, suatu pusaka yang indah dari
bangsa-bangsa semesta. Dan Aku berkata:
Engkau akan memanggil-Ku: Bapaku, dan
engkau tidak akan berpaling dari pada-Ku.
20Sungguh, seorang istri telah berlaku

tidak setia kepada pasangannya, demikianlah
engkau telah berlaku tidak setia kepada-Ku,
hai keluarga Israel," firman TUHAN (YAHWEH
- 3068).
21Ada suara tangisan yang terdengar dari

bukit-bukit gersang, suatu permohonan dari
bani Israel karena mereka telah membuat
jalan-jalan mereka sesat, mereka telah
melupakan TUHAN (YAHWEH - 3068), Allah
(Elohim - 430) mereka,
22 "Kembalilah, hai anak-anak murtad,

Aku akan menghentikan kemurtadanmu!"
"Lihatlah, kami datang kepada-Mu, karena
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Engkaulah TUHAN (YAHWEH - 3068), Allah
(Elohim - 430) kami!
23Sungguh, tipu daya datang dari bukit-bukit,

kegemparan dari gunung-gunung. Sungguh,
dalam TUHAN (YAHWEH - 3068), Allah (Elohim
- 430) kami, ada keselamatan bagi Israel.
24Dan hal-hal yang memalukan telah

melahap jerih lelah leluhur kami sejak
masa muda kami, kawanan domba dan
lembu mereka, anak-anak lelaki mereka dan
anak-anak perempuan mereka.
25Biarlah kami berbaring dengan rasa malu

kami dan biarlah air kami menyelimuti kami,
karena kami telah berdosa terhadap TUHAN
(YAHWEH - 3068), Allah (Elohim - 430) kami,
kami dan leluhur kami, sejak masa muda
kami bahkan sampai hari ini. Dan kami tidak
mendengarkan suara TUHAN (YAHWEH -
3068), Allah (Elohim - 430) kami."

4
1 "Jika engkau mau kembali, hai Israel,"
firman TUHAN (YAHWEH - 3068),

"kembalilah kepada-Ku! Dan jika engkau mau
menyingkirkan berhala-berhala kenajisanmu
dari hadapan-Ku, maka janganlah bimbang.
2Dan engkau mau disumpah demi TUHAN

(YAHWEH - 3068) yang hidup, dalam
kesetiaan, dalam keadilan, dan dalam
kebenaran, maka bangsa-bangsa akan saling
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memberkati di dalam Dia dan akan saling
bermegah di dalam Dia.
3Sebab, beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman kepada orang Yehuda dan kepada
Yerusalem: Garaplah tanah kosong milikmu,
dan jangan menabur pada semak duri.
4Sunatlah dirimu bagi TUHAN (YAHWEH -

3068), dan buanglah kulit khatan hatimu,
hai orang-orang Yehuda dan yang tinggal di
Yerusalem, supaya murka-Ku tidak menyala
seperti api dan membakar, dan tidak ada
seorang pun yang dapat memadamkan, oleh
karena kejahatan perbuatanmu.
5Beritahukanlah di Yehuda dan

perdengarkanlah di Yerusalem, dan
katakanlah: Tiuplah sangkakala di negeri.
Serukanlah, nyaringkanlah dan katakanlah:
Berkumpullah dan biarlah kita masuk ke
kota-kota berkubu.
6Angkatlah panji-panji Sion, berlindunglah

dan biarlah engkau tidak berdiri saja, karena
Akulah yang mendatangkan yang jahat dari
utara dan kehancuran besar.
7Seekor singa telah keluar dari semak

belukarnya, dan seorang pemusnah bangsa-
bangsa telah muncul. Ia telah keluar dari
tempatnya untuk membuat negerimu menjadi
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tandus. Kota-kotamu akan runtuh dalam
kehancuran tanpa penduduk.
8Oleh karena itu, kenakanlah kain kabung,

merataplah dan mengeranglah, karena
kobaran murka TUHAN (YAHWEH - 3068) tidak
berbalik dari kami.
9Dan akan terjadi pada hari itu," firman

TUHAN (YAHWEH - 3068), "hati raja-raja dan
hati para pemuka akan binasa. Dan para imam
akan tertegun, serta para nabi akan menjadi
terkejut.
10Kemudian aku berkata: Ah, Tuhan (Tuhan

- 136) ALLAH (YAHWEH - 3069)! Sungguh,
Engkau telah membuat orang-orang ini dan
Yerusalem benar-benar terkecoh, dengan
mengatakan, damai sejahtera akan datang ke
atasmu, padahal pedang telah menghantam
jiwa.
11 Pada saat itu akan dikatakan kepada

orang-orang ini dan kepada Yerusalem: Angin
kering dari bukit-bukit gundul di padang gurun,
turun ke jalan putri bangsa-Ku, bukan untuk
menampi dan bukan untuk memurnikan.
12Angin kencang dari sini akan bertiup bagi-

Ku. Sekarang pun Aku akan membicarakan
hukuman-hukuman terhadap mereka.
13 Lihatlah, dia akan naik seperti awan-awan,

dan kereta-kereta perangnya seperti badai,
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kuda-kudanya lebih cepat daripada burung
rajawali. Celaka bagi kita, karena kita telah
dihancurkan!
14Hai Yerusalem, bersihkanlah hatimu dari

kejahatan supaya engkau dapat diselamatkan.
Sampai kapan rancangan kesia-siaanmu akan
berdiam di dalam dirimu?
15Sebab ada suara yang menyatakan dari

Dan, dan yang memperdengarkan malapetaka
dari gunung Efraim:
16 Ingatkanlah kepada bangsa-bangsa,

lihatlah, perdengarkanlah kepada Yerusalem:
Pengepung sedang datang dari negeri jauh,
dan mereka akan meneriakkan suara mereka
terhadap kota-kota Yehuda.
17Seperti para penjaga ladang, mereka ada di

sekelilingnya: Sebab, dia telah memberontak
terhadap Aku," firman TUHAN (YAHWEH -
3069).
18 "Kelakuanmu dan perbuatanmu telah

membuat hal-hal ini berlaku atasmu; inilah
kejahatanmu, karena hal ini pahit, karena hal
ini telah menembus hatimu."
19 Isi perutku! Isi perutku! Aku merasa sakit

pada dinding-dinding hatiku. Hatikulah yang
mengeluh kepadaku, aku tidak dapat tenang,
karena aku telah mendengar bunyi sangkakala
pekik perang, hai jiwaku!
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20Kehancuran demi kehancuran telah

dinyatakan, karena seluruh negeri telah
dihancurkan. Tiba-tiba kemahku hancur, dalam
sekejap, tendaku.
21Sampai kapan dapat kulihat panji-panji

itu? Biarlah aku dapat mendengar bunyi
sangkakala!
22 "Sebab, umat-Ku bodoh, mereka tidak

mengenal Aku; mereka adalah anak-anak yang
bodoh, dan mereka tidak memiliki pengertian.
Mereka pandai dalam berbuat jahat, tetapi
tidak tahu berbuat yang baik."
23Aku memandang ke bumi dan lihatlah,

tanpa bentuk dan kosong, dan ke langit, tetapi
terangnya tidak ada.
24Aku melihat gunung-gunung, dan tampak

sedang bergetar, dan semua bukit saling
terguncang.
25Aku melihat, dan tampaklah, tidak ada

seorang pun manusia, dan semua burung di
langit telah terbang.
26Aku telah melihat dan tampaklah,

perladangan hanyalah sebuah padang gurun,
dan semua kotanya telah dihancurluluhkan
di hadapan TUHAN (YAHWEH - 3068), di
hadapan kobaran murka-Nya.
27Sebab beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

telah berfirman, "Seluruh negeri akan menjadi
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sunyi, tetapi Aku tidak akan membuatnya
habis-habisan.
28Bumi akan berkabung karena hal ini, dan

langit di atas akan menjadi gelap; karena Aku
telah berfirman: Aku telah merencanakan, dan
Aku tidak akan menyesal, bahkan tidak akan
berbalik dari hal itu.
29Seluruh kota akan melarikan diri karena

suara penunggang kuda dan pemanah dengan
busur. Mereka akan masuk ke dalam belukar
dan akan naik ke bukit-bukit batu. Setiap kota
akan ditinggalkan, dan tidak ada seorang pun
yang akan tinggal di dalamnya.
30Dan engkau, hai yang dihancurkan, apa

yang akan engkau perbuat? Walaupun engkau
mengenakan pakaian kirmizi pada dirimu,
walaupun engkau menghiasi dirimu dengan
perhiasan emas, walaupun engkau memalit
matamu dengan celak, engkau mempercantik
dirimu untuk kesia-siaan; orang-orang yang
berhasrat telah menolak engkau, mereka
bahkan menginginkan jiwamu.
31Oleh karena Aku telah mendengar suara

seperti wanita yang lemah, penderitaan
seperti dia yang melahirkan anak pertamanya,
suara putri Sion yang sesak napas, dan
merentangkan tangannya: Celaka sekarang
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bagiku, karena jiwaku menjadi lemah oleh
karena para pembunuh."

5
1 "Jelajahilah jalan-jalan di Yerusalem,
dan lihatlah sekarang, dan ketahuilah

serta carilah di tanah-tanah lapangnya, jika
engkau dapat menemukan seseorang, jika
ada yang melakukan keadilan dengan mencari
kebenaran, dan biarlah Aku mengampunkan
kepadanya.
2Dan, meskipun mereka mengatakan:

Demi TUHAN (YAHWEH - 3068) yang hidup,
sesungguhnya mereka bersumpah palsu."
3Ya TUHAN (YAHWEH - 3068), bukankah

mata-Mu ada di atas kebenaran? Engkau telah
memukul mereka, tetapi mereka tidak merasa
sakit; Engkau telah menghabisi mereka,
mereka menolak untuk menerima teguran,
mereka membuat wajah mereka lebih keras
daripada batu cadas, mereka telah menolak
untuk bertobat.
4Maka aku berkata, "Mereka sungguh

malang, mereka telah bertindak bodoh,
karena mereka tidak mengetahui jalan TUHAN
(YAHWEH - 3068), keputusan-keputusan Allah
(Elohim - 430) mereka."
5Biarlah aku pergi demi diriku kepada orang-

orang besar, dan biarlah aku berbicara kepada
mereka. Sebab mereka telah mengetahui
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jalan TUHAN (YAHWEH - 3068), keputusan
Allah (Elohim - 430) mereka. Sungguh mereka
bersama-sama telah mematahkan kuk, mereka
telah memutuskan ikatan!
6Oleh karena itu seekor singa yang keluar dari

hutan akan menerkam mereka, seekor serigala
dari padang gurun akan membinasakan
mereka, seekor macan tutul sedang mengintai
kota-kota mereka, setiap orang yang keluar
dari mereka akan dicabik-cabik, karena
pemberontakan mereka demikian banyak dan
kemurtadan mereka berlipat ganda.
7 "Bagaimana mungkin Aku dapat

mengampunkan kepadamu, anak-anakmu
telah meninggalkan Aku dan telah bersumpah
demi yang bukan allah (Elohim - 430).
Walaupun Aku telah mengenyangkan mereka,
tetapi mereka melakukan perzinaan dan
meramaikan rumah pelacuran.
8Mereka sedang birahi seperti kuda-kuda

jantan yang diberi makan dengan baik, setiap
orang menginginkan istri tetangganya.
9Apakah terhadap hal-hal ini Aku tidak

memperhitungkan?" Firman TUHAN (YAHWEH
- 3068). "Dan apakah kepada bangsa yang
seperti ini jiwa-Ku tidak menuntut balas?
10Naiklah ke atas tembok-temboknya dan

hancurkanlah, tetapi hendaklah engkau
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tidak membuatnya habis-habisan. Buanglah
cabang-cabangnya, karena mereka bukan
kepunyaan TUHAN (YAHWEH - 3068).
11Sebab keluarga Israel dan keluarga Yehuda

telah berlaku tidak setia terhadap Aku," firman
TUHAN (YAHWEH - 3068).
12 "Mereka telah berbohong terhadap TUHAN

(YAHWEH - 3068) dan berkata: Itu bukan Dia,
dan tidak ada malapetaka yang akan terjadi
atas kita. Kita juga tidak akan melihat pedang
dan kelaparan.
13Dan para nabi akan menjadi angin, dan

firman tidak ada pada mereka, demikianlah
akan terjadi atas mereka."
14Sebab itu, beginilah TUHAN (YAHWEH -

3068), Allah (Elohim - 430) semesta alam,
berfirman, "Oleh karena engkau mengucapkan
perkataan itu, maka lihatlah, Aku akan
membuat firman-Ku seperti api, di mulutmu,
dan bangsa ini, kayunya, maka Dia akan
menghanguskan mereka.
15 Lihatlah, Aku akan membawa suatu

bangsa dari jauh kepadamu, hai keluarga
Israel," firman TUHAN (YAHWEH - 3068).
Suatu bangsa yang kuat, suatu bangsa yang
sudah ada sejak dahulu, suatu bangsa yang
bahasanya tidak engkau ketahui, bahkan
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engkau tidak mengerti apa yang mereka
ucapkan.
16Tabung anak panahnya bagaikan kubur

yang terbuka, mereka semua adalah
orang-orang perkasa.
17Dan mereka akan memakan hasil

panenmu dan makananmu, dan mereka akan
memakan anak-anak lelakimu dan anak-anak
perempuanmu, mereka akan menelan kambing
dombamu dan lembu sapimu, mereka akan
melahap kebun anggurmu dan pohon aramu,
mereka akan meruntuhkan dengan pedang
kota-kota perbentenganmu yang kepadanya
engkau memercayakan diri.
18Dan bahkan pada hari-hari itu," firman

TUHAN (YAHWEH - 3068), "Aku tidak akan
membuat kamu habis-habisan.
19Dan akan terjadi pada saat kamu bertanya:

Mengapa TUHAN (YAHWEH - 3068), Allah
(Elohim - 430) kami, melakukan semua ini
kepada kami? Maka Engkau akan menjawab
kepada mereka: Sama seperti engkau telah
meninggalkan Aku dan melayani allah (ilah-ilah
- 430) lain di negerimu, demikianlah engkau
akan melayani orang-orang asing di negeri
yang bukan milikmu.
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20Nyatakanlah hal ini di antara isi rumah

Yakub, dan perdengarkanlah di Yehuda,
dengan mengatakan:
21Sekarang dengarkanlah ini, hai orang

bodoh dan tanpa hati, yang memiliki mata
tetapi tidak melihat, yang memiliki telinga,
tetapi tidak mendengar.
22Tidakkah kamu takut akan Aku?" firman

TUHAN (YAHWEH - 3068). "Tidakkah
kamu gemetar di hadapan-Ku, yang telah
menaruh pasir sebagai batas lautan suatu
pembatas tetap sehingga laut itu tidak dapat
melewatinya? Walaupun ombak bergelora tidak
akan melewatinya, walaupun gelombangnya
menderu, tidak akan dapat melampauinya.
23Namun bangsa ini adalah bangsa yang

berhati degil dan memberontak, mereka telah
berbalik dan pergi.
24Dan mereka tidak berkata di dalam hati

mereka: Biarlah kita sekarang takut akan
TUHAN (YAHWEH - 3068), Allah (Elohim -
430) kita, yang memberikan hujan, baik hujan
awal maupun hujan akhir pada musimnya;
Dia memelihara pekan-pekan penuaian yang
ditetapkan bagi kita.
25 Pelanggaran-pelanggaranmu telah

memalingkan hal-hal ini, dan dosa-dosamu
telah menahan kebaikan dari padamu.
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26Sebab di antara umat-Ku telah ditemukan

orang-orang yang jahat, ia mengawasi
seperti orang yang memasang jerat, mereka
memasang sesuatu yang menggoda untuk
menangkap manusia.
27Seperti sebuah sangkar yang penuh

dengan burung, demikian juga rumah-rumah
mereka penuh dengantipu daya, oleh karena
itulah mereka menjadi besar dan bertambah
kaya.
28Mereka telah menjadi gemuk dan

bersinar. Ya, mereka telah melampaui
perbuatan-perbuatan orang jahat; mereka
tidak memutuskan keadilan, yaitu keadilan
bagi anak yatim agar mereka dapat menjadi
sejahtera, dan mereka tidak memutuskan
keadilan bagi orang-orang berkekurangan.
29Tidakkah Aku akan membuat perhitungan

terhadap hal-hal itu?" Firman TUHAN
(YAHWEH - 3068). "Tidakkah jiwa-Ku
menuntut balas kepada bangsa yang seperti
ini?
30Suatu hal yang mengejutkan dan

menakutkan telah terjadi di negeri ini.
31 Para nabi bernubuat palsu, dan para

imam membuat peraturan dengan sewenang-
wenang, dan umat-Ku memang mencintai
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yang demikian. Dan apakah yang akan mereka
perbuat pada akhirnya?"

6
1 "Hai anak-anak Benyamin, mengungsilah
dari tengah-tengah Yerusalem. Dan tiuplah

sangkakala di Tekoa, dan naikkanlah tanda di
atas Bet-haKerem; karena malapetaka telah
kelihatan dari utara, yakni suatu kehancuran
besar.
2Aku akan menghancurkan putri Sion, yang

cantik dan lemah lembut.
3 Para gembala dengan kawanan dombanya

akan datang kepadanya. Mereka akan
memasang kemah di sekelilingnya. Mereka
masing-masing akan memberi makan setiap
orang dengan tangannya."
4 Persiapkanlah perang terhadapnya, bangkit

dan biarlah kita maju pada waktu siang!
Celaka bagi kita, bila hari semakin senja, bila
bayang-bayang petang telah memanjang!
5Bangkit, dan biarlah kita naik pada waktu

malam, dan biarlah kita menghancurkan
puri-purinya!
6Sebab, beginilah TUHAN (YAHWEH -

3068) semesta alam (Tsebaot - 6635)
berfirman, "Tebanglah pohon-pohonnya dan
timbunlah tanah terhadap Yerusalem menjadi
gundukan! Dia adalah kota yang harus dituntut
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perhitungan, karena di tengah-tengahnya
penuh dengan penindasan.
7Seperti sebuah kolam menjaga kesegaran

airnya, demikianlah dia memelihara
kejahatannya. Kekejaman dan kehancuran
terdengar di dalamnya; di hadapan-Ku selalu
ada kesakitan dan luka.
8 Perbaikilah dirimu hai Yerusalem, agar

jangan jiwa-Ku menjauh dari padamu,
agar jangan Aku menjadikan engkau suatu
reruntuhan, suatu negeri yang tidak didiami."
9Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

alam (Tsebaot - 6635) berfirman, "Mereka
dengan saksama akan mengumpulkan
sisa-sisa Israel seperti anggur. Kembalikanlah
tanganmu, seperti seorang pemetik anggur ke
ranting-rantingnya."
10Biarlah kepada siapa aku berbicara

dan memberi kesaksian, mereka dapat
mendengarkan. Lihatlah, telinga yang
tidak bersunat dan tidak mampu untuk
mendengarkan. Lihatlah, firman TUHAN
(YAHWEH - 3068) telah menjadi suatu celaan
bagi mereka. Mereka tidak menyukainya.
11Dan aku telah dipenuhi oleh murka

TUHAN (YAHWEH - 3068). Aku lelah
untuk menahannya. Luapkanlah itu kepada
anak-anak di jalan, dan kepada kumpulan
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anak-anak muda yang bersamanya. Sebab,
bahkan suami dengan istri akan ditawan, para
tua-tua bersama orang yang lanjut usia.
12Dan rumah-rumah mereka akan diserahkan

kepada orang lain, bersama dengan ladang
dan istrinya. "Sebab Aku akan mengedangkan
tangan-Ku ke atas penduduk negeri itu,"
firman TUHAN (YAHWEH - 3068).
13 "Sebab, setiap orang mulai dari yang

terkecil sampai yang terbesar dari mereka
mengejar keuntungan, dan dari seorang nabi
bahkan sampai seorang imam semuanya
melakukan kebohongan.
14Dan mereka telah menyembuhkan

luka umat-Ku yang disepelekan, dengan
mengatakan: Damai sejahtera, damai
sejahtera, sementara, tidak ada damai
sejahtera.
15Adakah mereka malu karena mereka

melakukan kejijikan? Ya, mereka sama
sekali tidak merasa malu, ya, mereka tidak
mengetahui wajah mereka menjadi merah.
Dengan demikian mereka akan jatuh di
antara orang-orang yang jatuh. Pada saat
Aku membuat perhitungan dengan mereka,
mereka akan tersandung," TUHAN (YAHWEH -
3068) berfirman.
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16Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman, "Berdirilah di tepi-tepi jalan dan
lihatlah, bertanyalah tentang jalan-jalan yang
lama: Di manakah ada jalan yang baik? Maka
tempuhlah padanya! Dan dapatkanlah istirahat
bagi jiwamu! Namun mereka berkata: Kami
tidak mau menempuhnya!
17Dan Aku menempatkan para penjaga

atas kamu: Perhatikanlah bunyi sangkakala!
Namun mereka berkata: Kami tidak mau
memerhatikan!
18Sebab itu, dengarkanlah hai bangsa-

bangsa, dan ketahuilah hai jemaat, apa yang
ada di antara mereka.
19Dengarlah hai bumi, lihatlah, Aku akan

menimpakan malapetaka kepada bangsa ini,
buah dari rancangan-rancangan mereka,
karena mereka tidak mendengarkan firman-Ku,
dan torat-Ku, mereka juga menolaknya.
20Apa artinya ini bagi-Ku, kemenyan datang

dari Sheba, dan tebu manis dari negeri
yang jauh? Persembahan bakaranmu bukan
merupakan yang berkenan, dan kurbanmu
tidak berbau harum bagi-Ku."
21Dengan demikian beginilah TUHAN

(YAHWEH - 3068) berfirman, "Lihatlah, Aku
memberikan batu sandungan kepada bangsa
ini, maka bapak-bapak serta anak-anaknya
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bersama-sama akan tersandung olehnya,
tetangga dan temannya akan binasa."
22Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman, "Lihatlah, suatu bangsa datang dari
negeri utara, dan suatu bangsa yang besar
akan dibangkitkan dari penjuru-penjuru bumi.
23Mereka memegang busur dan tombak,

mereka kejam dan tidak berbelaskasihan.
Suara mereka gemuruh seperti lautan, dan
mereka menunggang kuda, berbaris seperti
seorang yang akan berperang terhadap
engkau, hai putri Sion!"
24Kami telah mendengar berita itu. Tangan

kami telah menjadi lemah, penderitaan telah
membelenggu kami, kesakitan seperti wanita
yang sakit bersalin.
25 "Janganlah pergi ke ladang atau berjalan

di tepi jalan, karena pedang musuh, dan
kengerian ada di segala penjuru."
26Hai anak perempuan bangsa-Ku,

kenakanlah kain kabung dan bergulinglah
dalam abu. Lakukanlah perkabungan bagimu
seperti terhadap anak tunggal, suatu ratapan
kepahitan, karena si pembinasa akan datang
tiba-tiba atas kita.
27 "Aku telah menempatkan engkau sebagai

penguji, dan pemeriksa di antara umat-Ku,
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supaya engkau dapat mengetahui dan menguji
jalan mereka."
28Mereka semua penentang, pemberontak,

tukang fitnah; mereka semua seperti tembaga
dan besi, mereka adalah perusak.
29 Pengembus itu dihanguskan, timah telah

dihabiskan api, pembersih membersihkan di
dalam kesia-siaan, selama kejahatan tidak
dipisahkan.
30Mereka akan disebut perak tercela, karena

TUHAN (YAHWEH - 3068) telah menolak
mereka.

7
1 Firman yang datang kepada Yeremia
dari TUHAN (YAHWEH - 3068), yang

mengatakan,
2 "Berdirilah di gerbang bait TUHAN (YAHWEH

- 3068) dan beritakanlah firman ini di sana,
dan katakanlah: Dengarkanlah firman TUHAN
(YAHWEH - 3068), hai semua orang Yehuda,
yang datang di gerbang-gerbang ini untuk
beribadah kepada TUHAN (YAHWEH - 3068).
3Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068) alam

(Tsebaot - 6635), Allah (Elohim - 430)
Israel, berfirman: Perbaikilah jalanmu dan
perbuatanmu, maka Aku akan membiarkan
kamu tinggal di tempat ini.
4Biarlah engkau tidak memercayakan dirimu

kepada ucapan dusta yang mengatakan:
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Tempat suci TUHAN (YAHWEH - 3068)! Tempat
suci TUHAN (YAHWEH - 3068)! Inilah tempat
suci TUHAN (YAHWEH - 3068)!
5Sebab jika kamu sungguh-sungguh

memperbaiki jalanmu dan perbuatanmu, jika
kamu sungguh-sungguh melakukan keadilan
di antara seorang dan tetangganya;
6 orang asing, anak yatim dan janda

tidak kamu tindas, dan jika kamu tidak
menumpahkan darah yang tak bersalah di
tempat ini, dan kamu tidak berjalan mengikuti
allah (ilah-ilah - 430) lain yang mengakibatkan
yang jahat atasmu,
7maka Aku akan meneguhkan kamu tinggal

di tempat ini, di tanah yang telah Aku berikan
kepada leluhurmu, dari selamanya dan untuk
selama-lamanya.
8 Lihatlah, kamu memercayakan dirimu

kepada perkataan muslihat yang tiada
berguna.
9Akankah kamu mencuri, membunuh, dan

berzina, dan bersumpah palsu, dan membakar
dupa bagi Baal, serta berjalan mengikuti allah
(ilah-ilah - 430) lain yang tidak kamu kenal,
10 lalu masuk dan berdiri di hadapan-Ku di

dalam bait ini yang atasnya Nama-Ku disebut,
dan kamu mengatakan: Kami diselamatkan
untuk melakukan semua kejijikan ini?
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11Apakah bait yang atasnya Nama-Ku disebut

ini telah menjadi gua penyamun di matamu?
Lihatlah, Aku bahkan telah melihatnya," firman
TUHAN (YAHWEH - 3069).
12 "Sekarang pergilah ke tempat-Ku yang

ada di Silo, di tempat Aku dahulu membuat
Nama-Ku tinggal, dan lihatlah apa yang telah
Aku lakukan untuk kejahatan umat-Ku Israel.
13Dan sekarang, karena kamu telah

melakukan semua perbuatan ini," firman
TUHAN (YAHWEH - 3068), "sekalipun
Aku telah berfirman kepadamu, dan telah
mengatakannya berulang-ulang, tetapi kamu
tidak mendengarkan; ya, Aku telah memanggil
kamu, tetapi kamu tidak menjawab.
14Maka terhadap bait yang atasnya Nama-Ku

disebut yang kepadanya kamu memercayakan
diri, dan terhadap tempat yang telah Aku
berikan kepadamu dan kepada leluhurmu,
Aku akan melakukan seperti yang telah Aku
lakukan terhadap Shilo.
15Aku akan menghalau kamu dari hadapan-

Ku, seperti Aku menghalau semua saudaramu,
yakni seluruh benih Efraim.
16Namun engkau, hendaklah engkau tidak

berdoa demi bangsa ini, dan hendaklah
engkau tidak menaikkan seruan dan doa demi
mereka, dan hendaklah engkau tidak menjadi
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perantara bagi-Ku, karena Aku tidak akan
mendengarkan engkau.
17Apakah engkau tidak melihat apa yang

mereka lakukan di kota-kota Yehuda dan di
jalan-jalan Yerusalem?
18Anak-anak lelaki sedang mengumpulkan

kayu, dan bapak-bapak sedang menyalakan
api, sementara wanita-wanita sedang
mengaduk adonan untuk membuat kue
bagi ratu langit dan untuk menuangkan
persembahan curahan kepada allah (ilah-ilah
- 430) lain, dengan maksud memancing
murka-Ku.
19Apakah Aku yang mereka pancing untuk

marah?" firman TUHAN (YAHWEH - 3068).
"Bukankah diri mereka sendiri, sehingga ada
aib di wajah mereka?
20Sebab itu," beginilah Tuhan (Tuhan - 136)

ALLAH (YAHWEH - 3069) berfirman, "Lihatlah,
amarah dan murka-Ku akan dicurahkan atas
tempat ini, ke atas manusia dan binatang, ke
atas pohon-pohon di ladang, dan ke atas hasil
tanah. Dan, dia akan membakar dan tidak
akan terpadamkan."
21Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

semesta alam (Tsebaot - 6635), Allah (Elohim
- 430) Israel, berfirman, "Tambahkanlah
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persembahan bakaranmu ke dalam kurbanmu,
dan makanlah daging!
22Sebab Aku tidak berfirman kepada

leluhurmu, ataupun memberi perintah
kepada mereka pada waktu Aku membawa
mereka keluar dari tanah Mesir, mengenai
perkara-perkara persembahan bakaran
maupun kurban.
23Namun hanya perkataan ini yang telah

Aku perintahkan kepada mereka dengan
mengatakan, "Dengarkanlah suara-Ku, maka
Aku akan menjadi Allahmu (Elohim - 430)
bagimu, dan kamu akan menjadi umat
bagi-Ku. Dan kamu akan berjalan di segala
jalan yang akan Aku perintahkan kepadamu,
sehingga hal itu menjadi baik bagimu.
24Namun, mereka tidak mendengarkan

dan tidak menyendengkan telinga mereka,
sebaliknya, mereka berjalan menurut rencana
dalam kekerasan hati mereka yang jahat, dan
mereka menjadi mundur dan tidak maju.
25Sejak waktu leluhurmu keluar dari tanah

Mesir sampai hari ini, Aku telah mengirimkan
kepadamu semua hamba-Ku, para nabi, dari
hari ke hari dan terus-menerus.
26Namun mereka tidak mendengarkan Aku,

ataupun menyendengkan telinganya, tetapi
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menegarkan tengkuk mereka. Mereka lebih
jahat daripada leluhurnya.
27Sekalipun engkau mengatakan semua

firman ini kepada mereka, tetapi mereka tidak
akan mendengarkanmu. Sekalipun engkau
memanggil mereka, tetapi mereka tidak akan
menjawab engkau.
28Maka engkau akan berkata kepada

mereka: Inilah bangsa yang tidak mematuhi
suara TUHAN (YAHWEH - 3068), Allah
(Elohim - 430) mereka, dan tidak menerima
didikan;kebenaran telah lenyap dan telah
dibuang dari mulut mereka.
29 Pangkas dan buanglah rambutmu, dan

angkatlah senandung duka di tempat-tempat
yang tinggi yang gersang. Sebab TUHAN
(YAHWEH - 3068) telah menolak dan
meninggalkan generasi dari amarah-Nya.
30Sebab anak-anak lelaki Yehuda telah

melakukan yang jahat di mata-Ku," firman
TUHAN (YAHWEH - 3068). "Mereka telah
menaruh benda-benda kejijikan mereka di
dalam bait yang atasnya Nama-Ku disebut,
untuk menajiskannya.
31Dan mereka telah membangun tempat

pemujaan Tofet, yang ada di lembah
Ben-Hinom, untuk membakar anak-anak
lelaki mereka dan anak-anak perempuan
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mereka dengan api, yang tidak pernah Aku
perintahkan dan tidak pernah timbul dalam
hati-Ku.
32Oleh karena itu, lihatlah, hari-harinya

akan datang," firman TUHAN (YAHWEH -
3068), "Maka hal itu tidak akan lagi disebut
Tofet, ataupun lembah Ben-Hinom, melainkan
lembah Pembantaian. Dan mereka akan
menguburkan di Tofet, karena tidak ada lagi
tempat.
33Dan mayat bangsa ini akan menjadi

makanan burung di langit dan binatang buas
di bumi, tanpa ada yang menakut-nakutinya.
34Kemudian Aku akan menghentikan dari

kota-kota di Yehuda dan dari jalan-jalan di
Yerusalem, suara kegembiraan dan suara
sukacita, suara mempelai pria dan suara
mempelai wanita. Sebab negeri itu akan
menjadi suatu reruntuhan."

8
1 "Pada waktu itu," firman TUHAN
(YAHWEH - 3068), "mereka akan

membawa ke luar tulang-tulang raja-
raja Yehuda, serta tulang-tulang para
bangsawannya, tulang-tulang para imam,
tulang-tulang para nabi, dan tulang-tulang
penduduk Yerusalem, dari kuburan mereka.
2Dan mereka akan menyerakkannya kepada

matahari, dan kepada bulan, dan kepada
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semua tentara langit yang telah mereka kasihi,
dan yang telah mereka layani, dan yang telah
mereka ikuti dan yang telah mereka cari, dan
yang kepadanya mereka telah bersujud diri.
Mereka tidak akan dikumpulkan dan tidak akan
dikuburkan; mereka akan menjadi kotoran di
atas muka bumi.
3Dan kematian akan dipilih lebih daripada

kehidupan oleh semua orang yang tersisa
yang tertinggal dari kaum yang jahat ini, yang
tertinggal di segala tempat yang telah Aku
serakkan mereka ke sana," firman TUHAN
(YAHWEH - 3068) alam (Tsebaot - 6635).
4 "Dan engkau akan berkata kepada mereka:

Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068) berfirman:
Apakah mereka akan jatuh, dan tidak bangun
kembali? Atau apakah seseorang pergi, dan
tidak akan kembali?
5Mengapa bangsa ini, orang-orang

Yerusalem, berpaling untuk suatu kemurtadan
yang tanpa akhir? Mereka berpegang pada
tipu daya dan menolak untuk kembali.
6Aku telah memerhatikan dan

mendengarkan, mereka tidak berbicara
begini, tidak seorang pun menyesal karena
kejahatannya, dengan berkata: Apakah yang
telah aku perbuat? Setiap orang berpaling
kepada jalannya sendiri, seperti seekor
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kuda yang tergesa-gesa masuk ke dalam
pertempuran.
7Bahkan burung bangau di langit mengetahui

musimnya, burung tekukur, burung layang-
layang dan burung murai menepati kapan
waktunya untuk kembali. Namun bangsaku
tidak mengetahui torat TUHAN (YAHWEH -
3068).
8Bagaimana kamu dapat mengatakan: Kami

bijaksana dan torat TUHAN (YAHWEH - 3068)
ada pada kami? Lihatlah, sesungguhnya pena
dusta ahli kitab telah melakukan kebohongan.
9Orang bijaksana akan menjadi malu,

mereka menjadi hancur dan tertawan.
Lihatlah, mereka telah menolak firman TUHAN
(YAHWEH - 3068), dan apakah kebijaksanaan
ada pada mereka?
10Oleh karena itu, Aku akan memberikan

istri-istri mereka kepada orang lain, ladang-
ladang mereka kepada orang yang akan
mewarisinya. Sebab, setiap orang dari yang
terkecil sampai yang terbesar mengejar
keuntungan, dari nabi bahkan sampai imam
semuanya melakukan kebohongan.
11Sebab mereka telah menyembuhkan luka

putri umat-Ku, dengan memandangnya ringan,
sambil berkata: Damai sejahtera, damai
sejahtera, padahal tidak ada damai sejahtera.
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12Apakah mereka merasa malu ketika

mereka melakukan kekejian? Mereka tidak
malu sama sekali, ataupun wajah mereka
menjadi merah. Demikianlah, mereka akan
jatuh di antara orang-orang yang jatuh.
Pada masa perhitungan mereka, mereka
akan tersandung," TUHAN (YAHWEH - 3068)
berfirman.
13 "Aku akan sungguh-sungguh menghabisi

mereka," firman TUHAN (YAHWEH - 3069),
"tidak akan ada buah anggur pada pohon
anggur, atau buah ara pada pohon ara, bahkan
daunnya menjadi layu, dan apa yang telah Aku
berikan kepada mereka akan berlalu."
14Mengapa kita terus duduk? Berkumpullah,

dan biarlah kita masuk ke dalam kota-kota
yang berkubu, dan biarlah kita tenang di sana.
Sebab TUHAN (YAHWEH - 3068), Allah (Elohim
- 430) kita, telah membuat kita tenang, ya, Dia
telah memberi kita minum air empedu, karena
kita telah berdosa terhadap TUHAN (YAHWEH
- 3068).
15Kami menanti damai sejahtera, tetapi

bukan kebaikan yang datang, dan waktu
pemulihan, tetapi lihatlah, kengerian!
16Dari Dan telah terdengar dengus kuda-kuda

musuh, seluruh negeri gemetar karena suara
pekik pahlawannya. Sebab mereka datang dan
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melahap habis negeri itu dan kelimpahannya,
kotanya dan orang yang hidup di dalamnya.
17 "Sebab, lihatlah, Aku akan mengirim ular

ke antaramu, ular berbisa yang tidak dapat
dimanterai, dan mereka akan menggigit
kamu," firman TUHAN (YAHWEH - 3068).
18Kegembiraan atasku adalah penderitaan

hatiku sakit di dalamku.
19 Perhatikanlah suara teriakan putri

bangsaku dari negeri yang jauh, "Tidak adakah
TUHAN (YAHWEH - 3068) di Sion? Atau
tidak adakah rajanya di sana?" "Mengapakah
mereka memancing amarah-Ku dengan patung
berhala, dengan yang fana lainnya?"
20Musim penuaian telah lewat, musim panas

telah berakhir, dan kami tidak diselamatkan.
21Aku telah terluka oleh karena luka putri

bangsaku, aku berkabung, kengerian telah
mencengkeram aku.
22Tidak adakah obat di Gilead? Tidak adakah

tabib di sana? Mengapa kesembuhan putri
bangsaku tidak pernah muncul?

9
1Sekiranya kepalaku penuh air, dan
mataku menjadi pancaran air mata, maka

biarlah siang dan malam aku menangis karena
terbunuhnya putri bangsaku!
2Sekiranya aku memiliki tempat persinggahan

di padang belantara bagi orang yang sedang
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dalam perjalanan, maka aku dapat
meninggalkan bangsaku dan pergi jauh dari
mereka! Sebab mereka semua adalah pezina,
suatu kumpulan orang yang tidak setia.
3 "Juga mereka membengkokkan lidah

mereka, busur mereka adalah dusta. Dan
mereka tidak menjadi kuat karena kebenaran
di atas bumi; sebab mereka melangkah
dari kejahatan ke kejahatan, mereka tidak
mengenal-Ku," firman TUHAN (YAHWEH -
3068).
4Berjaga-jagalah seorang terhadap

sesamanya, dan janganlah percaya kepada
saudara mana pun! Sebab setiap saudara
akan mengambil alih sepenuhnya dan setiap
tetangga akan berjalan sebagai pemfitnah.
5Dan setiap orang akan memperdaya

sesamanya, dan tidak seorang pun akan
mengatakan kebenaran. Mereka telah
mengajari lidah mereka untuk berbicara dusta,
mereka telah dilelahkan untuk melakukan
ketidakadilan.
6 "Kediamanmu berada di tengah-tengah

tipu daya, melalui tipu daya mereka telah
menolak untuk mengenal Aku," firman TUHAN
(YAHWEH - 3068).
7Oleh sebab itu, beginilah TUHAN (YAHWEH

- 3068) alam (Tsebaot - 6635) berfirman,
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"Lihatlah, Aku akan memurnikan dan menguji
mereka, karena, bagaimanakah Aku dapat
melakukannya terhadap putri umat-Ku?
8 Lidah mereka adalah anak panah yang

mematikan, dia mengucapkan tipu daya,
dengan mulutnya dia mengucapkan damai
sejahtera kepada sesamanya, tetapi di dalam
hatinya dia menyiapkan penyergapan.
9Tidakkah Aku akan menghukum mereka

karena hal-hal ini?" Firman TUHAN (YAHWEH -
3068). "Atau, tidakkah jiwa-Ku akan menuntut
balas kepada bangsa semacam ini?
10Ke atas gunung-gunung Aku akan

membawa tangisan dan ratapan, dan ke atas
padang rumput di padang gurun, senandung
duka, karena mereka terbakar hangus maka
tidak seorang pun yang dapat melintasi; ya,
mereka tidak mendengar lagi suara kawanan
ternak. Mulai dari burung di langit dan sampai
binatang buas, mereka telah melarikan diri,
mereka telah pergi.
11Dan Aku akan membuat Yerusalem menjadi

suatu reruntuhan, sarang bagi serigala, dan
Aku akan membuat kota-kota Yehuda suatu
kesunyian tanpa penduduk."
12Siapakah orang bijaksana yang

dapat mengerti hal ini? Dan orang yang
kepadanya mulut TUHAN (YAHWEH -
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3068) telah berfirman, sehingga dia dapat
menyatakannya? Oleh karena apakah negeri
itu binasa dan ditanduskan seperti padang
gurun, tanpa ada yang melintasinya?
13Dan TUHAN (YAHWEH - 3069) berfirman,

"Oleh karena mereka telah meninggalkan
torat-Ku yang telah Aku tempatkan di hadapan
mereka, dan mereka tidak menaati suara-Ku,
dan tidak berjalan di dalamnya;
14melainkan telah berjalan mengikuti

kekerasan hatinya sendiri, serta mengikuti
Baal, yang telah leluhur mereka ajarkan
kepadanya."
15Sebab itu beginilah TUHAN (YAHWEH -

3068) alam (Tsebaot - 6635), Allah (Elohim
- 430) Israel, berfirman, "Lihatlah, Aku akan
membuat mereka, yaitu bangsa ini, memakan
pohon pahit, dan Aku akan membuat mereka
minum air empedu.
16Aku juga akan menyerakkan mereka di

antara bangsa-bangsa yang tidak mereka
kenal, maupun leluhur mereka. Dan Aku akan
mendatangkan pedang ke atas mereka sampai
Aku membinasakan mereka."
17Beginilah * (YAHWEH - 3068) * (Tsebaot

- 6635) berfirman, "Pertimbangkanlah,
dan panggillah para peratap dan biarlah
mereka datang. Juga panggillah perempuan-
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perempuan bijak, dan biarlah mereka
datang."
18Dan biarlah mereka bergegas dan

menaikkan ratapan atas kami, sehingga mata
kami dapat mencucurkan air mata, dan air
mengalir dari kelopak mata kami.
19Sebab ada suara ratapan terdengar

dari Sion, "Betapa kami binasa! Kami
sangat dipermalukan, karena kami telah
meninggalkan negeri itu, karena mereka telah
merobohkan kediaman kami."
20Namun, dengarkanlah firman TUHAN

(YAHWEH - 3068) hai wanita-wanita, dan
biarlah telingamu menerima firman dari
mulut-Nya, dan ajarkanlah suatu ratapan
kepada anak-anak perempuanmu, dan
senandung duka kepada sesamanya.
21Sebab kematian telah datang ke dalam

jendela-jendela kami, dia telah masuk ke
dalam istana-istana kami yang berkubu
untuk melenyapkan anak-anak dari jalan, dan
pemuda-pemuda dari lapangan-lapangan.
22Katakanlah, beginilah firman * (YAHWEH

- 3068), "Bahkan mayat-mayat manusia akan
jatuh seperti kotoran di ladang terbuka, seperti
jatuhnya bulir-bulir gandum di belakang
penuai, dan tidak ada seorang pun yang
mengumpulkannya."
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23Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman, "Biarlah orang bijaksana tidak
bermegah atas kebijaksanaannya, dan biarlah
orang kuat tidak bermegah atas kekuatannya,
biarlah orang kaya tidak bermegah atas
kekayaannya.
24Namun dia yang bermegah, biarlah dia

bermegah atas hal ini, yaitu bahwa dia
mengerti dan mengenal Aku, bahwa Akulah
TUHAN (YAHWEH - 3068) yang melakukan
kebaikan, keadilan dan kebenaran di bumi;
karena Aku menyukai hal-hal ini," firman
TUHAN (YAHWEH - 3068).
25 "Lihatlah, masanya akan tiba," firman

TUHAN (YAHWEH - 3068), "maka Aku akan
membuat perhitungan kepada semua yang
bersunat kulit khatannya.
26Atas Mesir, dan atas Yehuda, dan atas

Edom, dan atas bani Amon, dan atas bani
Moab, dan atas semua orang yang mencukur
tepi janggutnya, yang tinggal di padang gurun.
Sebab, semua bangsa itu tidak bersunat, dan
seluruh keluarga Israel tidak bersunat hati."

10
1Dengarlah firman yang telah
TUHAN (YAHWEH - 3068) sampaikan

kepadamu, hai keluarga Israel.
2Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman, "Janganlah kamu mempelajari
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kelakuan bangsa-bangsa, dan janganlah
gentar akan tanda-tanda di langit, sekalipun
bangsa-bangsa digentarkan olehnya.
3Sebab, kebiasaan bangsa-bangsa adalah

kesia-siaan, karena seseorang telah memotong
dengan kapak sebatang pohon dari hutan,
sebagai karya pahatan tangan.
4Mereka menghiasinya dengan perak dan

emas, mereka menguatkannya dengan paku
dan palu sehingga dia tidak goyah.
5Mereka seperti orang-orangan di kebun

mentimun dan mereka tidak dapat berbicara;
sungguh harus diangkat, karena tidak dapat
berjalan. Janganlah takut kepada mereka,
karena mereka tidak dapat berbuat jahat
maupun berbuat baik."
6Sebab tidak ada yang seperti Engkau, ya

TUHAN (YAHWEH - 3068), Engkau besar, dan
Nama-Mu agung dalam keperkasaan.
7Siapakah yang tidak takut akan Engkau,

ya raja atas bangsa-bangsa? Sebab hal itu
layak bagi-Mu, karena di antara semua yang
bijaksana dari bangsa-bangsa, dan di dalam
semua kerajaan mereka, tidak ada seorang
pun yang seperti Engkau.
8Namun dalam satu hal mereka bodoh

dan dungu, pohon itu adalah pengajaran
kesia-siaan.
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9 Perak yang ditempa menjadi kepingan

dibawa dari Tarsis dan emas dari Ufas, hasil
karya seorang perajin dan pekerjaan tangan
seorang pemurni; pakaiannya dari kain nila
dan ungu, semuanya adalah hasil karya
orang-orang yang terampil.
10Namun TUHAN (YAHWEH - 3068) adalah

Allah (Elohim - 430) kebenaran, Dia adalah
Allah (Elohim - 430) yang hidup, dan Raja
yang kekal. Karena murka-Nya bumi akan
berguncang, dan bangsa-bangsa tidak dapat
menahan amarah-Nya.
11Seperti inilah harus kamu katakan kepada

mereka, "Para allah (Ilah-ilah - 426) yang tidak
menjadikan langit dan bumi, akan lenyap dari
bumi, dan dari kolong langit ini."
12Dialah yang telah menjadikan bumi dengan

kuasa-Nya, yang menegakkan dunia dengan
kebijaksanaan-Nya dan yang membentangkan
langit dengan pengertian-Nya.
13Ketika suara-Nya Dia perdengarkan, ada

gemuruh air dari langit. Dia menaikkan uap air
dari ujung-ujung bumi, Dia menciptakan petir
bagi hujan, dan membawa keluar angin dari
rumah perbendaharaan-Nya.
14Setiap manusia menjadi bodoh dengan

pengetahuan, setiap pemoles menjadi
malu dengan patung ukiran, sebab patung
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tuangannya adalah dusta, dan tidak ada napas
padanya.
15Mereka adalah kesia-siaan, hasil karya

cemoohan, pada masa penghukuman, mereka
akan binasa.
16Bagian Yakub tidak seperti itu, karena Dia

adalah pembentuk segala sesuatu, dan Israel
adalah suku bangsa milik pusaka-Nya, TUHAN
(YAHWEH - 3068) alam (Tsebaot - 6635),
Nama-Nya.
17Kumpulkanlah berkasmu dari negeri, hai

engkau yang berada dalam pengepungan!
18Oleh karena, beginilah TUHAN (YAHWEH

- 3069) berfirman, "Lihatlah, Aku akan
melemparkan penduduk negeri itu pada saat
ini, dan akan menyesakkan mereka, agar
mereka dapat merasakan."
19Celaka bagiku karena kehancuranku!

Lukaku menjadi parah, tetapi aku berkata,
"Sungguh, inilah kepedihan dan aku harus
menanggungnya.
20Kemahku telah rusak dan semua talinya

telah putus, anak-anakku telah meninggalkan
aku, dan mereka tidak ada lagi. Tidak ada lagi
yang membentangkan kemahku, atau yang
mendirikan tiraiku."
21Sebab para gembala telah menjadi bodoh,

dan mereka tidak mencari TUHAN (YAHWEH -
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3068); karena itu mereka tidak akan berhasil,
dan semua kawanan domba mereka akan
tercerai-berai.
22 Perhatikanlah, bunyi berita yang sedang

datang! dan kegemparan besar dari negeri
di utara, untuk menjadikan sunyi kota-kota
Yehuda, sarang serigala.
23Ya TUHAN (YAHWEH - 3068), aku

mengetahui bahwa manusia tidak mempunyai
jalannya sendiri, dan orang yang berjalan tidak
berkuasa untuk menetapkan langkahnya.
24Ya TUHAN (YAHWEH - 3068), hajarlah

aku, tetapi, dengan keadilan, jangan dengan
amarah-Mu, supaya Engkau tidak membawaku
pada kehampaan.
25Tuangkanlah amarah-Mu ke atas bangsa-

bangsa yang tidak mengenal Engkau, dan
ke atas kaum-kaum yang tidak menyerukan
Nama-Mu. Sebab mereka telah menelan Yakub,
ya, menelannya dan membinasakannya, dan
menjadikan sunyi tempat kediamannya.

11
1 Firman yang datang kepada Yeremia
dari TUHAN (YAHWEH - 3068), dengan

mengatakan,
2 "Dengarkanlah perkataan-perkataan

perjanjian ini, dan berbicaralah kepada
orang-orang Yehuda serta kepada yang tinggal
di Yerusalem;
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3 dan katakanlah kepada mereka: Beginilah

TUHAN (YAHWEH - 3068), Allah (Elohim -
430) Israel, berfirman: Terkutuklah orang yang
tidak mematuhi firman perjanjian ini,
4 yang telah Aku perintahkan kepada

leluhurmu pada waktu Aku membawa mereka
keluar dari tanah Mesir, dari dapur peleburan
besi, dengan berkata: Dengarkanlah suara-Ku,
dan lakukanlah sesuai dengan semua yang
telah Aku perintahkan kepadamu, maka kamu
akan menjadi umat-Ku, dan Aku akan menjadi
Allahmu (Elohimmu - 430),
5 dalam rangka menegakkan sumpah yang

telah Aku ikrarkan kepada leluhurmu, untuk
memberikan kepada mereka suatu negeri yang
berlimpah susu dan madu, seperti hari ini."
Kemudian aku menjawab dan berkata, "Amin,
ya TUHAN (YAHWEH - 3069)."
6Dan TUHAN (YAHWEH - 3068) berfirman

kepadaku, "Nyatakanlah semua perkataan
ini di kota-kota Yehuda, dan di jalan-
jalan Yerusalem, dengan mengatakan:
Dengarkanlah firman perjanjian ini dan
lakukanlah hal-hal itu.
7Sebab, dengan sungguh-sungguh Aku

memperingatkan leluhurmu pada waktu Aku
membawa mereka keluar dari tanah Mesir,
dan sampai hari ini dengan bangun pagi
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dan dengan mengingatkan sambil berkata:
Dengarkanlah suara-Ku!
8Namun mereka tidak mendengarkan,

bahkan tidak menyendengkan telinga mereka,
tetapi masing-masing berjalan menurut
kekerasan hati mereka yang jahat; karena itu
Aku bawakan kepada mereka semua firman
perjanjian ini, yang telah Aku perintahkan
agar mereka lakukan, tetapi mereka tidak
melakukannya."
9Maka TUHAN (YAHWEH - 3068) berfirman

kepadaku, "Telah ditemukan persekongkolan di
antara orang Yehuda, dan di antara penduduk
Yerusalem.
10Mereka telah kembali kepada kesalahan-

kesalahan para leluhur mereka yang terdahulu,
yang telah menolak untuk mendengarkan
firman-Ku. Dan mereka telah berjalan
mengikuti allah (ilah-ilah - 430) lain untuk
melayaninya. Keluarga Israel dan keluarga
Yehuda telah melanggar perjanjian-Ku yang
telah Aku ikat dengan leluhur mereka."
11Oleh karena itu, beginilah TUHAN

(YAHWEH - 3068) berfirman, "Lihatlah, Aku
akan mendatangkan malapetaka ke atas
mereka, yang mereka tidak dapat menghindar
dari padanya. Dan walaupun mereka berseru
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kepada-Ku, Aku tidak akan mendengarkan
mereka.
12Dan kota-kota Yehuda serta penduduk

Yerusalem akan pergi dan berseru kepada para
allah (ilah-ilah - 430) yang kepadanya mereka
telah membakar dupa, tetapi sama sekali tidak
dapat menyelamatkan mereka pada waktu
malapetaka mereka.
13Sebab, sesuai dengan jumlah kota-kotamu,

demikianlah para allahmu (ilah-ilahmu -
430), hai Yehuda, dan sesuai dengan jumlah
jalan-jalan di Yerusalem, engkau telah
membangun mezbah-mezbah bagi sesuatu
yang memalukan, yaitu mezbah-mezbah untuk
membakar dupa kepada Baal.
14Dan engkau, janganlah berdoa untuk umat

ini, dan janganlah engkau menaikkan seruan
atau doa bagi mereka. Sebab Aku tidak akan
mendengarkan pada waktu mereka berseru
kepada-Ku tentang penderitaan mereka."
15 "Apa yang akan kekasih-Ku lakukan di

dalam bait-Ku, sementara dia telah melakukan
percabulan dengan banyak orang? Dan
dapatkah daging yang kudus lewat dari
padamu, sementara kamu adalah orang yang
jahat pada saat kamu bersukaria?
16TUHAN (YAHWEH - 3068) pernah

memanggil namamu, pohon zaitun hijau yang
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elok, dengan buah yang baik. Dengan suara
gemuruh yang dahsyat, Dia telah menyalakan
api padanya, dan cabang-cabangnya telah
patah.
17Dan TUHAN (YAHWEH - 3068) alam

(Tsebaot - 6635) yang menanam engkau
telah berkata jahat terhadap engkau, karena
kejahatan keluarga Israel dan keluarga
Yehuda, yang telah mereka lakukan terhadap
diri mereka sendiri, untuk memancing
amarah-Ku, dengan membakar dupa kepada
Baal.
18Dan TUHAN (YAHWEH - 3068)

telah membuat aku mengetahui, maka
aku mengetahuinya. Kemudian Engkau
menunjukkan kepadaku perbuatan-perbuatan
mereka.
19Dan aku seperti seekor anak domba

jinak yang akan dibawa ke penyembelihan,
tetapi aku tidak mengetahui bahwa mereka
telah membuat rencana jahat terhadap aku,
dengan berkata, "Marilah kita menghancurkan
pohon itu bersama buahnya, dan marilah kita
memotongnya dari tanah kehidupan, supaya
namanya tidak akan diingat lagi.
20Namun, ya TUHAN (YAHWEH - 3068)

alam (Tsebaot - 6635) yang menghakimi
dengan kebenaran, yang menguji pikiran dan
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hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu ke
atas mereka. Sebab, kepada-Mu aku telah
mengungkapkan perkaraku."
21Maka beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman mengenai orang-orang Anatot yang
menginginkan hidupmu, dengan berkata,
"Jangan bernubuat dalam Nama TUHAN
(YAHWEH - 3068), supaya engkau tidak mati
oleh tangan kami."
22Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068) alam

(Tsebaot - 6635) berfirman, "Lihat, Akulah
yang akan memperhitungkan kepada mereka.
Orang-orang muda akan mati oleh pedang,
anak laki-laki mereka dan anak perempuan
mereka akan mati oleh kelaparan;
23 dan di sana tidak akan ada lagi yang tersisa

dari mereka. Sebab, Aku akan mendatangkan
malapetaka ke atas orang-orang Anatot pada
tahun penghukuman mereka."

12
1Adillah Engkau, ya TUHAN (YAHWEH
- 3068), ketika aku mengadu, biarlah

aku berbicara kepada-Mu tentang Engkau, *
(ya YAHWEH, - 0) tetapi biarlah aku berbicara
dengan Engkau tentang penghakiman-Mu.
Mengapa jalan hidup orang fasik berhasil,
setiap orang yang berbuat khianat sentosa?
2Engkau menanam mereka, ya mereka

berakar, mereka bertumbuh, bahkan mereka



YEREMIA 12.3–7 58

berbuah. Engkau selalu ada di mulut mereka,
tetapi jauh dari pikiran mereka.
3Namun, Engkau mengenal aku, ya TUHAN

(YAHWEH - 3068). Engkau telah melihat aku
dan telah menguji hatiku terhadap Engkau.
Pisahkanlah mereka seperti domba-domba
sembelihan, dan khususkanlah mereka untuk
hari penyembelihan.
4Berapa lama negeri itu akan berkabung,

dan rumput di setiap ladang menjadi layu
karena kejahatan mereka yang tinggal di sana?
Binatang-binatang buas dan burung-burung
dilenyapkan, karena mereka berkata, "Dia
tidak akan melihat bagian akhir kita."
5 "Jika engkau berlari dengan pejalan

kaki, dan mereka melelahkan engkau,
bagaimanakah engkau dapat berpacu dengan
kuda? Dan jika engkau merasa aman di negeri
yang damai sejahtera, lalu bagaimana akan
kauperbuat di belantara Yordan?
6Sebab saudaramu dan isi rumah bapakmu

pun, telah berlaku tidak setia, dan mereka
berteriak menentang engkau. Janganlah
percaya kepada mereka, walaupun mereka
mengatakan hal-hal yang baik kepadamu.
7Aku telah meninggalkan bait-Ku, Aku telah

melupakan tanah warisan-Ku. Aku telah
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menyerahkan kekasih jiwa-Ku ke tangan
musuh-musuhnya.
8Warisan-Ku telah menjadi seperti seekor

singa di hutan bagi-Ku, ia mengangkat
suaranya terhadap Aku, karena itu Aku
membencinya.
9Warisan-Ku burung warna-warni bagi-Ku,

semua burung di sekelilingnya melawannya.
Datanglah, kumpulkan semua binatang buas di
padang, bawalah mereka untuk melahapnya.
10Banyak gembala telah merusak kebun

anggur-Ku, mereka telah menginjak-injak
bagian-Ku, mereka telah membuat bagian
kesukaan-Ku menjadi padang gurun yang
sunyi.
11Mereka telah membuatnya sunyi, tanah

itu berkabung di hadapan-Ku, seluruh negeri
dijadikan sunyi, tetapi tidak ada seorang pun
yang menaruh hati."
12 Para pembinasa telah datang ke atas

semua tempat tinggi melalui padang gurun,
karena pedang TUHAN (YAHWEH - 3068)
melahap negeri itu dari ujung ke ujungnya,
tidak ada damai sejahtera bagi segala
makhluk.
13Mereka telah menabur gandum, tetapi

menuai duri. Mereka dilelahkan, tetapi tidak
beruntung. Dan mereka menjadi malu pada
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hasil panenmu, karena nyala murka TUHAN
(YAHWEH - 3068).
14Maka TUHAN (YAHWEH - 3068) berfirman

terhadap semua tetanggaku yang jahat yang
menyentuh warisan yang telah aku wariskan
kepada bangsaku Israel. "Lihatlah, Aku akan
mencabut mereka dari tanahnya, dan Aku
akan mencabut isi rumah Yehuda dari antara
mereka.
15Dan itu akan terjadi, setelah Aku mencabut

mereka, Aku akan kembali dan mengasihani
mereka, serta membawa kembali mereka
masing-masing kepada warisannya, dan
masing-masing ke negerinya.
16Dan akan terjadi, apabila mereka dengan

sungguh-sungguh mempelajari jalan umat-Ku,
dengan bersumpah demi Nama-Ku, TUHAN
(YAHWEH - 3069) hidup, sebagaimana mereka
telah mengajar umat-Ku untuk disumpah demi
Baal, demikianlah mereka akan dibangun di
tengah-tengah umat-Ku.
17Namun jika mereka tidak mendengar, maka

Aku akan mencabut dan menghancurkan
bangsa itu," firman TUHAN (YAHWEH - 3068).

13
1Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)
berfirman kepadaku, "Pergilah dan

belilah ikat pinggang lenan untuk dirimu
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sendiri, dan pakailah pada pinggangmu, tetapi
engkau jangan memakainya di dalam air!"
2Demikianlah aku membeli ikat pinggang

sesuai firman TUHAN (YAHWEH - 3068), dan
memakainya di pinggangku.
3Dan datanglah firman TUHAN (YAHWEH -

3068) kepadaku untuk kedua kalinya, katanya,
4 "Ambillah ikat pinggang yang telah

engkau beli, yang ada di pinggangmu,
serta bangkitlah; pergilah ke Efrat dan
sembunyikanlah ikat pinggang itu di celah
bebatuan!"
5Maka aku pergi dan menyembunyikannya di

Efrat, seperti yang telah TUHAN (YAHWEH -
3068) perintahkan kepadaku.
6Dan terjadilah setelah beberapa hari,

TUHAN (YAHWEH - 3068) berfirman kepadaku,
"Bangunlah, pergilah ke sungai Efrat dan
ambillah ikat pinggang itu dari sana, yang
telah Aku perintahkan kepadamu untuk
menyembunyikannya di sana!"
7Kemudian aku pergi ke sungai Efrat

dan menggalinya, lalu aku mengambil
ikat pinggang dari tempat yang telah aku
sembunyikan. Dan lihatlah, ikat pinggang itu
telah rusak, tidak berguna untuk apa pun.
8Dan firman TUHAN (YAHWEH - 3068)

datang kepadaku, dengan mengatakan,
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9 "Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman: Aku akan merusak kemegahan
Yehuda, dan kemegahan Yerusalem.
10Bangsa yang jahat ini, yang telah menolak

untuk mendengarkan firman-Ku, yang berjalan
menurut kekerasan hatinya, serta mengikuti
allah (ilah-ilah - 430) lain untuk melayani dan
menyembah mereka, ya, mereka akan menjadi
seperti ikat pinggang ini, yang tidak berguna
untuk apa pun.
11Sebab, seperti ikat pinggang ini mengikat

erat pada pinggang seseorang, demikianlah
Aku telah melekatkan seluruh keluarga Israel
dan segenap keluarga Yehuda kepada-Ku,"
firman TUHAN (YAHWEH - 3068), "Untuk
menjadi bagi-Ku suatu umat, dan untuk
suatu nama, untuk pujian, dan untuk suatu
kemuliaan bagi-Ku; tetapi mereka tidak mau
mendengarkan."
12 "Kemudian engkau akan berkata kepada

mereka dengan perkataan ini: Beginilah
TUHAN (YAHWEH - 3068), Allah (Elohim - 430)
Israel, berfirman: Setiap kantong kulit akan
diisi dengan anggur. Dan mereka akan berkata
kepadamu: Apakah kami tidak mengetahui
dengan baik bahwa setiap kantong kulit akan
diisi dengan anggur?
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13 Lalu engkau akan berkata kepada mereka:

Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068) berfirman:
Lihatlah, Aku akan memenuhi segenap
penduduk negeri ini, bahkan raja-raja yang
duduk di atas takhta Daud, dan imam-imam,
dan nabi-nabi serta semua penduduk
Yerusalem dengan kemabukan.
14Aku akan meremukkan mereka seorang

terhadap yang lain, bahkan bapak-bapak
maupun anak-anak lelakinya bersama-sama,"
firman TUHAN (YAHWEH - 3068), "Aku tidak
akan berbelaskasihan, atau menyesal, ataupun
terharu, karena kehancuran mereka.
15Dengarkanlah dan perhatikanlah, janganlah

menjadi sombong, karena TUHAN (YAHWEH -
3068) telah berfirman:
16Berikanlah kemuliaan kepada TUHAN

(YAHWEH - 3068), Allahmu (Elohimmu - 430),
sebelum Dia memberi kegelapan, dan sebelum
kakimu tersandung di gunung-gunung yang
gelap. Ya, sementara engkau mencari terang,
Dia menaruhnya ke dalam bayang-bayang
maut, dan menempatkannya di dalam
kegelapan.
17Namun, jika kamu tidak mendengarkannya,

jiwaku akan menangis di tempat-tempat
tersembunyi oleh karena kesombonganmu.
Dan mataku menangis dengan sangat serta
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akan bercucuran dengan air mata, karena
kawanan domba TUHAN (YAHWEH - 3068)
telah ditawan.
18Katakanlah kepada raja dan kepada ibu

suri: Rendahkanlah dirimu sendiri, duduklah.
Sebab mahkota kemuliaanmu akan turun dari
kepalamu.
19Kota-kota di sebelah selatan telah tertutup

dan tidak ada yang terbuka. Yehuda telah
dibawa ke pembuangan, semuanya akan
dibawa sebagai tawanan.
20Arahkanlah pandanganmu dan lihatlah

mereka yang datang dari utara, di manakah
kawanan domba yang telah diberikan
kepadamu, kawanan keindahanmu?
21Apa yang hendak engkau katakan ketika

Dia membuat perhitungan denganmu? Sebab,
engkau telah mengajar mereka untuk menjadi
pemimpin atasmu, sebagai kepala pemimpin?
Tidakkah engkau akan menahan rasa sakitmu,
seperti seorang wanita yang sakit bersalin?
22Dan jika engkau berkata di dalam hatimu:

Mengapa hal ini terjadi atasku? Itu karena
besarnya kesalahanmu, pakaianmu dilucuti,
dan tumitmu menderita kekerasan.
23Dapatkah orang Etiopia mengganti kulitnya,

atau macan tutul, belangnya? Begitupun kamu
berbuat baik, yang terbiasa berbuat jahat?
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24Oleh sebab itu, Aku akan menyerakkan

mereka seperti sekam yang diterbangkan oleh
angin padang gurun.
25 Inilah nasibmu, bagian takaranmu dari

Aku," firman TUHAN (YAHWEH - 3068),
"Karena engkau telah melupakan Aku, dan
percaya pada kebohongan.
26Maka Aku juga telah menyingkapkan ujung

pakaianmu menutupi wajahmu, sehingga
kemaluanmu terlihat.
27Aku telah melihat perzinaanmu dan

cekikikanmu, rencana percabulanmu, serta
kekejian di atas bukit-bukit itu, di ladang-
ladang itu. Celakalah engkau, hai Yerusalem!
Tidakkah engkau ingin menjadi tahir? Berapa
lama lagi hal ini akan tetap begini?"

14
1Datanglah firman TUHAN (YAHWEH -
3068) kepada Yeremia, tentang masa

kekeringan,
2 "Yehuda meratap, dan gerbang-gerbangnya

terkulai. Mereka berkabung untuk negeri itu,
dan seruan Yerusalem telah naik.
3 Para bangsawan mereka telah menyuruh

orang-orang kecil ke tempat-tempat air;
mereka datang ke sumur-sumur, mereka
tidak menemukan air. Mereka kembali dengan
bejana-bejana kosong; mereka menjadi malu
dan terhina, lalu menutupi kepala mereka.
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4Sebab hasil tanah hancur, karena tidak ada

hujan di negeri itu; para pembajak menjadi
malu; dan menutupi kepala mereka.
5Oleh karena kijang betina melahirkan anak

di padang, dan meninggalkannya, karena tidak
ada rumput.
6Keledai-keledai liar berdiri di tempat-tempat

yang tinggi; mereka mengendus angin seperti
serigala; mata mereka menjadi kabur karena
tidak ada rumput.
7Ya TUHAN (YAHWEH - 3068), walaupun

kesalahan-kesalahan kami bersaksi terhadap
kami, bertindaklah demi Nama-Mu; karena
kemurtadan kami demikian banyak; kami telah
berdosa terhadap Engkau.
8Ya Pengharapan Israel, Juru Selamatnya

pada waktu kesusahan, mengapakah Engkau
menjadi seperti seorang asing di negeri itu,
dan seperti musafir singgah untuk bermalam?
9Mengapa Engkau menjadi seperti orang

yang dikejutkan, seperti seorang pahlawan
yang tidak mampu menyelamatkan?
Sedangkan Engkau, Ya TUHAN (YAHWEH
- 3068), ada di tengah-tengah kami, dan
Nama-Mu diserukan di atas kami. Janganlah
meninggalkan kami!"
10Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman kepada umat ini, "Sebab mereka
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suka mengembara; mereka tidak menahan
kakinya; maka TUHAN (YAHWEH - 3068)
tidak menerima mereka. Sekarang Dia
akan mengingat kesalahan mereka, dan
menghukum dosa-dosanya."
11Kemudian TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman kepadaku, "Janganlah berdoa untuk
kebaikan umat ini,
12 yang ketika mereka berpuasa, Aku tidak

akan mendengarkan seruan mereka, dan
ketika mereka menaikkan persembahan
bakaran dan persembahan sajian, Aku tidak
akan menerima mereka, karena Aku akan
menghabisi mereka dengan pedang, dan
kelaparan dan wabah penyakit."
13Kemudian aku berkata, "Ya Tuhan (Tuhan

- 136) ALLAH (YAHWEH - 3069)! Lihatlah,
para nabi yang berkata kepada mereka:
Engkau tidak akan melihat pedang, dan
kelaparan, tetapi aku akan memberi kamu
damai sejahtera yang sesungguhnya di tempat
ini."
14Dan TUHAN (YAHWEH - 3068) berfirman

kepadaku, "Nabi-nabi itu bernubuat palsu demi
Nama-Ku. Aku tidak mengutus mereka, dan
Aku tidak memerintahkan mereka, dan juga
Aku tidak berfirman kepada mereka. Mereka
bernubuat kepadamu tentang penglihatan
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palsu, ramalan yang tidak berguna, dan itu
kebohongan pada hati mereka."
15Oleh karena itu beginilah TUHAN (YAHWEH

- 3068) berfirman, "Berkenaan para nabi yang
bernubuat dalam Nama-Ku, dan Aku tidak
mengutus mereka; tetapi mereka berkata,
pedang dan kelaparan tidak akan ada di negeri
ini. Oleh pedang dan kelaparan nabi-nabi itu
akan binasa.
16Dan umat yang kepadanya mereka telah

dinubuatkan akan dicampakkan di jalan-jalan
Yerusalem, karena kelaparan dan pedang. Dan
tidak seorang pun akan menguburkan mereka,
yang lain dari mereka, istri mereka, atau anak
laki-laki mereka, dan anak perempuan mereka,
karena Aku akan mencurahkan kejahatan
mereka ke atas mereka.
17Sebab itu engkau akan mengatakan

perkataan ini kepada mereka: Biarlah mataku
mencucurkan air mata siang dan malam, dan
tidak membiarkannya berhenti, karena anak
dara umatku terluka parah oleh pukulan yang
membuat sakit.
18 Jika aku pergi ke padang, maka aku akan

melihat mereka yang terbunuh oleh pedang!
Dan jika aku masuk ke dalam kota, maka
lihatlah, ada wabah kelaparan! Sebab, baik
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nabi maupun imam telah pergi ke negeri yang
tidak mereka ketahui.
19Apakah Engkau sungguh-sungguh telah

menolak Yehuda? Atau, apakah jiwa-Mu
telah membenci Sion? Mengapakah Engkau
memukul kami, dan tidak ada kesembuhan
bagi kami? Kami mencari damai sejahtera,
tetapi bukan kebaikan yang datang, dan kami
mencari waktu pemulihan, tetapi sungguh,
kengerian!
20Kami mengakui kejahatan kami, ya TUHAN

(YAHWEH - 3068), kesalahan leluhur kami,
karena kami telah berdosa terhadap-Mu.
21Oleh karena Nama-Mu, janganlah

menolak kami, janganlah merendahkan
takhta kemuliaan-Mu. Ingatlah dan jangan
membatalkan perjanjian-Mu dengan kami.
22Adakah sesuatu di antara kesia-siaan

bangsa-bangsa itu, yang dapat membuat
hujan turun? Atau dapatkah langit memberi
hujan? Bukankah Engkau Allah (Elohim - 430)
kami, ya TUHAN (YAHWEH - 3068)? Oleh
sebab itu kami akan menantikan Engkau,
karena Engkau melakukan semua itu."

15
1Kemudian TUHAN (YAHWEH - 3068)
berfirman kepadaku, "Walaupun Musa

dan Samuel berdiri di hadapan-Ku, jiwa-Ku
tidak akan tertuju kepada bangsa ini. Halaulah
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mereka dari hadapan-Ku; ya, biarkanlah
mereka pergi.
2Dan akan terjadi, bilamana mereka berkata

kepadamu: Ke mana kami harus pergi? Maka
engkau harus mengatakan kepada mereka:
Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068) berfirman:
Yang ke maut, ke mautlah! Dan yang ke
pedang, ke pedanglah! Dan yang ke kelaparan,
ke kelaparanlah! dan yang ke penawanan, ke
penawananlah!
3Aku akan mendatangkan ke atas mereka

empat hukuman," firman TUHAN (YAHWEH
- 3068), "pedang untuk membunuh, dan
anjing-anjing untuk menyeret, burung-burung
di langit dan binatang buas di bumi untuk
melahap dan menghancurkan.
4Dan Aku akan menjadikan mereka suatu

kengerian bagi semua kerajaan di bumi,
karena Manashe, anak dari Hizkia itu, raja
Yehuda; karena apa yang telah dia lakukan di
Yerusalem.
5Sebab, siapakah yang akan mengasihi

engkau, hai Yerusalem? Atau siapakah yang
akan menangisi engkau? Atau siapakah
yang akan singgah untuk menanyakan
kesejahteraanmu?
6Engkau telah meninggalkan Aku," firman

TUHAN (YAHWEH - 3068), "engkau telah
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berjalan membelakangi Aku; karena itu Aku
akan mengacungkan tangan-Ku terhadap
engkau dan menghancurkanmu, Aku telah
lelah mengampunimu.
7Dan Aku akan menampi mereka dengan

penampi di gerbang-gerbang negeri itu, Aku
akan membuat mereka kehilangan, dan akan
menghancurkan umat-Ku, karena mereka
tidak berbalik dari jalan mereka.
8 Janda-janda mereka lebih banyak bagi-Ku

daripada pasir di laut; Aku akan membawa
bagi mereka seorang pembinasa pada siang
hari terhadap ibu dari seorang anak muda;
Aku telah menyebabkan derita dan kengerian
jatuh ke atasnya dengan tiba-tiba.
9Dia yang melahirkan tujuh kali sekarang

merana, dia menghembuskan napasnya;
mataharinya telah terbenam walaupun hari
masih siang, ia menjadi malu dan terhina;
dan Aku akan menyerahkan sisa dari mereka
kepada pedang di hadapan musuh-musuh
mereka," firman TUHAN (YAHWEH - 3068).
10Celakalah aku, ya ibuku, engkau telah

melahirkan aku, seorang pemicu perselisihan,
dan seorang pemicu pertikaian bagi seluruh
negeri! Aku tidak berhutang, ataupun mereka
berhutang kepadaku, tetapi setiap orang
mengutuki aku.
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11TUHAN (YAHWEH - 3068) berfirman,

"Sesungguhnya Aku akan membebaskan
engkau untuk kebaikan. Sungguh, Aku akan
membuat musuhmu memohon kepadamu
pada saat yang jahat dan pada masa
kesusahan.
12Dapatkah orang menghancurkan besi, besi

atau tembaga dari utara?
13Aku akan menyerahkan kekayaanmu dan

harta bendamu sebagai rampasan, tanpa
bayaran, ya, karena semua dosamu, bahkan di
seluruh wilayah perbatasanmu.
14Dan Aku akan membuat musuhmu

membawa engkau ke suatu negeri yang tidak
engkau ketahui; sebab api akan menyala di
dalam amarah-Ku, engkau akan terbakar oleh
api itu."
15Ya TUHAN (YAHWEH - 3068), Engkau

mengetahui. Ingatlah aku dan kunjungilah
aku, serta balaskanlah bagiku kepada
mereka yang berusaha menyakitiku. Dalam
panjang sabar-Mu janganlah membuang aku,
ketahuilah bahwa aku telah menanggung
celaan karena Engkau.
16 Firman-Mu ditemukan, dan aku

menikmatinya; firman-Mu sebagai sukacita
bagiku dan sebagai kegirangan hatiku,
karena aku menyerukan Nama-Mu, ya TUHAN
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(YAHWEH - 3068), Allah (Elohim - 430)
semesta alam.
17Aku tidak duduk di dalam lingkungan yang

membuat cemoohan, ataupun bersukaria; aku
duduk sendirian, karena tangan-Mu, karena
Engkau telah memenuhi aku dengan murka.
18Mengapakah kesakitanku tiada akhir, dan

lukaku sangat parah dan sukar disembuhkan?
Engkau bagiku sungguh bagaikan arus sungai
yang semu, yang airnya tidak dapat dipercaya.
19Maka beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman, "Jika engkau berbalik, Aku akan
memulihkan engkau lagi, engkau akan berdiri
di hadapan-Ku. Dan jika engkau membawa
keluar barang yang berharga dari yang tidak
berharga, engkau akan menjadi seperti mulut
bagi-Ku. Mereka akan kembali kepadamu,
tetapi engkau jangan kembali kepada mereka.
20Aku akan menjadikan engkau pagar

tembok tembaga bagi umat ini. Mereka akan
berperang melawan engkau, tetapi mereka
tidak akan mengalahkanmu, karena Aku
besertamu untuk menyelamatkan engkau
dan membebaskan engkau," firman TUHAN
(YAHWEH - 3068),
21 "Aku akan melepaskan engkau dari tangan

orang-orang fasik, dan Aku akan membebaskan
engkau dari tangan orang-orang jahat."
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16
1Dan datanglah firman TUHAN
(YAHWEH - 3068) kepadaku, yang

mengatakan,
2 "Engkau tidak akan mengambil seorang istri

bagi dirimu sendiri, atau juga engkau tidak
akan memiliki anak laki-laki ataupun anak
perempuan di tempat ini."
3Sebab beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman mengenai anak-anak lelaki dan
anak-anak perempuan yang lahir di tempat
ini, dan mengenai ibu-ibu yang melahirkan
mereka, serta mengenai bapak-bapak yang
memperanakkan mereka di tempat ini,
4 "Mereka akan mati karena kematian dan

penyakit, mereka tidak akan diratapi, juga
tidak akan dikuburkan, mereka akan menjadi
seperti kotoran di atas muka bumi. Mereka
akan habis oleh pedang dan kelaparan, dan
mayat mereka akan menjadi makanan bagi
burung-burung di langit dan binatang-binatang
buas di bumi.
5Sebab, beginilah TUHAN (YAHWEH -

3068) berfirman: Janganlah masuk ke rumah
perkabungan, janganlah pergi untuk menangis
ataupun meratap untuk mereka. Sebab Aku
telah mengambil damai sejahtera-Ku dari umat
ini," firman TUHAN (YAHWEH - 3068), "begitu
juga kasih sayang dan belas kasihan.
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6Baik orang besar maupun kecil akan mati

di negeri ini. Mereka tidak akan dikuburkan,
orang juga tidak akan berkabung bagi mereka,
atau menoreh diri ataupun menggundul
kepalanya bagi mereka.
7Dan tidak ada orang yang akan membagi

makanan bagi mereka di dalam perkabungan,
untuk menghiburnya karena kematian,
ataupun memberi mereka cawan penghiburan
untuk minum karena kematian ayah atau
ibunya.
8 Juga engkau tidak akan masuk ke sebuah

rumah pesta, untuk duduk makan dan minum
bersama mereka."
9Sebab beginilah TUHAN (YAHWEH -

3068) semesta alam (Tsebaot - 6635), Allah
(Elohim - 430) Israel, berfirman, "Lihatlah,
Aku akan menghentikan dari tempat ini di
depan matamu dan selama hari-harimu,
suara sukacita dan suara kegirangan, suara
mempelai pria dan suara mempelai wanita.
10Dan akan terjadi, ketika engkau

menyatakan kepada umat ini semua perkataan
ini, mereka akan berkata kepadamu; Mengapa
TUHAN (YAHWEH - 3068) menjatuhkan semua
malapetaka besar ini terhadap kami? Atau
apakah kesalahan kami, atau dosa yang telah
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kami lakukan terhadap TUHAN (YAHWEH -
3068), Allah (Elohim - 430) kami?
11Kemudian engkau akan berkata kepada

mereka: Sebab leluhurmu telah meninggalkan
Aku, firman TUHAN (YAHWEH - 3068), serta
telah berjalan mengikuti allah (ilah-ilah - 430)
lain, dan melayani mereka, dan menyembah
kepadanya, mereka telah meninggalkan Aku
dan tidak memelihara torat-Ku.
12Bahkan kamu telah berbuat lebih jahat

daripada leluhurmu, karena itu lihatlah, kamu
masing-masing berjalan mengikuti kekerasan
hatinya yang jahat, tanpa mau mendengarkan
Aku.
13Bahkan Aku akan menghalau kamu dari

negeri ini, ke suatu negeri yang tidak kamu
ketahui, kamu maupun leluhurmu. Dan di sana
kamu akan melayani allah (ilah-ilah - 430)
lain siang dan malam, di sana Aku tidak akan
memberi kemurahan lagi kepadamu."
14 "Oleh karena itu, lihatlah, hari-hari akan

tiba," firman TUHAN (YAHWEH - 3068),
"bahwa tidak akan dikatakan orang lagi, demi
TUHAN (YAHWEH - 3068) yang hidup, yang
telah membawa orang Israel keluar dari tanah
Mesir,
15 tetapi demi TUHAN (YAHWEH - 3068)

yang hidup, yang telah membawa orang-orang
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Israel dari negeri di sebelah utara, dan dari
seluruh negeri, di sana di tempat Aku telah
membuang mereka. Dan Aku akan membawa
mereka kembali ke negeri yang telah Aku
berikan kepada leluhur mereka.
16 Lihatlah, Aku akan mengirim banyak

penangkap ikan," firman TUHAN (YAHWEH -
3068), "Dan mereka akan mengailnya. Dan
sesudah ini Aku akan mengirimkan banyak
pemburu, dan akan memburu mereka, dari
setiap gunung, dari setiap bukit, dan dari
setiap celah bebatuan.
17Sebab mata-Ku ada pada semua jalan

mereka, semuanya tidak tersembunyi dari
hadapan-Ku, kejahatan mereka pun tidak
tersembunyi dari mata-Ku.
18Dan, pertama Aku akan mengganjar dua

kali lipat kejahatan mereka dan dosa mereka,
karena mereka telah mencemarkan negeri-Ku
dengan bangkai dewa-dewa kebencian
mereka. Ya, berhala kejijikan mereka telah
memenuhi negeri-Ku."
19Ya TUHAN (YAHWEH - 3068), kekuatanku

dan bentengku, dan tempat perlindunganku
pada hari kesesakan; bangsa-bangsa itu akan
datang kepada-Mu dari ujung-ujung bumi,
dan berkata, "Leluhur kami hanya mewariskan
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kepalsuan, kesia-siaan, dan tidak ada yang
menguntungkan di dalam mereka."
20 "Dapatkah manusia membuat allah (Elohim

- 430) bagi dirinya? Bagaimanapun, mereka
bukanlah allah (Elohim - 430)!
21Oleh sebab itu, lihatlah Aku akan membuat

mereka mengetahui; waktu ini, Aku akan
membuat mereka mengetahui tangan dan
keperkasaan-Ku, dan mereka akan mengetahui
bahwa Nama-Ku adalah TUHAN (YAHWEH -
3068)!"

17
1 "Dosa Yehuda yang ditulis dengan
pena besi, dengan mata pena dari

intan, yang terukir di atas loh hati mereka dan
pada tanduk-tanduk mezbahmu.
2Ketika keturunan mereka mengingat

mezbah-mezbah mereka dan ashera-ashera
mereka di dekat pohon yang hijau di atas bukit
yang tinggi.
3Wahai pegunungan-Ku di padang! Aku akan

menyerahkan kekayaan dan semua harta
bendamu menjadi barang rampasan, begitu
juga tempat-tempat pemujaanmu karena
dosamu, di seluruh batas wilayah negerimu.
4Dan kamu, karena kesalahanmu, kamu

kehilangan warisan yang telah Aku berikan
kepadamu, dan Aku akan membuat kamu
menjadi budak musuh-musuhmu di negeri
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yang tidak engkau kenal, karena kamu telah
menyulut api dalam amarah-Ku, yang akan
menyala untuk selamanya."
5Beginilah firman TUHAN (YAHWEH - 3068),

"Terkutuklah orang yang mengandalkan
manusia dan yang mengandalkan
kekuatannya, serta hatinya menyimpang dari
TUHAN (YAHWEH - 3068).
6Sebab dia akan jadi seperti belukar di

padang pasir, dan tidak akan mengalami
datangnya keadaan baik. Namun, dia akan
hidup di tempat-tempat kering di padang
belantara, di tanah padang asin yang tidak
berpenduduk.
7Diberkatilah orang yang mengandalkan

TUHAN (YAHWEH - 3068), dan menaruh
percaya kepada TUHAN (YAHWEH - 3068).
8Sebab, dia akan seperti pohon yang ditanam

di dekat air, yang merambatkan akar-akarnya
ke tepi aliran air dan tidak akan takut ketika
panas datang, dan daun-daunnya tetap hijau;
yang tidak khawatir pada masa kekeringan dan
yang tidak akan berhenti menghasilkan buah.
9Hati yang penuh dusta melebihi semua

yang sulit disembuhkan, siapakah yang dapat
mengetahuinya?
10Aku TUHAN (YAHWEH - 3068), yang

menyelidiki hati, menguji pikiran manusia,
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untuk membalas kepada setiap orang sesuai
dengan tingkah lakunya dan sesuai dengan
hasil perbuatannya.
11Seperti seekor ayam hutan yang

mengerami telur yang tidak ditetaskannya,
demikianlah orang yang mengumpulkan
kekayaan dengan cara yang tidak benar,
pada pertengahan hidupnya, kekayaan itu
akan meninggalkannya sehingga pada akhir
hidupnya, dia akan dikenal sebagai orang
bodoh."
12Suatu takhta tinggi penuh kemuliaan sejak

semula adalah tempat kudus kita.
13Ya TUHAN (YAHWEH - 3068), Pengharapan

Israel, semua orang yang meninggalkan
Engkau akan mendapat malu. Semua
orang yang menyimpang dari-Mu akan
tertulis di dalam debu, karena mereka telah
meninggalkan TUHAN (YAHWEH - 3068),
Pancaran Air Kehidupan.
14Sembuhkanlah aku, ya TUHAN (YAHWEH -

3068), maka aku akan sembuh; selamatkanlah
aku, maka aku akan selamat, karena Engkau
adalah pujianku.
15 Lihatlah, mereka berkata kepadaku, "Di

manakah firman TUHAN (YAHWEH - 3068)?
Biarkan firman itu digenapi!"
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16Dan aku tidak lari dari penggembalaan-Mu,

aku pun tidak menginginkan hari yang penuh
celaka itu, Engkau sungguh mengetahui
ucapan bibirku di hadapan-Mu.
17 Janganlah menjadi suatu kengerian bagiku,

Engkaulah tempat perlindunganku pada hari
malapetaka.
18Biarlah mereka yang menganiaya

aku menjadi malu, tetapi janganlah
mempermalukan aku; biarlah mereka menjadi
gentar, tetapi janganlah membuat aku menjadi
gentar. Timpakanlah kepada mereka hari
malapetaka itu, dan hancurkanlah mereka
dengan kehancuran yang berlipat ganda."
19Beginilah firman TUHAN (YAHWEH - 3068)

kepadaku, "Pergilah dan berdirilah di gerbang
anak-anak bangsa, yang dilalui keluar masuk
oleh raja-raja Yehuda, dan di seluruh gerbang
Yerusalem.
20Katakanlah kepada mereka: Dengarkanlah

firman TUHAN (YAHWEH - 3068), hai raja-raja
Yehuda, serta segenap Yehuda dan seluruh
penduduk Yerusalem yang masuk melalui
gerbang-gerbang ini!
21Beginilah firman TUHAN (YAHWEH -

3068): Berhati-hatilah demi nyawamu, jangan
membawa beban pada hari Sabat dan
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jangan juga membawanya masuk melalui
gerbang-gerbang Yerusalem.
22Dan janganlah membawa beban keluar

dari rumahmu pada hari Sabat, jangan
juga melakukan suatu pekerjaan, tetapi
kuduskanlah hari Sabat, seperti yang telah
Kuperintahkan kepada leluhurmu.
23Namun mereka tidak mematuhinya dan

tidak juga memasang telinga mereka, bahkan
mereka menegarkan tengkuknya, tidak mau
mendengar dan tidak mau menerima petunjuk.
24Maka akan terjadi, jika kamu dengan

sungguh-sungguh mendengarkan Aku, firman
TUHAN (YAHWEH - 3068), dan tidak membawa
beban memasuki gerbang-gerbang kota ini,
pada hari Sabat, tetapi menjaga kekudusan
hari Sabat, dan tidak melakukan pekerjaan
apa pun,
25maka raja-raja dan penguasa-penguasa

yang duduk di atas takhta Daud akan
memasuki gerbang-gerbang kota ini
mengendarai kereta dan kuda-kuda, mereka
dan penguasa-penguasa mereka, Yehuda dan
penduduk Yerusalem. Kota ini akan didiami
orang untuk selamanya.
26Dan mereka akan datang dari kota-kota

Yehuda dan dari tempat-tempat sekitar
Yerusalem, serta dari tanah Benyamin, dari
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dataran rendah, dari pegunungan, dan dari
selatan, membawa persembahan bakaran,
dan kurban, dan persembahan sajian, dan
kemenyan, dan membawa persembahan
ucapan syukur ke bait TUHAN (YAHWEH -
3068).
27Namun jika kamu tidak mendengarkan Aku

untuk menjaga kekudusan hari Sabat, dan
membawa beban memasuki gerbang-gerbang
Yerusalem pada hari Sabat, maka Aku akan
menyalakan api di gerbang-gerbangnya; api itu
akan menghabiskan istana-istana Yerusalem,
dan api itu tidak akan dapat dipadamkan."

18
1 Firman dari TUHAN (YAHWEH - 3068)
yang datang kepada Yeremia, dengan

mengatakan,
2 "Bangkitlah dan pergilah ke rumah seorang

penjunan, dan di sana Aku akan membuat
engkau mendengarkan firman-Ku."
3 Lalu aku pergi ke rumah penjunan, dan

lihatlah, dia sedang melakukan pekerjaannya
di atas roda pelarikan.
4Ketika bejana yang ada di tangan penjunan,

yang sedang ia buat dari tanah liat itu rusak,
maka dia mengembalikan dan dia membentuk
hal itu menjadi bejana yang lain, menurut
apa yang baik di mata penjunan untuk
menjadikannya.
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5Kemudian firman TUHAN (YAHWEH - 3068)

datang kepadaku begini,
6 "Hai keluarga Israel, tidakkah Aku dapat

berbuat kepadamu seperti penjunan ini?"
Firman TUHAN (YAHWEH - 3068). "Lihatlah,
sebagaimana tanah liat di tangan penjunan,
begitu pula kamu di dalam tangan-Ku, hai
keluarga Israel.
7Ada kalanya Aku berbicara mengenai suatu

bangsa dan mengenai suatu kerajaan, bahwa
Aku akan mencabut dan menghancurkan,
serta membinasakan,
8 tetapi jika bangsa yang kepadanya Aku telah

berkata demikian, berbalik dari kejahatannya,
maka Aku akan menyesali malapetaka yang
telah Aku rancangkan terhadap mereka.
9Ada kalanya Aku berbicara mengenai suatu

bangsa dan suatu kerajaan, bahwa Aku akan
membangun dan menanamnya,
10 tetapi jika bangsa itu melakukan kejahatan

di mata-Ku, tidak mendengarkan suara-Ku,
maka Aku akan menyesali kebaikan yang Aku
katakan akan Kuperbuat kepada mereka
11Maka sekarang, katakanlah kepada

bangsa Yehuda dan kepada penduduk
Yerusalem, beginilah firman TUHAN (YAHWEH
- 3068): Lihatlah Aku sedang mempersiapkan
malapetaka terhadap kamu dan memikirkan
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suatu rencana melawan kamu. Sekarang,
baiklah setiap orang berbalik dari jalannya yang
jahat, perbaikilah jalanmu dan perbuatanmu.
12Namun kata mereka: Sudah tidak ada

harapan! Kami akan berjalan mengikuti
rencana kami sendiri dan masing-masing akan
berbuat menurut kekerasan hatinya yang
jahat.
13Sebab itu beginilah firman TUHAN

(YAHWEH - 3068): Sekarang tanyakanlah
di antara bangsa-bangsa, siapakah yang
pernah mendengar hal seperti ini? Anak dara
Israel telah melakukan perkara yang sangat
mengerikan.
14Apakah salju Libanon pernah lenyap

dari lereng-lereng batu cadas? Atau adakah
air dingin dari tempat yang tinggi berhenti
mengalir?
15Namun, umat-Ku telah melupakan Aku,

mereka membakar dupa untuk berhala yang
sia-sia, mereka telah tersandung di jalan
mereka yang lama, dan mengikuti jalan salah,
tidak melewati jalan utama.
16Dengan demikian, mereka menjadikan

negeri mereka suatu kengerian, suatu ejekan
untuk selama-lamanya. Setiap orang yang
lewat akan keheranan dan menggelengkan
kepalanya.
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17Aku akan mencerai-beraikan mereka

seperti angin timur di depan musuhnya;
Aku akan membelakangi mereka dan tidak
menampakkan muka-Ku, pada hari bencana
mereka."
18Kemudian mereka berkata, "Datang dan

marilah kita membuat rencana melawan
Yeremia. Sebab torat tidak akan hilang dari
imam, dan nasihat tidak akan hilang dari
orang bijaksana, serta firman tidak akan
hilang dari seorang nabi. Datang dan marilah
kita berbantah dengannya, dan janganlah
kita mengindahkan sedikit pun dari apa yang
dikatakannya."
19Ya TUHAN (YAHWEH - 3068), berilah

perhatian kepadaku, dan dengarkanlah suara
pendakwa-pendakwaku.
20Akankah kejahatan dibalas dengan

kebaikan? Mereka telah menggali lubang bagi
nyawaku. Ingatlah, aku berdiri di hadapan-Mu
untuk mengatakan kebaikan berkenaan
dengan mereka, untuk membalikkan
amarah-Mu dari mereka.
21Sebab itu, serahkanlah anak-anak mereka

pada kelaparan, dan serahkanlah mereka ke
tangan orang berpedang. Biarkanlah istri-istri
mereka kehilangan suami, dan menjadi janda,
biarlah pria-pria mereka terbunuh mati,
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pemuda-pemuda mereka ditebas oleh pedang
dalam pertempuran.
22Biarlah suatu tangisan terdengar dari

rumah-rumah mereka, ketika Engkau dengan
tiba-tiba mendatangkan pasukan atas mereka.
Sebab, mereka telah menggali lubang untuk
menangkap aku, dan menyembunyikan jerat
bagi kakiku.
23Namun, ya TUHAN (YAHWEH - 3068),

Engkau mengetahui semua rancangan mereka
terhadap kematianku. Janganlah menutupi
kesalahan mereka, jangan juga menghapus
dosa mereka dari hadirat-Mu, tetapi biarlah
mereka menjadi tersandung di hadapan-Mu;
bertindaklah terhadap mereka pada saat
amarah-Mu.

19
1Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)
berfirman, "Pergilah dan belilah periuk

dari tanah liat buatan seorang penjunan,
dan kumpulkanlah tua-tua umat itu, dan
pemimpin-pemimpin imamnya.
2 Pergilah ke lembah Ben-Hinom, yang dekat

gerbang Harsit, dan engkau harus menyerukan
firman yang akan Aku katakan kepadamu.
3Dan engkau harus mengatakan:

Dengarkanlah firman TUHAN (YAHWEH -
3068), hai raja-raja Yehuda dan yang tinggal
di Yerusalem. Beginilah TUHAN (YAHWEH -
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3068) alam (Tsebaot - 6635), Allah (Elohim
- 430) Israel, berfirman: Lihatlah, Aku
akan memberikan yang jahat atas tempat
ini sehingga semua yang mendengarnya,
telinganya akan mendenging.
4Sebab mereka telah meninggalkan Aku, dan

telah mencemari tempat ini serta membakar
dupa bagi allah (ilah-ilah - 430) lain yang
mereka dan leluhurnya dan raja-raja Yehuda
tidak kenal; dan mereka telah memenuhi
tempat ini dengan darah orang-orang yang
tidak bersalah.
5Mereka juga telah membangun tempat-

tempat pemujaan bagi Baal, untuk membakar
anak laki-laki mereka dengan api sebagai
persembahan bakaran bagi Baal, yang tidak
pernah Aku perintahkan maupun ucapkan,
bahkan tidak pernah timbul di hati-Ku.
6Oleh karena itu, lihatlah, hari-hari itu

akan tiba, firman TUHAN (YAHWEH - 3068),
bahwa tempat ini tidak akan lagi disebut
Tofet atau lembah Ben-Hinom, tetapi lembah
Pembantaian.
7Dan Aku akan membuat rancangan bagi

Yehuda dan Yerusalem menjadi hampa di
tempat ini, serta Aku akan membuat mereka
jatuh oleh pedang di depan musuh-musuh
mereka, dan oleh tangan orang-orang yang
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mencari hidup mereka. Aku akan memberikan
mayat mereka menjadi makanan bagi burung-
burung di langit, dan bagi binatang-binatang
di bumi.
8Aku akan menjadikan kota ini kengerian dan

bahan ejekan. Setiap orang yang melewatinya
akan keheranan dan mengejek karena semua
lukanya.
9Aku akan menyebabkan mereka makan

daging anak-anak lelaki mereka dan daging
anak-anak perempuan mereka, serta setiap
mereka akan memakan daging temannya
dalam pengepungan dan kesukaran, yang
dengannya musuh-musuh mereka dan
orang-orang yang mengejar hidup mereka
mendesak mereka.
10Kemudian engkau harus memecahkan

periuk di depan mata orang-orang yang pergi
bersamamu,
11 dan harus mengatakan kepada mereka:

Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068) alam
(Tsebaot - 6635) berfirman: Beginilah Aku
akan menghancurkan bangsa ini dan kota
ini, seperti orang yang memecahkan bejana
si penjunan yang tidak dapat diperbaiki
kembali, maka mereka akan menguburkan
di Tofet, karena tidak ada lagi tempat untuk
menguburkan.
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12Aku akan melakukan hal ini di tempat ini,

firman TUHAN (YAHWEH - 3068), dan kepada
yang tinggal di dalamnya, dan menjadikan
tempat ini seperti Tofet.
13Rumah-rumah Yerusalem dan istana

raja-raja Yehuda akan menjadi najis seperti
tempat di Tofet; karena di atas atap seluruh
rumah itu mereka telah membakar dupa
bagi semua penguasa langit, serta telah
mencurahkan persembahan curahan bagi allah
(ilah-ilah - 430) lain."
14Kemudian Yeremia datang dari Tofet,

tempat TUHAN (YAHWEH - 3068) telah
mengirimnya untuk bernubuat. Dan berdirilah
dia di pelataran bait TUHAN (YAHWEH - 3068)
dan berkata kepada semua umat.
15Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068) alam

(Tsebaot - 6635), Allah (Elohim - 430) Israel,
berfirman," Lihatlah, Aku akan memberikan
atas kota ini, dan ke atas seluruh desanya,
semua malapetaka yang telah Aku katakan
kepadanya, karena mereka telah menegarkan
tengkuknya untuk tidak mendengarkan
firman-Ku."

20
1Ketika Pashur, anak Imam Immer, ia
juga pejabat pemimpin di bait TUHAN

(YAHWEH - 3068), mendengarkan Yeremia
menubuatkan perkara-perkara ini,
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2maka Pashur memukul Nabi Yeremia, dan

meletakkan dia di pasungan yang ada di
bagian atas gerbang Benyamin, yang ada di
dekat bait TUHAN (YAHWEH - 3068).
3Dan pada hari berikutnya, Pashur

melepaskan Yeremia dari pasungan. Lalu
Yeremia berkata kepadanya, "TUHAN
(YAHWEH - 3068) tidak akan menyebut
namamu Pashur, tetapi kengerian dari segala
penjuru.
4Sebab itu, beginilah TUHAN (YAHWEH

- 3068) berfirman: Lihatlah, Aku akan
menjadikan engkau kengerian bagi dirimu
sendiri, dan bagi semua temanmu. Mereka
akan rebah oleh pedang musuh mereka,
dan matamu akan melihatnya. Aku akan
memberikan seluruh Yehuda ke tangan raja
Babilon, dan dia akan mengangkut mereka
ke dalam pembuangan di Babilon, serta
membunuh mereka dengan pedang.
5Aku akan memberikan seluruh kekayaan

kota ini, dan seluruh hasilnya, semua barang
berharga, dan semua harta benda raja-raja
Yehuda, bahkan Aku akan memberikannya
ke tangan musuh-musuh mereka, yang akan
menjarah dan mengambil mereka, serta
membawanya ke Babilon.
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6Dan engkau, Pashur dan semua orang yang

tinggal di rumahmu, engkau akan pergi ke
dalam penawanan. Dan engkau akan sampai
di Babilon, dan engkau akan mati di sana dan
engkau akan dikuburkan di sana, engkau dan
semua temanmu yang kepadanya engkau
telah bernubuat palsu."
7 "Ya TUHAN (YAHWEH - 3068), Engkau

telah membujuk aku, ya aku telah terbujuk.
Engkau lebih kuat daripadaku, dan Engkau
telah menang. Aku menjadi ejekan sepanjang
hari, setiap orang mencemooh aku.
8Sebab apabila aku berbicara, aku berseru,

aku memberitahukan kekerasan dan
kehancuran; karena firman TUHAN (YAHWEH -
3068) menjadi suatu celaan dan ejekan bagiku
sepanjang hari."
9Kemudian aku berkata: Aku tidak akan

menyebut-Nya atau berbicara di dalam
Nama-Nya lagi. Namun firman-Nya ada di
dalam hatiku, seperti api yang membara
terkurung di dalam tulang-tulangku, dan
aku lelah menahannya, aku tidak sanggup
menahannya.
10Sebab aku mendengar perkataan jahat dari

banyak orang: Kengerian ada di mana-mana!
Adukanlah dia! Ya, biarlah kita mengadukan
dia! Setiap sahabatku mengintai kejatuhanku.



YEREMIA 20.11–15 93

Barangkali dia akan terpikat dan kita akan
menang terhadapnya, kita akan melakukan
pembalasan.
11Namun, TUHAN (YAHWEH - 3068) ada

beserta aku seperti seorang yang perkasa,
yang mengagumkan. Sebab itu, yang
menganiaya aku akan tersandung, dan mereka
tidak akan menang, dan mereka akan menjadi
sangat malu, karena mereka tidak bertindak
bijaksana; suatu celaan yang selamanya tidak
dapat dilupakan.
12Namun, ya TUHAN (YAHWEH - 3068) alam

(Tsebaot - 6635), yang menguji orang benar,
yang melihat tali kekang dan hati; biarlah
aku melihat pembalasan-Mu atas mereka,
karena aku telah mengungkapkan perkaraku
kepada-Mu.
13Menyanyilah bagi TUHAN (YAHWEH -

3068), pujilah TUHAN (YAHWEH - 3068),
karena Dia telah menyelamatkan jiwa orang
miskin dari tangan orang-orang jahat.
14Terkutuklah hari yang di dalamnya aku

telah dilahirkan, hari yang ibuku telah
melahirkan aku, biarlah dia tidak menjadi yang
diberkati.
15Terkutuklah orang yang membawa berita

kepada ayahku, dengan mengatakan: Seorang
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anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang
membuatnya sangat gembira.
16Biarkanlah orang itu menjadi seperti

kota-kota yang telah TUHAN (YAHWEH - 3069)
robohkan, tanpa belas kasihan. Dan biarlah
dia mendengar suatu tangisan di pagi hari,
dan seruan di siang hari;
17 karena dia tidak membunuhku dari

kandungan, dan bahwa ibuku menjadi
kuburanku, dan kandungannya besar
selamanya.
18Mengapa aku lahir dari kandungan untuk

menyaksikan kesusahan dan kedukaan, dan
hari-hariku berakhir dalam perasaan malu?"

21
1 Firman yang datang kepada Yeremia
dari TUHAN (YAHWEH - 3068), ketika

Raja Zedekia mengirim Pashur anak Malkia
dan Imam Zefanya anak Maaseya, kepadanya,
dengan mengatakan,
2 "Aku mohon kepadamu, bertanyalah kepada

TUHAN (YAHWEH - 3068) bagi kami. Sebab
Nebukadnezar, raja Babilon, sedang berperang
melawan kami. Barangkali TUHAN (YAHWEH -
3068) akan bertindak bagi kami seperti semua
karya-Nya yang ajaib, sehingga raja itu akan
mundur dari kami."
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3Dan Yeremia berkata kepada mereka,

"Beginilah harus kamu katakan kepada
Zedekia:
4Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068), Allah

(Elohim - 430) Israel, berfirman: Lihatlah,
Aku mengembalikan senjata perang yang
ada di tanganmu, yang engkau pakai untuk
perang melawan raja Babilon, dan melawan
orang-orang Kasdim yang mengepung engkau
di luar tembok. Dan Aku akan mengumpulkan
mereka bersama-sama di tengah-tengah kota
ini.
5Aku sendiri akan berperang terhadap kamu

dengan tangan yang teracung dan dengan
lengan yang kuat, dan dalam amarah dan
kegeraman, serta dalam murka yang hebat.
6Dan Aku akan memukul orang-orang di kota

ini, manusia dan binatang; mereka akan mati
karena wabah yang hebat.
7Dan setelah itu, firman TUHAN (YAHWEH -

3068): Aku akan menyerahkan Zedekia, raja
Yehuda, dan para pelayannya, dan rakyat
itu, dan semua yang masih tersisa di kota
ini, dari wabah penyakit, dari pedang dan
dari kelaparan, ke tangan Nebukadnezar,
raja Babilon, serta ke tangan musuh-musuh
mereka, dan ke tangan orang-orang yang
mencari nyawa mereka. Dia akan memukul
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mereka dengan mata pedang; ia tidak
akan mengecualikan mereka, ataupun
berbelaskasihan, dan juga tidak memiliki
perasaan kasihan.
8Dan kepada bangsa ini, haruslah engkau

katakan: Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3069)
berfirman: Lihatlah Aku menempatkan di
hadapanmu jalan kehidupan, dan jalan
kematian.
9Mereka yang tersisa di kota ini akan mati

oleh pedang, dan oleh kelaparan dan oleh
wabah. Namun mereka yang keluar dan jatuh
ke atas orang-orang Kasdim yang mengepung
kamu, ia akan hidup, dan hidupnya akan
menjadi barang rampasan.
10Aku telah menghadapkan wajah-Ku

terhadap kota ini untuk yang buruk, bukan
yang baik," firman TUHAN (YAHWEH - 3068),
"Kota ini akan diserahkan ke tangan raja
Babilon, dan dia akan membakarnya dengan
api."
11Mengenai keluarga raja Yehuda, katanya,

"Dengarkanlah firman TUHAN (YAHWEH -
3068):
12Hai keturunan Daud, beginilah TUHAN

(YAHWEH - 3068) berfirman: Lakukanlah
keadilan di pagi hari, dan lepaskanlah
orang-orang yang dirampas haknya dari
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tangan penindasnya, jika tidak murka-Ku
akan menyala seperti api, dan membakar
sehingga tidak ada seorang pun dapat
memadamkannya, karena perbuatan
kejahatannya.
13 Lihatlah, Aku menentang engkau, hai

yang tinggal di lembah, gunung batu di tanah
datar," firman TUHAN (YAHWEH - 3068),
"mereka yang berkata: Siapakah yang dapat
turun melawan kami? Atau siapakah yang
dapat memasuki rumah kami?
14Namun Aku akan menghukum kamu sesuai

dengan hasil perbuatanmu," firman TUHAN
(YAHWEH - 3068), "dan Aku akan menyalakan
api di dalam hutannya, dan akan melahap
segala sesuatu yang ada di sekitarnya."

22
1Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)
berfirman, "Pergilah ke istana raja

Yehuda dan engkau akan mengatakan firman
ini di sana;
2 dan berkatalah: Dengarkanlah firman

TUHAN (YAHWEH - 3068), ya raja Yehuda,
yang duduk di atas takhta Daud, engkau dan
para hambamu, serta rakyatmu yang masuk
melalui gerbang-gerbang ini.
3Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman: Lakukanlah keadilan dan
kebenaran, lepaskanlah mereka yang dirampas
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dari tangan pemerasnya. Dan janganlah
menindas kepada orang asing, atau kepada
janda, atau kepada yatim piatu, dan janganlah
melakukan kekerasan ataupun menumpahkan
darah orang yang tidak bersalah di tempat ini.
4Sebab jika engkau sungguh-sungguh

melakukan hal ini, maka ke sana akan masuk
melalui gerbang istana ini, raja-raja yang
akan duduk di atas takhta Daud, mengendarai
kereta dan kuda, dia dan hamba-hambanya
serta rakyatnya.
5Namun jika engkau tidak mau

mendengarkan perkataan-perkataan ini,
Aku bersumpah demi diri-Ku sendiri, firman
TUHAN (YAHWEH - 3068), bahwa istana ini
akan menjadi reruntuhan."
6Sebab, beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman mengenai keluarga raja Yehuda,
"Engkaulah Gilead bagi-Ku, puncak gunung
Libanon, namun sayang Aku akan menjadikan
engkau padang gurun, kota-kota yang tidak
berpenghuni.
7Aku akan menetapkan para penghancur

melawan engkau, masing-masing dengan
senjatanya, dan mereka akan menebang
pohon aras pilihanmu, dan membuatnya jatuh
dalam api."
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8Dan banyak bangsa akan melewati kota

ini; dan mereka masing-masing akan berkata
seorang kepada yang lain: Mengapakah
TUHAN (YAHWEH - 3068) berbuat demikian
terhadap kota yang besar ini?
9Kemudian mereka akan menjawab: Sebab

mereka telah meninggalkan perjanjian TUHAN
(YAHWEH - 3068), Allah (Elohim - 430)
mereka, dan menyembah allah (ilah-ilah - 430)
lain, serta melayaninya.
10 Janganlah menangis bagi yang meninggal,

ataupun berkabung baginya; menangislah
dengan pilu bagi orang yang pergi jauh,
karena dia tidak akan kembali lagi, dan tidak
akan melihat lagi tanah kelahirannya.
11Sebab beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman mengenai Salum anak Yosia, raja
Yehuda, yang memerintah di takhta Yosia,
ayahnya, yang telah meninggalkan tempat ini,
"Dia tidak akan kembali lagi ke sini,
12namun dia akan meninggal di sana di

tempat mereka telah membuangnya, dan dia
tidak akan melihat negeri ini lagi."
13 "Celakalah dia yang membangun rumahnya

tanpa kebenaran, dan anjungan kamarnya
tanpa keadilan; sesamanya melayani tanpa
bayar, dan dia tidak memberikan upah
kerjanya;
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14 yang berkata: Aku mau membangun

sendiri rumah yang luas dan atap kamar
yang besar, serta membuat jendela untuknya,
lalu menutupinya dengan kayu aras, dan
mengecatnya dengan warna merah terang.
15Apakah engkau memerintah, karena

engkau mengingini lebih banyak kayu aras?
Tidakkah ayahmu makan dan minum, dan
melakukan keadilan serta kebenaran, lalu hal
itu baik baginya?
16 Ia mengadili perkara orang yang sengsara

dan yang miskin, maka hal itu baik, tidakkah
dia mengenal Aku?" Firman TUHAN (YAHWEH
- 3068)?
17 "Namun matamu dan hatimu tidak

menginginkan apa pun, selain mengejar
untung, menumpahkan darah orang yang
tidak bersalah, menindas dan melakukan
kekerasan."
18Sebab itu beginilah TUHAN (YAHWEH -

3068) berfirman mengenai Yoyakim anak
Yosia, raja Yehuda, "Mereka tidak akan
meratap untuknya dan berkata: Ya saudaraku,
atau: Ya saudariku! Mereka tidak akan meratap
untuknya, dan berkata: Ya tuan! Atau: Ah
kemuliannya!
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19Dia akan dikuburkan bersama penguburan

seekor keledai, diseret ke arah gerbang
Yerusalem, dan dilemparkan ke luar.
20Naiklah ke gunung Libanon dan

berteriaklah. Dan angkatlah suaramu di Basan,
dan berserulah dari Abarim; karena semua
kekasihmu telah dimusnahkan.
21Aku berbicara kepadamu di dalam

kelimpahanmu, tetapi engkau berkata: Aku
tidak akan mendengar. Ini telah menjadi
jalanmu dari masa mudamu, karena engkau
tidak mematuhi suara-Ku.
22Angin akan menggiring semua orang yang

menggembalakanmu, dan kekasih-kekasihmu
akan pergi ke dalam penawanan. Sungguh,
kemudian engkau akan menjadi malu dan hina
karena semua kejahatanmu.
23Wahai penghuni Libanon, yang bersarang

di pohon-pohon aras, betapa engkau akan
mengerang ketika rasa sakit menimpamu,
sakit seperti seorang wanita yang hendak
melahirkan!
24Demi Aku yang hidup," firman TUHAN

(YAHWEH - 3068), "walaupun Konya anak
Yoyakim, raja Yehuda, adalah cincin meterai di
tangan kanan-Ku, namun Aku akan mencabut
engkau dari sana!
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25Aku akan menyerahkan engkau ke tangan

orang-orang yang mencari hidupmu, dan ke
tangan orang-orang yang wajahnya engkau
takuti, bahkan ke tangan Nebukadnezar, raja
Babilon, dan ke tangan orang-orang Kasdim.
26Aku akan melemparkan engkau dan ibumu

yang melahirkan engkau ke negeri lain, ke
tempat yang engkau tidak dilahirkan di sana,
dan di sana engkau akan mati.
27Namun ke negeri tempat mereka

mengangkat jiwanya untuk kembali, mereka
tidak akan kembali ke sana."
28Apakah manusia Konya ini sebuah periuk

pecah yang terhina? Ataukah sebuah bejana
yang tidak disukai orang? Mengapakah dia
dicampakkan, dia dan keturunannya, dan
dibuang ke negeri yang tidak mereka ketahui?
29Wahai bumi, bumi, bumi! Dengarkanlah

firman TUHAN (YAHWEH - 3069)!
30Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman, "Tulislah orang ini tanpa anak,
seorang yang tidak akan berhasil pada
hari-harinya. Sebab tidak ada satu pun dari
keturunannya akan berhasil, duduk di atas
takhta Daud dan memerintah kembali di
Yehuda."

23
1 "Celakalah para gembala yang
menghancurkan dan menyerakkan
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domba gembalaan-Ku," firman TUHAN
(YAHWEH - 3068),
2 "sebab itu beginilah TUHAN (YAHWEH -

3068), Allah (Elohim - 430) Israel, berfirman
kepada para gembala yang menggembalakan
umat-Ku: Kamu telah menyerakkan kawanan
domba-Ku, dan telah menghalau mereka serta
tidak memelihara mereka. Lihat, Akulah yang
akan memperhitungkan kepadamu kejahatan
dari perbuatan-perbuatanmu," firman TUHAN
(YAHWEH - 3068).
3 "Dan Aku akan mengumpulkan sisa

kawanan domba-Ku dari seluruh negeri ke
mana mereka telah Aku halau, dan Aku akan
membawa mereka kembali ke kandangnya,
dan mereka akan berkembang biak dan
bertambah banyak.
4Aku akan membangkitkan gembala-

gembala, mereka akan menggembalakannya.
Dan mereka tidak akan menjadi takut ataupun
merasa ngeri, dan juga mereka tidak akan
terhilang lagi," firman TUHAN (YAHWEH -
3068).
5 "Lihatlah, hari-hari itu datang, firman

TUHAN (YAHWEH - 3068), "bahwa Aku akan
membangkitkan sebuah tunas yang benar
bagi Daud, dan seorang raja akan memerintah
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dan bertindak dengan bijaksana, serta akan
melakukan keadilan dan kebenaran di bumi."
6 "Pada hari-hari-Nya Yehuda akan

diselamatkan dan Israel akan tinggal dengan
aman. Dan inilah Nama-Nya yang Dia
menyatakan-Nya: TUHAN (YAHWEH - 3068)
Tsidkenu.
7Oleh karena itu, lihatlah, hari-hari itu tiba,"

firman TUHAN (YAHWEH - 3068), "bahwa
mereka tidak akan berkata lagi: Demi TUHAN
(YAHWEH - 3068) yang hidup, yang telah
membawa bani Israel keluar dari tanah Mesir;
8 tetapi, demi TUHAN (YAHWEH - 3068) yang

hidup, yang telah membawa dan memimpin
keturunan keluarga Israel keluar dari negeri
utara, serta dari seluruh negeri ke mana
mereka telah Dia halau. Dan mereka akan
tinggal di negeri mereka sendiri."
9Hatiku menjadi hancur di dalam diri-ku

karena para nabi, seluruh tulangku gemetar,
aku menjadi seperti seorang pemabuk, dan
seperti seorang yang pingsan oleh anggur,
oleh sebab TUHAN (YAHWEH - 3068), dan
oleh karena kekudusan firman-Nya.
10Sebab negeri ini penuh dengan orang-

orang yang berzina. Negeri ini berkabung
karena kutuk; padang rumput di gurun
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menjadi kering, jalan mereka jahat, dan
kekuatan mereka tidak benar.
11 "Sebab, baik nabi maupun imam menjadi

cemar; ya, Aku telah menemukan kejahatan
mereka di dalam bait-Ku," firman TUHAN
(YAHWEH - 3068).
12 "Maka jalan mereka akan menjadi seperti

tempat yang licin di dalam kegelapan, mereka
akan terhalau dan jatuh karenanya. Sebab,
Aku akan memberikan petaka ke atas mereka,
yaitu pada tahun penghukuman mereka,"
firman TUHAN (YAHWEH - 3069).
13 "Dan Aku telah melihat ketidaklayakan di

antara para nabi Samaria, mereka bernubuat
bagi Baal dan telah menyebabkan umat-Ku
Israel sesat.
14Aku juga telah melihat suatu hal yang

mengerikan di antara para nabi Yerusalem,
mereka melakukan perzinaan dan berjalan
dalam kebohongan, dan mereka menguatkan
tangan para pelaku kejahatan, sehingga tidak
ada seorang pun berbalik dari kejahatannya.
Mereka semua telah menjadi seperti Sodom
bagi-Ku, dan penduduknya seperti Gomora."
15Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068) alam

(Tsebaot - 6635) berfirman mengenai para
nabi itu, "Lihatlah, Aku akan membuat mereka
makan pohon pahit, dan membuat mereka
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minum air empedu, karena dari nabi-nabi
Yerusalem telah menyebar kefasikan ke
seluruh negeri."
16Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068) alam

(Tsebaot - 6635) berfirman, "Janganlah
mendengarkan perkataan para nabi yang
bernubuat kepadamu, mereka membuatmu
bodoh, mereka mengucapkan penglihatan dari
hati mereka sendiri, bukan dari mulut TUHAN
(YAHWEH - 3068).
17Dengan terus-menerus mengatakan

kepada orang-orang yang merendahkan
Aku: TUHAN (YAHWEH - 3068) berfirman:
Bagimu akan datang damai sejahtera! Dan
kepada setiap orang yang berjalan menurut
kekerasan hatinya, mereka telah mengatakan:
Malapetaka tidak akan menimpa atasmu!
18Sebab, siapakah yang telah berdiri di

dewan TUHAN (YAHWEH - 3068), dan
memerhatikan serta mendengar firman-Nya?
Siapakah yang telah memerhatikan firman-Nya
dan mendengarkan-Nya?
19 Lihatlah, badai dari TUHAN (YAHWEH

- 3068) telah bergerak dalam murkanya,
bagaikan angin puting beliung, ia akan
menimpa kepala orang-orang jahat.
20Murka TUHAN (YAHWEH - 3068) tidak

akan kembali sampai Dia melaksanakan, dan
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sampai Dia mewujudkan maksud hati-Nya.
Pada hari-hari terakhir, kamu akan memahami
hal ini dengan pengertian.
21Aku tidak mengutus para nabi itu, tetapi

mereka pergi, Aku tidak berfirman kepada
mereka, tetapi mereka menubuatkannya
sendiri.
22Namun, jika mereka berdiri di dalam

nasihat-Ku, dan menyebabkan umat-Ku
mendengar firman-Ku, maka mereka akan
berbalik dari jalannya yang jahat, dan dari
kejahatan perbuatan-perbuatannya.
23Apakah Aku ini Allah (Elohim - 430) dari

dekat," firman TUHAN (YAHWEH - 3068), "dan
bukan Allah (Elohim - 430) dari jauh?
24Atau, dapatkah seseorang

menyembunyikan dirinya di tempat
rahasia sehingga Aku tidak dapat melihatnya?"
Firman TUHAN (YAHWEH - 3068), "bukankah
Aku yang memenuhi langit dan bumi?" Firman
TUHAN (YAHWEH - 3068),
25 "Aku telah mendengar apa yang diucapkan

para nabi, mereka bernubuat palsu di dalam
Nama-Ku, dengan mengatakan: Aku telah
bermimpi, aku telah bermimpi.
26Sampai kapan hal ini ada di dalam hati para

nabi yang menubuatkan dusta; ya, mereka
dalam hatinya adalah para nabi pembohong.
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27Yang berencana untuk membuat umat-Ku

melupakan Nama-Ku dengan mimpi-mimpi
mereka, yang mereka ceritakan seorang
kepada sesamanya, sebagaimana yang leluhur
mereka telah melupakan Nama-Ku karena
Baal.
28Nabi yang padanya ada mimpi, biarlah dia

menceritakan mimpinya. Dan yang padanya
ada firman-Ku, biarlah dia membicarakan
firman-Ku dengan setia. Apakah sangkut
pautnya jerami dengan gandum?" firman
TUHAN (YAHWEH - 3068).
29 "Bukankah firman-Ku seperti api?" firman

TUHAN (YAHWEH - 3068), "dan seperti palu
yang menghancurkan batu cadas?"
30 "Dengan demikian, lihatlah Aku menentang

para nabi," firman TUHAN (YAHWEH - 3068),
"yang mencuri firman-Ku, masing-masing dari
sesamanya."
31 "Lihatlah Aku menentang para nabi,"

Firman TUHAN (YAHWEH - 3068), "yang
menggunakan lidahnya dan mengucapkan
firman."
32 "Lihatlah, Aku melawan orang-orang

yang menubuatkan mimpi-mimpi palsu,"
firman TUHAN (YAHWEH - 3068), "dan
menceritakannya, serta menyebabkan umat-
Ku sesat oleh kebohongan mereka, dan oleh
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kelakuan sembrono mereka, padahal Aku tidak
mengutus mereka maupun memerintahkan
mereka, karena mereka sama sekali tidak
berguna untuk umat ini," firman TUHAN
(YAHWEH - 3068).
33 "Dan ketika umat ini, atau nabi itu,

atau seorang imam, bertanya kepadamu
dengan mengatakan: Apakah pesan TUHAN
(YAHWEH - 3068)? Maka engkau harus berkata
kepada mereka: Pesan apa? Aku bahkan
akan meninggalkan engkau," firman TUHAN
(YAHWEH - 3068).
34 "Dan nabi itu, dan imam itu, dan umat yang

mengatakan: Inilah pesan TUHAN (YAHWEH
- 3068), Aku akan menghukum orang itu
beserta keluarganya.
35Beginilah kamu harus berkata masing-

masing kepada tetangganya, dan masing-
masing kepada saudaranya: Apakah TUHAN
(YAHWEH - 3068) sudah menjawab? Dan
apakah TUHAN (YAHWEH - 3068) telah
berfirman?"
36Maka kamu tidak akan mengingat lagi

pesan TUHAN (YAHWEH - 3068), karena bagi
setiap orang perkataannya menjadi pesan
ilahi, bahkan kamu telah memutarbalikkan
firman Allah (Elohim - 430) yang hidup, TUHAN
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(YAHWEH - 3068) alam (Tsebaot - 6635), Allah
(Elohim - 430) kami.
37 "Beginilah engkau harus berkata kepada

nabi itu: Apakah TUHAN (YAHWEH - 3068)
sudah menjawab engkau? Dan apakah TUHAN
(YAHWEH - 3068) telah berfirman?
38Namun apabila kamu mengatakan pesan

TUHAN (YAHWEH - 3068); sebab itu beginilah
TUHAN (YAHWEH - 3068) berfirman: Karena
kamu mengatakan perkataan ini: Pesan
TUHAN (YAHWEH - 3068); sementara Aku
telah menyuruh kepadamu untuk mengatakan:
Kamu tidak boleh berkata: Pesan TUHAN
(YAHWEH - 3068),
39 dengan demikian, lihatlah Aku, bahkan

Aku akan melupakan kamu sama sekali, dan
Aku akan meninggalkan kamu serta kota yang
telah Aku berikan kepadamu dan kepada
leluhurmu, jauh dari hadapan-Ku.
40Dan Aku akan mendatangkan celaan kekal

ke atasmu, dan aib yang tiada akhir, yang tidak
akan terlupakan."

24
1TUHAN (YAHWEH - 3068)
menunjukkan kepadaku, dan lihatlah,

dua keranjang buah ara yang terletak di depan
tempat suci TUHAN (YAHWEH - 3068), setelah
Nebukadnezar, raja Babilon, mengasingkan
Yekhonya anak Yoyakim, raja Yehuda, dan
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para penguasa Yehuda, beserta para tukang
dan pandai besi dari Yerusalem, dan membawa
mereka ke Babilon.
2Satu keranjang berisi buah ara yang

sangat baik, seperti buah ara yang pertama
kali matang. Dan keranjang yang lain berisi
buah ara yang sangat buruk dan tidak dapat
dimakan karena buruknya.
3Dan TUHAN (YAHWEH - 3068) berfirman

kepadaku, "Apakah yang engkau lihat,
Yeremia?" Dan aku menjawab, "Buah ara.
Buah ara yang baik, sangat baik dan buah
ara yang buruk, sangat buruk sehingga tidak
dapat dimakan karena buruknya."
4Dan datanglah firman TUHAN (YAHWEH -

3068) kepadaku, kata-Nya,
5 "Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068), Allah

(Elohim - 430) Israel, berfirman: Seperti
buah-buah ara yang baik ini, demikianlah Aku
akan mengakui orang buangan dari Yehuda
yang telah Aku buang dari tempat ini ke negeri
orang Kasdim demi kebaikan.
6Dan Aku mengarahkan mata-Ku kepada

mereka demi kebaikan, dan Aku akan
membawa mereka kembali ke negeri ini. Dan
Aku akan membangun mereka dan tidak
meruntuhkannya dan Aku akan menanam
mereka dan tidak mencabutnya.
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7Aku akan memberikan mereka sebuah hati

untuk mengenal Aku, bahwa Akulah TUHAN
(YAHWEH - 3068). Dan mereka akan menjadi
umat-Ku, dan Aku akan menjadi Allah (Elohim
- 430) mereka. Sebab mereka akan kembali
kepada-Ku dengan segenap hati.
8Dan seperti buah ara yang buruk dan

yang tidak dapat dimakan karena buruknya,
beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068) berfirman:
Demikianlah Aku akan memperlakukan
Zedekia, raja Yehuda, dan para penguasanya,
serta sisa-sisa penduduk Yerusalem dan yang
masih diam di negeri ini, juga mereka yang
tinggal di tanah Mesir.
9Dan Aku akan mendatangkan suatu

kengerian kepada mereka di antara seluruh
kerajaan di bumi, dengan suatu kemalangan,
celaan, cemoohan, dan kutukan di semua
tempat ke mana Aku akan menghalau mereka.
10Aku akan mendatangkan pedang,

kelaparan, dan wabah penyakit di antara
mereka sampai mereka dimusnahkan dari
negeri yang telah Aku berikan kepada mereka
dan kepada leluhur mereka."

25
1 Firman yang ada pada Yeremia
mengenai seluruh rakyat Yehuda, pada

tahun keempat pemerintahan Yoyakim anak
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Yosia, raja Yehuda, yaitu pada tahun pertama
pemerintahan Nebukadnezar, raja Babilon:
2 yang telah Nabi Yeremia sampaikan kepada

seluruh bangsa Yehuda dan kepada semua
orang yang tinggal di Yerusalem, dengan
mengatakan,
3 "Sejak tahun ketiga belas zaman Yosia anak

Amon, raja Yehuda, bahkan sampai hari ini,
selama dua puluh tiga tahun, firman TUHAN
(YAHWEH - 3068) telah datang kepadaku,
dan aku telah mengatakannya kepadamu,
mengatakannya berulang-ulang, tetapi engkau
tidak mau mendengarkannya.
4Dan TUHAN (YAHWEH - 3068) telah

mengutus kepadamu semua hamba-Nya,
para nabi, mengutusnya berulang-ulang,
tetapi engkau tidak memerhatikan
maupun menyendengkan telinga untuk
mendengarkannya,
5 ketika mengatakan: Sekarang berbaliklah

masing-masing dari jalannya yang jahat, dan
dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat,
dan tinggallah di negeri yang telah TUHAN
(YAHWEH - 3069) berikan kepadamu dan
kepada leluhurmu dari selamanya sampai
selama-lamanya.
6Dan janganlah mengikuti allah (ilah-

ilah - 430) lain untuk melayani mereka,
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dan untuk menyembah mereka, serta
janganlah membangkitkan amarah-Ku dengan
perbuatan-perbuatan tanganmu, maka Aku
tidak akan mencelakakan kamu.
7Namun kamu tidak mendengarkan Aku,"

firman TUHAN (YAHWEH - 3068), "Karena
itu kamu membangkitkan murka-Ku dengan
perbuatan-perbuatan tanganmu, untuk
kemalanganmu."
8Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068) alam

(Tsebaot - 6635) berfirman, "Sebab kamu
tidak mendengarkan firman-Ku,
9 lihatlah, Aku akan mendatangkan dan

membawa seluruh kaum dari utara," firman
TUHAN (YAHWEH - 3068), "dan Nebukadnezar,
raja Babilon, hamba-Ku, dan Aku akan
mendatangkan mereka melawan negeri ini,
melawan penduduknya serta melawan seluruh
bangsa. Dan Aku akan menghancurkan
mereka seluruhnya, menjadikan mereka suatu
kengerian, dan ejekan, serta reruntuhan yang
kekal.
10Aku akan melenyapkan dari mereka

suara sukacita dan suara kegembiraan, suara
mempelai pria dan suara mempelai wanita,
suara batu kilangan dan cahaya pelita.
11Maka segenap negeri ini akan menjadi

sebuah reruntuhan dan kengerian; bangsa-
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bangsa ini akan melayani raja Babilon selama
tujuh puluh tahun."
12 "Dan akan terjadi, ketika tujuh puluh

tahun telah genap, Aku akan menghukum
raja Babilon dan bangsa itu, dan negeri orang
Kasdim, atas kesalahan mereka," firman
TUHAN (YAHWEH - 3068), "dan Aku akan
menjadikannya reruntuhan selamanya.
13Aku akan memberikan ke atas negeri

itu semua firman yang telah Aku ucapkan
kepadanya, semua yang tertulis dalam kitab
ini seperti yang telah dinubuatkan Yeremia
terhadap bangsa itu.
14Sebab, banyak bangsa dan raja-raja yang

besar telah melayani kepada mereka, bahkan
mereka dan Aku akan membalas kepada
mereka setimpal dengan perbuatan mereka,
dan sesuai dengan pekerjaan tangan mereka."
15Oleh karena itu beginilah TUHAN (YAHWEH

- 3068), Allah (Elohim - 430) Israel, berfirman
kepadaku, "Ambillah cawan anggur murka ini
dari tangan-Ku, dan buatlah bangsa-bangsa
yang kepadanya Aku telah mengutus engkau
untuk meminumnya.
16Dan mereka akan minum, lalu terhuyung-

huyung dan menjadi mabuk, karena pedang
yang akan Aku kirimkan ke antara mereka."
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17Kemudian aku mengambil cawan dari

tangan TUHAN (YAHWEH - 3068), dan
membuat semua bangsa meminumnya, yang
kepadanya TUHAN (YAHWEH - 3068) telah
mengutus aku;
18Yerusalem, dan kota-kota Yehuda, serta

raja-rajanya, dan para pemukanya, untuk
menjadikan mereka reruntuhan, suatu
kengerian, suatu celaan, dan suatu kutukan,
seperti pada hari ini;
19 Firaun, raja Mesir, dan para pegawainya,

dan pembesar-pembesarnya, serta seluruh
rakyatnya;
20 dan semua bangsa campuran, dan semua

raja negeri Us, dan semua raja negeri Filistin,
dan Askelon, dan Gaza, dan Ekron, serta
orang-orang yang tersisa di Asdod;
21Edom dan Moab, serta keturunan Amon;
22 dan semua raja Tirus, dan semua raja

Sidon, serta raja-raja pesisir di seberang laut;
23Dedan, dan Tema, dan Bus, serta semua

orang yang dipotong janggutnya;
24 dan semua raja Arab, dan semua raja

bangsa campuran yang berdiam di padang
gurun;
25 dan semua raja Zimri, dan semua raja

Elam, dan semua raja Media;
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26 dan semua raja di utara, yang jauh

dan yang dekat, masing-masing dengan
saudaranya, serta semua kerajaan dunia yang
berada di atas muka bumi; dan raja Sesakh
akan minum sesudah mereka.
27 "Beginilah engkau akan berkata kepada

mereka: Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)
semesta alam (Tsebaot - 6635), Allah (Elohim
- 430) Israel, berfirman: Minumlah dan
mabuklah, lalu muntahlah dan jatuhlah,
janganlah bangkit; oleh sebab pedang yang
akan Aku kirimkan ke antaramu.
28Dan akan terjadi, apabila mereka menolak

untuk mengambil cawan itu dari tanganmu
untuk meminumnya, maka engkau harus
berkata kepada mereka: Beginilah TUHAN
(YAHWEH - 3068) alam (Tsebaot - 6635)
berfirman: Engkau harus meminumnya.
29Sebab, lihatlah Aku mulai mendatangkan

malapetaka pada kota yang atasnya Nama-Ku
disebut, dan apakah engkau akan didapati
sama sekali tidak bersalah? Engkau tidak
akan bebas dari kesalahan. Sebab Aku akan
mendatangkan pedang ke atas seluruh
penduduk bumi," firman TUHAN (YAHWEH -
3068) alam (Tsebaot - 6635).
30 "Sebab itu engkau harus menubuatkan

semua perkataan ini terhadap mereka, dan
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katakanlah kepada mereka: TUHAN (YAHWEH
- 3068) akan menghardik dari tempat tinggi,
dan memperdengarkan suara-Nya dari
kediaman-Nya yang kudus, Dia akan mengaum
kuat dari tempat kediaman-Nya, dengan pekik
keras Dia menjawab, seperti orang-orang yang
memeras anggur, terhadap seluruh penduduk
bumi.
31Suatu raungan akan menggema sampai ke

ujung-ujung bumi, karena TUHAN (YAHWEH
- 3068) akan menuntut bangsa-bangsa, Dia
akan masuk ke dalam penghakiman dengan
semua manusia. Dia akan menyerahkan
orang-orang fasik kepada pedang," firman
TUHAN (YAHWEH - 3068).
32Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

alam (Tsebaot - 6635) berfirman, "Lihatlah
malapetaka sedang menjalar dari bangsa
ke bangsa, dan suatu badai besar akan
digerakkan dari ujung-ujung bumi.
33Dan penumpasan oleh TUHAN (YAHWEH

- 3068) akan terjadi pada hari itu dari
ujung bumi yang satu ke ujung bumi yang
lain, mereka tidak akan diratapi, tidak
juga dikumpulkan maupun dikuburkan,
mereka akan menjadi seperti kotoran di atas
permukaan tanah.
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34Merataplah, hai para gembala, dan

berserulah, bergulinglah, hai penjaga kawanan
domba. Sebab hari-hari pembantaianmu dan
penyerakanmu telah tiba, kamu akan hancur
seperti suatu bejana pilihan.
35Tempat perlindungan akan lenyap dari

para gembala, dan kelepasan lenyap dari para
penjaga kawanan domba.
36Suara jeritan para gembala, dan ratapan

para penjaga kawanan domba! Sebab TUHAN
(YAHWEH - 3068) sedang menghancurkan
padang rumput mereka.
37 Padang rumput yang damai telah hancur,

karena kilauan murka TUHAN (YAHWEH -
3068).
38Seperti singa muda, Dia telah meninggalkan

sarang-Nya, sebab, negeri mereka telah
menjadi tandus oleh karena amarah
yang menindas, dan oleh karena amarah
murka-Nya."

26
1 Pada awal pemerintahan Yoyakim
anak Yosia, raja Yehuda, datanglah

firman TUHAN (YAHWEH - 3068), yang
mengatakan,
2 "Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman: Berdirilah di pelataran bait TUHAN
(YAHWEH - 3068) dan berbicaralah kepada
seluruh penduduk kota Yehuda yang datang
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untuk beribadah di dalam bait TUHAN
(YAHWEH - 3068), semua firman yang
telah Aku perintahkan kepadamu untuk
mengatakannya kepada mereka, janganlah
menghilangkan sepatah kata pun.
3Barangkali mereka mau mendengarkan, dan

setiap orang berbalik dari jalannya yang jahat,
sehingga Aku menyesal terhadap malapetaka
yang Aku rencanakan untuk melakukannya
terhadap mereka karena kejahatan perbuatan
mereka.
4Dan engkau harus berkata kepada mereka:

Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068) berfirman:
Jika engkau tidak mau mendengarkan Aku,
untuk berjalan mengikuti torat-Ku yang telah
Aku tetapkan di hadapanmu,
5untuk mendengarkan perkataan hamba-

Ku para nabi yang Aku utus kepadamu:
mengutusnya berulang-ulang, tetapi kamu
tidak mendengarkannya,
6maka Aku akan membuat bait ini seperti

Silo, dan menjadikan kota ini sebagai suatu
kutukan bagi semua bangsa di bumi."
7 Para imam dan nabi serta semua umat

mendengarkan Yeremia yang sedang
mengatakan perkataan ini di dalam bait
TUHAN (YAHWEH - 3068).
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8Dan terjadilah, ketika Yeremia telah selesai

mengatakan semua perkataan yang telah
TUHAN (YAHWEH - 3068) perintahkan untuk
mengatakannya kepada semua orang, para
imam dan para nabi serta semua orang
menangkapnya, dengan berkata, "Engkau
pasti akan mati!
9Mengapa engkau bernubuat dalam

Nama TUHAN (YAHWEH - 3068) dengan
mengatakan: Bait ini akan menjadi seperti
Silo, dan kota ini akan menjadi tandus,
tanpa penduduk?" Dan semua orang telah
dikumpulkan melawan Yeremia di bait TUHAN
(YAHWEH - 3068).
10Ketika para pembesar Yehuda mendengar

hal-hal ini, pergilah mereka dari istana raja ke
bait TUHAN (YAHWEH - 3068). Dan mereka
duduk di pintu gerbang TUHAN (YAHWEH -
3068) yang baru.
11Dan para imam dan nabi berkata kepada

para penguasa dan kepada semua orang,
dengan mengatakan, "Biarlah hukuman mati
terjadi pada orang ini, karena telah bernubuat
terhadap kota ini, seperti yang telah kamu
dengarkan dengan telingamu!"
12Kemudian Yeremia berkata kepada semua

penguasa dan kepada seluruh rakyat, dengan
mengatakan, "Tuhanlah (YAHWEH - 3068)
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mengutus aku untuk bernubuat terhadap bait
ini dan kota ini, semua perkataan yang telah
kamu dengar.
13Oleh sebab itu, sekarang perbaikilah

jalan-jalanmu dan perbuatan-perbuatanmu,
dan dengarkanlah suara TUHAN (YAHWEH
- 3068), Allahmu (Elohimmu - 430); dan
TUHAN (YAHWEH - 3068) akan menyesali
kesengsaraan yang telah Dia rancangkan
atasmu.
14Dan aku ini, lihatlah, aku dalam tanganmu,

perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar
dalam pandanganmu.
15Namun, kamu sungguh akan mengetahui

bahwa jika kamu membunuhku, maka kamu
akan menimpakan darah orang yang tidak
bersalah ke atas dirimu sendiri, dan ke atas
kota ini, dan ke atas penduduknya. Sebab
sesungguhnya TUHAN (YAHWEH - 3068) telah
mengutus aku kepadamu supaya mengatakan
semua perkataan ini ke telingamu."
16Kemudian para penguasa, dan seluruh

rakyat berkata kepada para imam dan para
nabi,"Bukankah hukuman mati bagi orang ini,
karena dia telah berbicara kepada kita dalam
Nama TUHAN (YAHWEH - 3069), Allah (Elohim
- 430) kita."
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17Kemudian beberapa tua-tua negeri bangkit

dan berbicara kepada seluruh kumpulan
rakyat, dengan berkata,
18 "Mikha, orang Moreshet telah bernubuat

pada masa Hizkia, raja Yehuda. Dan dia
berkata kepada seluruh bangsa Yehuda,
dengan berkata: Beginilah TUHAN (YAHWEH
- 3068) alam (Tsebaot - 6635) berfirman,
Sion akan dibajak seperti sebuah ladang,
dan Yerusalem akan menjadi sebuah
reruntuhan, dan gunung pada bait itu seperti
tempat-tempat pemujaan di hutan.
19Apakah Hizkia, raja Yehuda, dan seluruh

Yehuda tetap menghukum mati dia? Tidakkah
dia takut akan TUHAN (YAHWEH - 3068),
dan memohon di hadapan TUHAN (YAHWEH
- 3068), dan tidakkah TUHAN (YAHWEH -
3068) menyesali kesengsaraan yang telah Dia
katakan ke atas mereka? Maka kita sedang
melakukan kejahatan besar terhadap jiwa
kita."
20Di sana ada juga seseorang yang bernubuat

dalam Nama TUHAN (YAHWEH - 3068), Uria
anak Semaya, dari Kiryat-Yearim, yang
bernubuat terhadap kota ini dan terhadap
negeri ini sesuai dengan perkataan Yeremia.
21Dan ketika Raja Yoyakim dengan semua

orang perkasanya, dan semua pembesarnya,
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mendengar perkataannya, raja itu mencoba
untuk membunuhnya. Namun Uria mendengar,
dan dia menjadi takut, lalu melarikan diri serta
pergi ke Mesir.
22Dan Raja Yoyakim mengirim orang-orang

ke Mesir, Elnatan anak Akhbor, serta beberapa
orang.
23Mereka membawa Uria keluar dari Mesir,

dan membawanya kepada Raja Yoyakim,
yang membunuhnya dengan pedang serta
membuang mayatnya ke dalam kubur rakyat
biasa.
24Namun tangan Ahikam anak Safan ada

dengan Yeremia, sehingga mereka tidak dapat
menyerahkannya ke tangan orang-orang untuk
dibunuh.

27
1 Pada awal pemerintahan Yoyakim
anak Yosia, raja Yehuda, datanglah

firman TUHAN (YAHWEH - 3069) kepada
Yeremia, yang mengatakan,
2 "Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman kepadaku: Buatlah tali dan kuk
untuk dirimu sendiri, dan pasanglah pada
tengkukmu.
3Dan kirimkanlah pesan kepada raja Edom,

dan kepada raja Moab, dan kepada raja
orang-orang Amon, dan kepada raja Tirus, dan
kepada raja Sidon, melalui tangan para utusan
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yang telah datang ke Yerusalem, kepada
Zedekia, raja Yehuda.
4Dan engkau memerintahkan mereka kepada

tuan-tuan mereka, dengan berkata: Beginilah
TUHAN (YAHWEH - 3068) semesta alam
(Tsebaot - 6635), Allah (Elohim - 430) Israel,
berfirman: Beginilah harus kamu katakan
kepada tuan-tuanmu,
5Aku telah membuat bumi, manusia, dan

binatang-binatang yang ada di atas muka
bumi, dengan kuasa-Ku yang besar, dan
dengan lengan-Ku yang teracung. Aku telah
memberikannya kepada orang yang benar di
mata-Ku.
6Dan sekarang Aku telah menyerahkan

seluruh negeri ini ke tangan Nebukadnezar,
raja Babilon, hamba-Ku. Dan Aku juga telah
memberikan kepadanya binatang di padang
untuk melayaninya.
7Dan semua bangsa akan melayaninya, dan

anak-anaknya, serta cucu-cucunya, sampai
tiba saat negerinya juga, maka banyak bangsa
serta raja-raja yang besar akan melayani
bersamanya.
8Dan itu akan terjadi, bangsa dan kerajaan

yang tidak mau melayani dia, Nebukadnezar,
raja Babilon, dan yang tidak mau menaruh
tengkuknya ke bawah kuk raja Babilon, Aku
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akan menghukum bangsa itu, dengan pedang,
dan dengan kelaparan, serta dengan wabah
penyakit, sampai Aku menghancurkan mereka
dengan tangannya," TUHAN (YAHWEH - 3068)
berfirman,
9 "dan mengenai kamu, janganlah

mendengarkan nabi-nabimu, atau para
peramalmu, atau juru mimpimu, atau para juru
tenungmu, maupun tukang-tukang sihirmu,
yang berkata kepadamu, dengan mengatakan:
Kamu tidak akan melayani raja Babilon.
10Sebab, mereka bernubuat palsu kepadamu,

untuk menjauhkan kamu dari tanahmu, agar
Aku menghalau kamu keluar, dan kamu akan
binasa.
11Namun bangsa yang menyerahkan

tengkuknya ke bawah kuk raja Babilon, dan
melayaninya, Aku akan membiarkannya di
tanahnya sendiri," TUHAN (YAHWEH - 3068)
berfirman, "maka mereka akan mengolahnya
dan mendiaminya."
12Aku juga berbicara kepada Zedekia, raja

Yehuda, sesuai dengan semua perkataan ini,
dengan mengatakan, "Serahkanlah tengkukmu
ke bawah kuk raja Babilon, layanilah dia serta
rakyatnya, dan hiduplah.
13Mengapa kamu mau mati, engkau dan

rakyatmu oleh pedang, oleh kelaparan, dan
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oleh wabah penyakit, seperti yang telah
TUHAN (YAHWEH - 3068) katakan terhadap
bangsa yang tidak mau melayani raja Babilon?
14Sebab itu, janganlah mendengarkan

perkataan para nabi yang berbicara
kepadamu, dengan mengatakan: Engkau tidak
akan melayani raja Babilon, karena mereka
bernubuat palsu kepadamu.
15Sebab Aku tidak mengutus mereka,"

TUHAN (YAHWEH - 3068) berfirman, "namun
mereka bernubuat palsu dalam Nama-Ku,
supaya Aku menghalaumu ke luar, sehingga
engkau binasa, kamu beserta nabi-nabi yang
bernubuat kepadamu."
16 Juga aku berbicara kepada imam-imam

dan kepada semua orang ini, dengan
berkata,"Beginilah TUHAN (YAHWEH -
3068) berfirman: Janganlah mendengarkan
perkataan para nabimu yang bernubuat
kepadamu, dengan berkata: Lihatlah
perkakas-perkakas bait TUHAN (YAHWEH
- 3068) tidak lama lagi akan dikembalikan
dari Babilon; karena mereka bernubuat palsu
kepadamu.
17 Janganlah mendengarkan mereka.

Layanilah raja Babilon, dan hiduplah. Mengapa
kota ini harus menjadi sebuah reruntuhan?
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18Namun jika mereka nabi, dan firman

TUHAN (YAHWEH - 3068) ada pada mereka,
biarlah mereka sekarang memohon kepada
TUHAN (YAHWEH - 3068) alam (Tsebaot -
6635) supaya perkakas-perkakas yang masih
tertinggal di bait TUHAN (YAHWEH - 3068),
dan di istana raja Yehuda, serta yang di
Yerusalem, tidak dibawa pergi ke Babilon.
19Oleh karena itu, beginilah TUHAN

(YAHWEH - 3068) alam (Tsebaot - 6635)
berfirman mengenai tiang-tiang, dan mengenai
laut itu, dan mengenai landasan itu, dan
mengenai sisa perkakas yang masih tertinggal
di kota ini;
20 yang Nebukadnezar, raja Babilon, tidak

mengambilnya ketika dia membawa ke
pembuangan Yekhonya anak Yoyakim, raja
Yehuda, dari Yerusalem ke Babilon, serta
semua bangsawan dari Yehuda dan Yerusalem.
21Sebab beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

alam (Tsebaot - 6635), Allah (Elohim - 430)
Israel, berfirman, mengenai perkakas yang
masih tertinggal di bait TUHAN (YAHWEH -
3068), di istana raja Yehuda, dan di Yerusalem.
22Semuanya akan diangkut ke Babilon, dan

mereka akan ada di sana sampai pada hari Aku
melawat mereka," firman TUHAN (YAHWEH -
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3068), "kemudian Aku akan membawa mereka
dan mengembalikan ke tempat ini."

28
1Dan terjadilah pada tahun itu, pada
awal pemerintahan Zedekia, raja

Yehuda, yaitu pada tahun keempat bulan
kelima, Hananya anak Azur, seorang nabi
dari Gibeon, berbicara kepadaku di dalam
bait TUHAN (YAHWEH - 3068), di depan
mata imam-imam dan semua orang, dengan
mengatakan,
2 "Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068) alam

(Tsebaot - 6635), Allah (Elohim - 430) Israel,
berfirman dengan mengatakan: Aku telah
mematahkan kuk raja Babilon.
3Dalam waktu dua tahun penuh Aku akan

membawa kembali ke tempat ini semua
perkakas bait TUHAN (YAHWEH - 3068) yang
telah Nebukadnezar, raja Babilon, ambil dari
tempat ini dan membawanya ke Babilon.
4Dan Aku akan membawa kembali Yekhonya

anak Yoyakim, raja Yehuda, ke tempat
ini, dengan semua orang buangan dari
Yehuda yang masuk ke Babilon," firman
TUHAN (YAHWEH - 3068), "sebab Aku akan
mematahkan kuk raja Babilon."
5Kemudian Nabi Yeremia berkata kepada

Nabi Hananya di depan mata para imam, dan
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di depan mata semua orang yang berdiri di
dalam bait TUHAN (YAHWEH - 3068),
6 bahkan Nabi Yeremia berkata, "Amin!

Semoga TUHAN (YAHWEH - 3069) berbuat
demikian! Semoga TUHAN (YAHWEH - 3069)
meneguhkan perkataanmu yang telah engkau
nubuatkan, untuk membawa kembali semua
perkakas bait TUHAN (YAHWEH - 3069) dan
semua orang buangan dari Babilon ke tempat
ini.
7Namun sekarang dengarlah perkataan ini

yang aku ucapkan di telingamu dan di telinga
semua orang ini:
8 Para nabi yang ada sebelum aku dan

sebelum engkau dari dahulu kala, telah
bernubuat melawan banyak negeri dan
kerajaan-kerajaan besar; tentang perang,
malapetaka, dan wabah penyakit.
9Mengenai nabi yang bernubuat tentang

damai sejahtera, ketika perkataan nabi itu
digenapi, nabi itu akan diketahui sebagai
seorang yang benar-benar telah TUHAN
(YAHWEH - 3068) utus."
10Kemudian Nabi Hananya mengambil kuk

dari leher Nabi Yeremia dan mematahkannya.
11Dan Hananya berbicara di depan mata

seluruh rakyat itu, dengan berkata, "Beginilah
TUHAN (YAHWEH - 3068) berfirman: Beginilah
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Aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar,
raja Babilon, dari tengkuk semua bangsa itu
dalam dua tahun lagi." Dan Nabi Yeremia terus
berjalan dalam perjalanannya.
12Kemudian firman TUHAN (YAHWEH - 3068)

datang kepada Yeremia, setelah Nabi Hananya
mematahkan kuk dari tengkuk Nabi Yeremia,
dengan berkata,
13 "Pergilah, dan engkau harus berkata

kepada Hananya, dengan mengatakan:
Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068) berfirman,
Engkau telah mematahkan kuk dari kayu,
tetapi engkau akan mendapatkan kuk dari besi
sebagai gantinya.
14Sebab itu, beginilah TUHAN (YAHWEH -

3068) alam (Tsebaot - 6635), Allah (Elohim -
430) Israel, berfirman: Aku telah memasang
sebuah kuk besi di atas tengkuk segala
bangsa ini untuk melayani Nebukadnezar,
raja Babilon. Dan mereka akan melayaninya.
Dan juga Aku telah memberikan kepadanya
binatang-binatang di padang."
15Kemudian Nabi Yeremia berkata kepada

Nabi Hananya, "Dengarlah sekarang, Hananya!
TUHAN (YAHWEH - 3068) tidak mengutus
engkau, tetapi engkau telah membuat rakyat
ini percaya pada kebohongan.
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16Oleh karena itu, beginilah TUHAN

(YAHWEH - 3068) berfirman: Lihatlah, Aku
akan menyingkirkan engkau dari muka bumi.
Engkau akan mati pada tahun ini, karena
engkau telah mengucapkan ketidaksetiaan
terhadap TUHAN (YAHWEH - 3068)."
17Dan Nabi Hananya mati pada tahun yang

sama pada bulan yang ketujuh.

29
1Dan inilah perkataan kitab itu yang
telah Nabi Yeremia kirimkan dari

Yerusalem kepada yang tersisa dari para
tua-tua di pembuangan, dan kepada para
imam, dan kepada para nabi, dan kepada
seluruh bangsa yang telah Nebukadnezar
bawa ke pembuangan dari Yerusalem ke
Babilon,
2 setelah Raja Yekhonya dan ibu suri, serta

sida-sida itu, penguasa-penguasa Yehuda dan
Yerusalem, juga para perajin dan pandai besi,
keluar dari Yerusalem,
3melalui tangan Elasa anak Safan, dan

Gemarya anak Hilkia, yang Zedekia, raja
Yehuda, telah mengutusnya ke Babilon,
kepada Nebukadnezar, raja Babilon, dengan
mengatakan,
4 "Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068) alam

(Tsebaot - 6635), Allah (Elohim - 430) Israel,
berfirman kepada semua orang buangan yang



YEREMIA 29.5–9 133

telah Aku jadikan tawanan dari Yerusalem ke
Babilon:
5Dirikanlah rumah-rumah dan diamilah;

dan tanamilah kebun-kebun, dan makanlah
buahnya.
6Ambillah istri dan lahirkanlah anak-anak

lelaki serta anak-anak perempuan. Ambillah
istri-istri bagi anak-anak lelakimu dan
berikanlah suami-suami bagi anak-anak
perempuanmu supaya mereka dapat
melahirkan anak-anak lelaki dan anak-anak
perempuan, dan bertambah banyaklah di sana
dan janganlah menjadi sedikit.
7Dan usahakanlah damai sejahtera kota yang

Aku telah membawa kamu ke sana ke dalam
pembuangan; dan berdoalah kepada TUHAN
(YAHWEH - 3068) demi dia, karena damai
sejahteranya adalah damai sejahtera bagimu."
8Sebab beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

alam (Tsebaot - 6635), Allah (Elohim -
430) Israel, berfirman, "Janganlah biarkan
nabi-nabimu dan para juru ramal yang ada di
tengah-tengahmu menipu engkau. Janganlah
perhatikan mimpi-mimpimu, yang telah kamu
mimpikan.
9Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu

dalam Nama-Ku, Aku tidak mengutus mereka,"
demikian firman TUHAN (YAHWEH - 3068).
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10Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman, "Ketika telah genap tujuh puluh
tahun bagi Babilon, sesuai dengan firman-Ku,
Aku akan melawat kamu dan meneguhkan
perkataan-Ku yang baik kepadamu, untuk
membawa kamu kembali ke tempat ini.
11Sebab Aku mengetahui rancangan-

rancangan yang Aku rancangkan atas
kamu," firman TUHAN (YAHWEH - 3068),
"rancangan-rancangan damai sejahtera
dan bukan kejahatan, untuk memberikan
kepadamu masa depan dan harapan.
12Maka kamu akan memanggil-Ku, dan kamu

akan datang dan berdoa kepada-Ku, dan Aku
akan mendengarkan kamu.
13Kamu akan mencari dan menemukan Aku,

ketika kamu mencari Aku dengan segenap
hatimu."
14Dan Aku akan ditemukan olehmu," firman

TUHAN (YAHWEH - 3068). "Dan Aku akan
memulihkan ketertawanan, dan Aku akan
mengumpulkan kamu dari segala bangsa, dan
dari semua tempat yang Aku telah menghalau
kamu ke sana," firman TUHAN (YAHWEH
- 3068). "Dan Aku akan membawa kamu
dari sana kembali ke tempat yang Aku telah
membawa kamu dari sana ke pembuangan."
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15Sebab kamu berkata, "TUHAN (YAHWEH

- 3068) telah membangkitkan nabi-nabi bagi
kami di Babilon,"
16maka beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman kepada raja yang duduk di takhta
Daud, dan kepada semua rakyat yang tinggal
di kota ini, saudara-saudaramu yang tidak
pergi ke pembuangan bersamamu.
17Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

semesta alam (Tsebaot - 6635) berfirman,
"Lihatlah, Aku sedang mendatangkan pedang
ke atas mereka, kelaparan dan wabah
penyakit, dan Aku akan membuat mereka
seperti buah ara busuk yang tidak dapat
dimakan karena kebusukannya.
18Aku akan mengejar mereka dengan

pedang, dengan kelaparan dan dengan wabah
sampar. Dan Aku akan menjadikan mereka
suatu kengerian bagi semua kerajaan di bumi,
untuk menjadi suatu kutukan, kecemasan, dan
cemoohan di antara semua bangsa, di sana
tempat Aku telah menghalau mereka.
19Sebab mereka tidak mendengarkan

firman-Ku," firman TUHAN (YAHWEH - 3068),
"yang telah Aku sampaikan kepada mereka
melalui hamba-hamba-Ku para nabi itu,
menyampaikannya berulang-ulang, tetapi
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kamu tidak mau mendengar, firman TUHAN
(YAHWEH - 3068).
20Oleh karena itu, dengarkanlah firman

TUHAN (YAHWEH - 3068), kamu semua orang
buangan yang telah Aku kirim dari Yerusalem
ke Babilon.
21Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068) alam

(Tsebaot - 6635), Allah (Elohim - 430) Israel,
berfirman, mengenai Ahab anak Kolaya,
dan tentang Zedekia anak Maaseya, yang
bernubuat palsu kepadamu di dalam Nama-Ku,
"Lihatlah, Aku akan menyerahkan mereka ke
tangan Nebukadnezar, raja Babilon, dan dia
akan memukul mereka di depan matamu.
22Dan sebuah kutukan akan diambil dari

mereka untuk semua orang buangan dari
Yehuda yang berada di Babilon, dengan
berkata: Kiranya TUHAN (YAHWEH - 3068)
membuat kamu seperti Zedekia dan seperti
Ahab, yang telah raja Babilon panggang di
dalam api,
23 karena mereka telah melakukan kebodohan

di Israel, dan telah melakukan perzinaan
dengan istri-istri sesamanya, serta telah
mengucapkan perkataan dusta di dalam
Nama-Ku, yang tidak Aku perintahkan kepada
mereka; karena Akulah Dia yang mengetahui,
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dan seorang saksi," firman TUHAN (YAHWEH -
3068).
24 "Engkau juga akan berbicara kepada

Semaya orang Nehelam, dengan mengatakan:
25Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068) alam

(Tsebaot - 6635), Allah (Elohim - 430) Israel,
berfirman: Sebab engkau telah mengirim
surat-surat atas namamu kepada seluruh
rakyat yang berada di Yerusalem, dan kepada
Imam Zefanya anak Maaseya, serta kepada
semua imam, dengan berkata:
26TUHAN (YAHWEH - 3068) telah

mengangkat engkau menjadi imam sebagai
ganti Imam Yoyada, untuk menjadi pengawas
dalam bait TUHAN (YAHWEH - 3068), agar
semua orang yang gila dan menganggap
dirinya nabi, engkau akan menaruhnya ke
dalam pasung dan ke dalam rantai besi.
27Dan sekarang, mengapa engkau tidak

menegur Yeremia orang Anatot, yang
bernubuat kepadamu?
28Sebab atas semua ini dia telah mengirim

pesan kepada kami di Babilon, dengan
berkata: Penawanan ini akan lama, bangunlah
rumah-rumah dan tinggallah, tanamilah
kebun-kebun dan makanlah buahnya!"
29Dan Imam Zefanya membacakan surat ini

ke telinga Nabi Yeremia.
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30Kemudian firman TUHAN (YAHWEH - 3068)

datang kepada Yeremia,
31 "Sampaikanlah kepada semua orang

buangan, dengan mengatakan: Beginilah
TUHAN (YAHWEH - 3068) berfirman mengenai
Semaya orang Nehelam: Oleh sebab Semaya
telah bernubuat kepadamu, dan Aku tidak
mengutusnya, dan dia telah membuatmu
percaya pada dusta;
32maka beginilah TUHAN (YAHWEH -

3069) berfirman: Lihat, Akulah yang akan
memperhitungkan kepada Semaya orang
Nehelam, dan kepada keturunannya. Tidak ada
seorang pun dari padanya yang akan tinggal
hidup di antara bangsa ini, juga dia tidak
akan melihat kebaikan yang akan Aku lakukan
kepada umat-Ku," firman TUHAN (YAHWEH
- 3069). Sebab dia telah membicarakan
ketidaksetiaan melawan TUHAN (YAHWEH -
3069).

30
1 Firman yang datang kepada Yeremia
dari TUHAN (YAHWEH - 3068), yang

mengatakan,
2 "Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068), Allah

(Elohim - 430) Israel, berfirman: Tuliskanlah
bagi dirimu sendiri semua firman yang telah
Aku ucapkan kepadamu itu dalam sebuah
kitab.
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3Sebab, lihatlah hari-harinya sedang datang,"

firman TUHAN (YAHWEH - 3068), "maka Aku
akan memulihkan penawanan umat-Ku, yaitu
Israel dan Yehuda," TUHAN (YAHWEH - 3068)
berfirman, "dan Aku akan mengembalikan
mereka ke negeri yang telah Aku berikan
kepada leluhur mereka dan mereka akan
memilikinya."
4Dan inilah firman yang telah TUHAN

(YAHWEH - 3068) ucapkan mengenai Israel
dan Yehuda,
5 "Sebab itu beginilah TUHAN (YAHWEH -

3068) berfirman: Kami telah mendengar suara
kegentaran, suara ketakutan, dan bukan suara
damai sejahtera.
6Sekarang bertanyalah dan lihatlah, adakah

seorang laki-laki melahirkan? Mengapa aku
melihat setiap pria dengan tangan pada
pinggangnya, seperti seorang wanita yang
sakit bersalin, dan semua wajah berubah
pucat?
7Wahai! Alangkah hebatnya hari itu, sehingga

tidak ada yang seperti itu. Dan inilah waktu
kesusahan Yakub, tetapi dia akan diselamatkan
dari padanya.
8Maka akan terjadi pada hari itu," firman

TUHAN (YAHWEH - 3068) alam (Tsebaot
- 6635), "Aku akan mematahkan kuk dari
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tengkukmu, dan Aku akan menghancurkan
belenggu-belenggumu. Dan orang-orang asing
tidak lagi akan melayaninya;
9 tetapi mereka akan melayani TUHAN

(YAHWEH - 3069), Allah (Elohim - 430)
mereka, dan Daud, raja mereka, yang akan
Aku bangkitkan bagi mereka.
10Dan engkau, janganlah takut, hai

hamba-Ku Yakub," firman TUHAN (YAHWEH -
3068), "janganlah menjadi gentar, hai Israel,
karena lihatlah, Aku akan menyelamatkanmu
dari jauh, dan keturunanmu dari negeri
ketertawanannya. Dan Yakub akan kembali
dengan tenteram serta menjadi tenang. Tidak
ada seorang pun yang membuatnya takut.
11Sebab Aku ada beserta engkau,"

firman TUHAN (YAHWEH - 3068), "untuk
menyelamatkan engkau. Karena Aku akan
melakukan penghancuran penuh atas segala
bangsa tempat Aku telah menyerakkan engkau
ke sana, tetapi Aku tidak akan melakukan
penghancuran penuh atas engkau. Namun Aku
akan menghajar engkau dengan adil, dan Aku
sama sekali tidak akan memandang engkau
tanpa salah."
12Sebab beginilah TUHAN (YAHWEH -

3068) berfirman, "Kehancuranmu tidak dapat
dipulihkan; lukamu begitu parah.
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13Tidak ada seorang pun yang membela

perkaramu, karena tidak ada obat penyembuh
bagi borokmu.
14Semua kekasihmu telah melupakanmu,

mereka tidak lagi mencarimu. Sebab Aku telah
memukul engkau dengan pukulan seorang
musuh, suatu hajaran yang kejam, karena
besarnya kesalahanmu dosamu bertambah
banyak.
15Mengapa engkau menangisi

kemalanganmu? Dukacitamu tidak dapat
disembuhkan, karena besarnya kesalahanmu.
Dosamu begitu banyak, sehingga Aku telah
melakukan hal ini kepadamu.
16Maka semua orang yang menelanmu

akan ditelan. Dan semua musuhmu, setiap
orang dari mereka, akan masuk ke dalam
penawanan. Mereka yang merampokmu
akan menjadi rampasan, dan semua yang
menjarahmu, Aku akan menyerahkannya
sebagai jarahan.
17Sebab Aku akan memberikan kembali

pemulihan kepadamu, dan Aku akan
menyembuhkan luka-lukamu," firman TUHAN
(YAHWEH - 3068), "karena mereka telah
menyebutmu orang buangan, dengan berkata:
Inilah Sion, tidak ada seorang pun yang
mencarinya."
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18Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman, "Lihatlah Aku akan mengembalikan
kemah-kemah ketertawanan Yakub dan
akan memiliki belas kasihan terhadap
tempat-tempat kediamannya. Dan kota ini
akan dibangun kembali di atas timbunan
puingnya, dan istana itu akan tetap berdiri di
atas tempatnya.
19Dan dari mereka akan keluar ucapan

syukur, serta suara orang yang bersukaria.
Aku akan membuat mereka semakin banyak,
dan mereka tidak akan menjadi sedikit. Aku
juga akan memberi mereka kehormatan, dan
mereka tidak akan menjadi kecil.
20Dan anak-anaknya akan menjadi seperti

sebelumnya, dan kaumnya akan tinggal tetap
di hadapan-Ku. Aku akan menghukum semua
orang yang menindas mereka.
21 Pemimpinnya akan berasal darinya, dan

penguasanya akan berasal dari tengah-
tengahnya. Aku akan membuatnya mendekat,
dan dia akan menghampiri-Ku. Sebab,
siapakah yang dapat menjamin untuk
datang mendekat kepada-Ku," firman TUHAN
(YAHWEH - 3068).
22 "Dan kamu akan menjadi umat-Ku, dan

Aku akan menjadi Allahmu (Elohimmu - 430)."
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23 Lihatlah, badai dari TUHAN (YAHWEH -

3068), murka telah menyambar, seperti angin
ribut yang menyapu, dan turun menimpa
kepala orang fasik.
24Kedahsyatan murka TUHAN (YAHWEH

- 3068) tidak akan berbalik sampai Dia
menggenapinya, dan sampai Dia mewujudkan
keinginan hati-Nya. Di kemudian hari kamu
akan memahami hal ini.

31
1 Pada waktu itu, firman TUHAN
(YAHWEH - 3068), "Aku akan menjadi

Allah (Elohim - 430) bagi seluruh kaum Israel,
dan mereka akan menjadi umat-Ku."
2Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman, "Orang yang terluput dari pedang,
telah mendapatkan anugerah di padang
gurun bahkan Israel, ketika Aku pergi untuk
memberikan istirahat kepadanya."
3Dari jauh TUHAN (YAHWEH - 3068) telah

menampakkan diri kepadaku. "Ya, Aku telah
mengasihimu dengan kasih yang kekal! Oleh
karena itu Aku telah menarik engkau dengan
kasih setia,
4Aku akan membangun engkau kembali,

dan engkau akan dibangun lagi. Hai anak
dara Israel, engkau akan menghiasi kembali
tamborinmu dan tampil dalam tarian
orang-orang yang bersukaria.
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5Engkau akan menanam pohon-pohon

anggur di gunung-gunung Samaria; dan
para petani akan menanam dan menikmati
hasilnya."
6Sebab akan datang suatu hari ketika para

penjaga di gunung Efraim akan berseru,
"Bangkitlah dan marilah kita naik ke Sion
kepada TUHAN (YAHWEH - 3068), Allah
(Elohim - 430) kita!"
7Sebab beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman, "Bernyanyilah dengan gembira bagi
Yakub, dan berserulah di antara pemimpin
bangsa-bangsa. Berserulah, berikanlah pujian
dan katakanlah, ya TUHAN (YAHWEH - 3068),
selamatkanlah umat-Mu, sisa Israel itu."
8 "Lihatlah, Aku akan membawa mereka dari

negeri utara, dan mengumpulkan mereka
dari ujung-ujung bumi. Di antara mereka,
orang-orang buta, orang-orang lumpuh,
orang-orang yang mengandung, dan bersama
dengan orang-orang yang sakit melahirkan;
suatu kumpulan besar akan kembali ke sini.
9Mereka akan datang dengan tangisan,

dan Aku akan memimpin mereka dengan
doa-doa, Aku akan membuat mereka berjalan
menyusuri sungai-sungai yang berair, di jalan
yang benar, mereka tidak akan tersandung,
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karena Akulah Bapa bagi Israel, dan Efraim
anak sulung-Ku."
10Dengarkanlah firman TUHAN (YAHWEH

- 3068), hai bangsa-bangsa, "Beritakanlah
di tanah-tanah pesisir yang jauh, dan
katakanlah, Dia yang menyerakkan Israel akan
mengumpulkannya dan menjaganya, seperti
seorang gembala bagi kawanan dombanya.
11Sebab TUHAN (YAHWEH - 3068) telah

membebaskan Yakub, dan menebusnya dari
tangan orang yang lebih kuat daripadanya.
12Dan mereka akan datang sambil menyanyi

di atas bukit Sion, dan berseri-seri atas
kebajikan TUHAN (YAHWEH - 3068), karena
gandum, dan karena anggur baru, dan karena
minyak, dan karena anak-anak kambing
domba dan lembu-lembu. Dan hidup mereka
akan seperti kebun yang berair, dan mereka
tidak akan merana lebih lama lagi.
13Kemudian anak dara itu akan bersukacita

dengan tarian, baik yang muda maupun
yang tua bersama-sama. Sebab Aku akan
membalikkan dukacita mereka ke dalam
sukacita, dan akan menghibur mereka
serta membuat mereka bersukacita setelah
kedukaan mereka.
14Dan Aku akan memenuhi jiwa imam-imam

dengan kelimpahan, dan umat-Ku akan
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menjadi puas dengan kebajikan-Ku," firman
TUHAN (YAHWEH - 3068).
15Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman, "Suatu suara terdengar di Rama,
ratapan, tangisan yang pedih; Rahel meratapi
anak-anaknya, dia menolak untuk dihibur
karena anak-anaknya, karena mereka tidak
ada lagi."
16Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman, "Cegahlah suaramu dari tangisan
dan matamu dari cucuran air mata. Sebab
akan ada upah untuk pekerjaanmu," firman
TUHAN (YAHWEH - 3068), "dan mereka akan
kembali ke daerah mereka sendiri.
17Dan akan ada harapan bagi masa

depanmu," firman TUHAN (YAHWEH - 3068),
"bahwa anak-anakmu akan datang kembali ke
daerah mereka sendiri.
18Aku sungguh telah mendengar Efraim

berkabung atas dirinya sendiri, dengan
berkata: Engkau telah menghukum aku dan
aku telah dihukum, seperti seekor lembu tidak
diajar; bawalah aku kembali, maka aku akan
berbalik, karena Engkaulah TUHAN (YAHWEH
- 3068), Allahku (Elohimku - 430).
19Sebab setelah berbalik, aku diampuni, dan

sesudah diajar, aku menepuk pahaku. Aku
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menjadi malu, ya, bahkan aku terhina, karena
aku menanggung aib masa mudaku.
20Apakah Efraim anak laki-laki kesayangan-

Ku? Atau apakah dia seorang anak yang
menyenangkan? Sebab walaupun Aku sering
berbicara melawannya, Aku sungguh-sungguh
masih mengingatnya, oleh sebab itu hatiku
merintih karena dia; Aku benar-benar
mengasihaninya," firman TUHAN (YAHWEH -
3068).
21 "Persiapkanlah rambu-rambu jalan bagimu,

buatlah tanda-tanda jaga bagi dirimu.
Arahkanlah hatimu ke jalan raya, bahkan ke
jalan engkau pergi. Kembalilah, hai dara Israel,
berbaliklah ke kotamu ini.
22Berapa lama lagi engkau berbalik ke sini

dan ke sana, hai anak perempuan yang tidak
setia? Sebab TUHAN (YAHWEH - 3068) telah
menciptakan sesuatu yang baru di negeri itu,
seorang perempuan akan memeluk seorang
laki-laki."
23Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068) alam

(Tsebaot - 6635), Allah (Elohim - 430) Israel,
berfirman, "Mereka akan mengucapkan
lagi perkataan ini di tanah Yehuda dan di
kota-kotanya, ketika Aku mengembalikan
mereka dari penawanan: TUHAN (YAHWEH -
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3068) memberkati engkau, hai bait kebenaran,
hai gunung kudus!
24Yehuda dan kota-kotanya akan tinggal

di dalamnya bersama-sama, para petani
dan yang mengembara dengan kawanan
ternaknya."
25 "Sebab, Aku telah memuaskan jiwa yang

letih, dan Aku telah memenuhi setiap jiwa
yang menderita.
26Oleh karena hal ini, Aku telah bangun

dan melihat, sehingga tidurku telah menjadi
nikmat bagiku.
27 Lihatlah hari-harinya sedang datang,"

firman TUHAN (YAHWEH - 3068), "bahkan Aku
akan menanami keluarga Israel dan keluarga
Yehuda dengan benih manusia, dan benih
binatang.
28Dan akan terjadi, sebagaimana Aku telah

mengawasi mereka untuk mencabut, dan
untuk merusak, dan untuk meruntuhkan,
dan untuk menghancurkan, serta untuk
mencelakakan; demikianlah juga Aku akan
menjaga mereka untuk membangun, dan
untuk menanam," firman TUHAN (YAHWEH -
3068),
29 "pada waktu itu mereka tidak dapat lagi

berkata: Ayah-ayah telah memakan buah
mentah dan gigi anak-anak menjadi ngilu.
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30Namun setiap orang akan mati di dalam

kesalahannya sendiri. Setiap orang yang
memakan buah mentah, giginya akan menjadi
ngilu."
31 "Lihatlah, hari-hari itu tiba," firman TUHAN

(YAHWEH - 3068), "bahwa Aku akan mengikat
suatu perjanjian baru dengan keluarga Israel,
dan dengan keluarga Yehuda;
32 bukan seperti perjanjian yang telah Aku

ikat dengan leluhur mereka pada waktu Aku
memegang tangan mereka untuk membawa
mereka keluar dari tanah Mesir, yang terhadap
perjanjian-Ku ini, mereka telah melanggarnya,
walaupun Aku telah menjadi suami bagi
mereka," firman TUHAN (YAHWEH - 3068);
33 "tetapi ini akan menjadi perjanjian yang

Aku ikat dengan keluarga Israel, setelah
hari-hari itu," firman TUHAN (YAHWEH -
3068), "Aku akan meletakkan torat-Ku di dalam
batin mereka, dan Aku akan menuliskannya
di dalam hati mereka, dan Aku akan menjadi
Allah (Elohim - 430) mereka, dan mereka akan
menjadi umat-Ku.
34Dan masing-masing mereka tidak akan lagi

mengajar sesamanya, dan seorang terhadap
saudaranya, dengan mengatakan: Kenallah
akan TUHAN (YAHWEH - 3068), karena
mereka semua akan mengenal Aku, dari yang
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terkecil bahkan sampai yang terbesar di antara
mereka," firman TUHAN (YAHWEH - 3068),
"karena Aku akan mengampunkan kesalahan
kepada mereka, dan tidak akan mengingat
dosa-dosa mereka lagi."
35Berfirmanlah TUHAN (YAHWEH - 3068)

yang memberi matahari sebagai penerang
pada siang hari, yang menetapkan bulan
dan bintang-bintang sebagai penerang pada
malam hari, yang menggerakkan laut sehingga
gelombangnya bergelora, TUHAN (YAHWEH -
3068) alam (Tsebaot - 6635) Nama-Nya,
36 "Jika ketetapan-ketetapan ini lenyap dari

hadapan-Ku," firman TUHAN (YAHWEH -
3068), "maka keturunan Israel pun akan
berakhir dari menjadi bangsa di hadapan-Ku
selamanya."
37Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman, "Apabila langit di atas dapat diukur,
dan dasar bumi di bawah dapat diselidiki, maka
Aku juga akan menolak seluruh keturunan
Israel karena semua yang telah mereka
lakukan," firman TUHAN (YAHWEH - 3068).
38 "Lihatlah hari-hari tiba," firman TUHAN

(YAHWEH - 3068), "bahwa kota itu akan
dibangun bagi TUHAN (YAHWEH - 3068), dari
menara Hananeel ke gerbang Sudut.
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39Dan garis pengukur akan merentang terus

sampai ke bukit Gareb, dan akan diputar ke
Goa.
40Dan seluruh lembah dengan mayat-mayat,

dan abunya, serta semua padang di tepi
sungai Kidron, ke sudut dari sebelah timur
gerbang Kuda, kudus bagi TUHAN (YAHWEH
- 3068). Itu tidak akan dibongkar ataupun
diruntuhkan lagi untuk selamanya."

32
1 Firman yang datang kepada Yeremia
dari TUHAN (YAHWEH - 3068) pada

tahun kesepuluh pemerintahan Zedekia, raja
Yehuda, pada tahun kedelapan belas zaman
Nebukadnezar.
2Dan pada waktu itu pasukan raja Babilon

mengepung Yerusalem. Nabi Yeremia sedang
ditahan di pelataran penjagaan yang ada di
istana raja Yehuda.
3Sebab Zedekia, raja Yehuda, telah

menahannya, dengan mengatakan, "Mengapa
engkau bernubuat dan mengatakan, beginilah
TUHAN (YAHWEH - 3068) berfirman: Lihatlah,
Aku akan memberikan kota ini ke tangan raja
Babilon, dan dia akan mengambilnya?
4Dan Zedekia, raja Yehuda, tidak akan

terluput dari tangan orang Kasdim, tetapi pasti
akan diserahkan ke tangan raja Babilon, dan
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dia akan berbicara kepadanya, mulut ke mulut,
serta akan melihat mata dengan mata.
5Dan dia akan membawa Zedekia ke Babilon,

dan di sana dia akan berada sampai Aku
melawatnya, firman TUHAN (YAHWEH - 3068).
Walaupun kamu mengadakan perang sendiri
dengan orang Kasdim, kamu tidak akan
berhasil."
6Dan Yeremia berkata, "Firman TUHAN

(YAHWEH - 3068) datang kepadaku, dengan
berkata:
7 Lihatlah, Hanameel, anak Salum, pamanmu,

akan datang kepadamu, dengan berkata:
Belilah ladangku yang ada di Anatot untuk
dirimu, karena hak untuk menebus ada
padamu, yaitu untuk membelinya.
8Demikianlah, sesuai dengan firman TUHAN

(YAHWEH - 3068), Hanameel, anak pamanku,
datang kepadaku di pelataran penjagaan,
dan berkata kepadaku: Belilah ladangku yang
ada di Anatot, di tanah Benyamin, karena
hak waris ada padamu, dan hak penebusan
juga ada padamu. Belilah itu untuk dirimu.
Kemudian aku mengetahui bahwa ini adalah
firman TUHAN (YAHWEH - 3068).
9Dan aku membeli ladang di Anatot dari

Hanameel, anak pamanku, dan menimbang
perak baginya, tujuh belas shikal perak.
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10Dan aku menulis dalam akta, dan

memeteraikannya, serta memanggil
saksi-saksi, dan menimbang perak di atas
timbangan.
11Demikianlah aku mengambil akta

pembelian yang telah dimeteraikan sesuai
dengan hukum dan undang-undang, serta
salinan terbukanya.
12Dan aku menyerahkan akta pembelian itu

kepada Barukh anak Neria anak Mahseya, di
depan mata anak pamanku, Hanameel, dan di
depan mata para saksi yang telah menulis di
dalam akta pembelian itu, serta di depan mata
semua orang Yahudi yang duduk di pelataran
penjagaan.
13Dan aku memerintahkan Barukh di depan

mata mereka, dengan berkata:
14Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

semesta alam (Tsebaot - 6635), Allah (Elohim
- 430) Israel, berfirman: Ambillah kitab-kitab
ini, akta pembelian ini, baik yang dimeteraikan
maupun salinannya yang terbuka, dan
letakkanlah semuanya di dalam bejana tanah
liat supaya dapat bertahan lama."
15Sebab beginilah TUHAN (YAHWEH -

3068) alam (Tsebaot - 6635), Allah (Elohim
- 430) Israel, berfirman, "Rumah-rumah,
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ladang-ladang, dan kebun-kebun anggur, akan
dibeli kembali di negeri ini."
16 "Dan setelah aku memberikan akta

pembelian itu kepada Barukh anak Neria, aku
berdoa kepada TUHAN (YAHWEH - 3068),
dengan berkata:
17Ya Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH

- 3068)! Lihatlah Engkau telah menciptakan
langit dan bumi dengan kuasa-Mu yang besar
dan dengan lengan-Mu yang teracung, tidak
ada suatu pun yang sukar bagi-Mu;
18 yang melakukan kasih setia kepada ribuan

orang, dan membalaskan kesalahan ayah
kepada anak-anak mereka yang kemudian.
Allah (Elohim - 410) yang besar dan yang
perkasa, TUHAN (YAHWEH - 3068) semesta
alam (Tsebaot - 6635), Nama-Nya;
19 besar hikmat-Mu dan agung dalam

perbuatan, karena mata-Mu terbuka atas
segala jalan anak-anak manusia, untuk
memberikan kepada masing-masing sesuai
dengan jalannya, dan sesuai dengan buah
perbuatannya.
20Sebab Engkau yang telah menaruh

tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban di tanah
Mesir sampai pada hari ini, dan di Israel, serta
di antara manusia; dan Engkau telah membuat
Nama bagi-Mu, seperti pada hari ini.
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21Dan Engkau telah membawa umat-Mu

Israel keluar dari tanah Mesir dengan
tanda-tanda, dan dengan keajaiban-keajaiban,
serta dengan tangan yang kuat, dengan
lengan yang teracung, dan dengan kengerian
yang hebat.
22Dan Engkau telah memberikan kepada

mereka negeri ini, yang Engkau telah
bersumpah kepada leluhur mereka, untuk
memberikan kepada mereka suatu negeri yang
berlimpah dengan susu dan madu.
23Dan mereka masuk serta memilikinya,

tetapi mereka tidak mematuhi seruan-Mu, dan
mereka juga tidak berjalan menurut torat-Mu.
Mereka tidak melakukan semua yang telah
Engkau perintahkan kepada mereka supaya
melakukannya; oleh sebab itu Engkau telah
menyebabkan semua yang jahat ini terjadi
atas mereka.
24 Lihatlah, gundukan-gundukan

pengepungan telah mengelilingi kota,
untuk merebutnya. Dan kota itu diserahkan ke
tangan orang-orang Kasdim yang berperang
melawannya, oleh karena pedang, kelaparan
dan wabah penyakit. Dan apa yang Engkau
katakan telah terjadi. Dan, lihatlah Engkau
melihatnya.
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25Engkau telah berfirman kepadaku, Ya

Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3069).
Belilah bagimu ladang itu dengan perak dan
panggillah saksi-saksi, karena kota itu telah
diserahkan ke tangan orang-orang Kasdim."
26Dan firman TUHAN (YAHWEH - 3068)

datang kepada Yeremia, dengan mengatakan:
27 "Lihatlah, Akulah TUHAN (YAHWEH -

3068), Allah (Elohim - 430) dari semua yang
hidup. Adakah yang terlalu sukar bagi-Ku?"
28Sebab itu beginilah TUHAN (YAHWEH

- 3068) berfirman, "Lihatlah, Aku akan
menyerahkan kota ini ke tangan orang Kasdim,
dan ke tangan Nebukadnezar, raja Babilon,
dan dia akan menguasainya.
29Dan orang Kasdim yang berperang

melawan kota ini akan masuk dan
menempatkan kota ini dalam api, lalu
membakarnya, bersama rumah-rumah yang
di atas atapnya mereka membakar dupa bagi
Baal, dan menuangkan persembahan curahan
kepada allah (ilah-ilah - 430) lain, sehingga
menyulut murka-Ku.
30Sebab bani Israel dan keturunan Yehuda

telah melakukan yang jahat di mata-Ku sejak
masa mudanya. Sebab bani Israel telah
menyulut amarah-Ku dengan perbuatan
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tangan mereka," demikian firman TUHAN
(YAHWEH - 3068).
31 "Sebab kota ini telah membangkitkan

amarah-Ku dan murka-Ku sejak hari mereka
membangunnya bahkan sampai pada hari ini;
sehingga Aku akan menyingkirkannya dari
hadapan-Ku,
32 karena semua kejahatan bani Israel

dan keturunan Yehuda yang telah mereka
lakukan untuk membangkitkan amarah-Ku;
mereka, raja-rajanya, pembesar-pembesarnya,
imam-imamnya, dan nabi-nabi mereka,
dan orang-orang Yehuda serta penduduk
Yerusalem.
33Dan mereka telah membelakangi-Ku, dan

tidak memandang-Ku, walaupun Aku telah
mengajar mereka, dan mengajarnya berulang-
ulang, tetapi mereka tidak mendengar untuk
menerima petunjuk.
34Malah mereka menempatkan berhala-

berhala mereka di dalam bait yang atasnya
Nama-Ku disebut, untuk menajiskannya.
35Dan mereka membangun tempat-tempat

pemujaan bagi Baal, yang ada di lembah
Ben-Hinom, untuk membuat anak-anak lelaki
dan anak-anak perempuan mereka lewat
melalui api bagi Molokh, yang tidak Aku
perintahkan kepada mereka, dan juga tidak
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timbul di dalam hati-Ku, bahwa mereka akan
melakukan kekejian, untuk menjadikan Yehuda
berdosa."
36Dan sekarang beginilah TUHAN (YAHWEH

- 3068), Allah (Elohim - 430) Israel, berfirman
mengenai kota ini, yang telah kamu katakan,
"Dia akan diserahkan ke tangan raja Babilon
dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan
dengan wabah penyakit."
37 "Lihatlah Aku akan mengumpulkan mereka

dari seluruh negeri tempat mereka telah Aku
halau ke sana dengan murka-Ku dan dengan
amarah-Ku dan dengan kegeraman-Ku yang
besar. Aku akan membawa mereka kembali
ke tempat ini, dan membuat mereka tinggal
dalam ketenteraman.
38Dan mereka akan menjadi umat-Ku, dan

Aku akan menjadi Allah (Elohim - 430) mereka.
39Dan Aku akan memberikan mereka satu

hati dan satu jalan, supaya mereka takut
kepada-Ku sepanjang waktu, untuk kebaikan
mereka dan anak-anak mereka, sesudah
mereka.
40Aku akan mengikat suatu perjanjian yang

kekal dengan mereka, bahwa Aku tidak akan
meninggalkan mereka, dengan melakukan
kebaikan kepada mereka. Namun, di dalam
hati mereka Aku akan menaruh rasa takut
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kepada-Ku, supaya mereka tidak menjauh dari
pada-Ku.
41Aku akan bersukacita atas mereka dengan

melakukan kebaikan kepada mereka, dan akan
sungguh-sungguh menanam mereka di negeri
ini dalam kebenaran, dengan segenap hati-Ku
dan dengan segenap jiwa-Ku."
42Sebab beginilah TUHAN (YAHWEH -

3068) berfirman, "Sebagaimana Aku telah
mendatangkan semua malapetaka ke
atas bangsa ini, demikian juga Aku akan
mendatangkan ke atas mereka semua
kebaikan yang telah Aku sampaikan kepada
mereka.
43Dan ladang-ladang akan dibeli di negeri ini,

yang tentangnya kamu berkata: Suatu tempat
yang tandus tanpa manusia maupun binatang,
itu telah diserahkan ke tangan orang-orang
Kasdim.
44Sebab orang-orang akan membeli ladang-

ladang dengan perak, dan menuliskannya
dalam sebuah akta, dan memeteraikannya,
dan memanggil saksi-saksi di tanah Benyamin,
serta di tempat-tempat sekeliling Yerusalem,
dan kota-kota di Yehuda, dan kota-kota di
gunung-gunung, dan kota-kota di lembah,
dan di kota-kota tanah Negeb. Sebab Aku
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akan membebaskan mereka dari penawanan,"
firman TUHAN (YAHWEH - 3068).

33
1Dan firman TUHAN (YAHWEH - 3068)
datang kepada Yeremia untuk kedua

kalinya, ketika dia masih ditahan di pelataran
penjagaan, yang berkata,
2 "Beginilah firman TUHAN (YAHWEH - 3068)

Pencipta, bumi (YAHWEH - 3068) yang telah
membentuknya dan mengukuhkannya: TUHAN
(YAHWEH - 3068) adalah Nama-Nya."
3 "Berserulah kepada-Ku, maka Aku akan

menjawab engkau dan memberitahukan
perkara-perkara besar yang tidak dapat
dimengerti, yang tidak engkau ketahui."
4Sebab, beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068),

Allah (Elohim - 430) Israel, berfirman, tentang
rumah-rumah di kota ini, dan mengenai istana
raja-raja Yehuda yang telah diruntuhkan oleh
pengepungan, dan oleh pedang,
5 "Mereka datang untuk berperang dengan

orang-orang Kasdim, dan untuk memenuhinya
dengan mayat-mayat manusia yang telah Aku
pukul dalam amarah-Ku dan dalam murka-Ku,
dan karena Aku telah menyembunyikan
wajah-Ku dari kota ini, karena semua
kejahatan mereka.
6 Lihatlah, Aku akan membawa kesembuhan

dan pemulihan untuknya, dan Aku akan
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memulihkan mereka dan menyatakan kepada
mereka kelimpahan dari damai sejahtera dan
kebenaran.
7Dan Aku akan mengembalikan Yehuda

dan Israel dari penawanan, serta akan
membangunnya seperti semula.
8Dan Aku akan membersihkan mereka dari

semua kesalahan yang mereka telah berdosa
terhadap Aku, dan Aku akan mengampunkan
semua kesalahan yang mereka telah berdosa
terhadap Aku, dan yang mereka telah
memberontak terhadap Aku.
9Dan dia akan menjadi sebuah nama

kesukacitaan bagi-Ku, sebagai pujian dan
sebagai kemuliaan bagi segala bangsa di
bumi, yang akan mendengar semua kebaikan
yang telah Aku lakukan kepadanya. Dan
mereka akan takut serta gemetar atas semua
kebajikan dan atas semua damai sejahtera
yang telah Aku kerjakan baginya."
10Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman, "Di tempat ini, yang engkau
katakan akan menjadi padang gurun tanpa
manusia dan binatang, di kota-kota Yehuda,
dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi, tanpa
manusia, tanpa penduduk dan tanpa binatang.
11Di sana akan terdengar kembali suara

kegirangan dan suara kegembiraan, suara
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mempelai pria dan suara mempelai wanita,
suara mereka yang mengatakan: Bersyukurlah
kepada TUHAN (YAHWEH - 3068) alam
(Tsebaot - 6635), sebab TUHAN (YAHWEH -
3068) itu baik, karena kemurahan-Nya untuk
selamanya; yaitu mereka yang membawa
persembahan syukur ke bait TUHAN (YAHWEH
- 3068). Sebab, Aku akan mengembalikan
penawanan negeri ini seperti sediakala,"
TUHAN (YAHWEH - 3068) berfirman.
12TUHAN (YAHWEH - 3068) semesta alam

(Tsebaot - 6635) berfirman kembali, "Jadi di
tempat ini, yang dahulu sunyi tanpa manusia
atau bahkan binatang, dan di semua kotanya
akan ada rumah bagi para gembala untuk
membaringkan kawanan domba mereka.
13Di kota-kota gunung itu, dan kota-kota di

lembah, dan di kota-kota tanah Negeb, dan
di tanah Benyamin, di tempat-tempat sekitar
Yerusalem, dan di kota-kota Yehuda, kawanan
ternak akan melewati lagi di bawah tangan
yang menghitung," TUHAN (YAHWEH - 3068)
berfirman.
14 "Lihatlah, hari-hari itu tiba," firman

TUHAN (YAHWEH - 3068), "Bahwa Aku akan
menggenapi kebaikan yang telah Aku ucapkan
kepada keluarga Israel dan kepada keluarga
Yehuda.
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15 Pada hari-hari itu Aku akan menumbuhkan

tunas kebenaran bagi Daud. Dan dia akan
melaksanakan keadilan dan kebenaran di
negeri.
16 Pada hari-hari itu Yehuda akan

diselamatkan dan Yerusalem akan diam di
dalam ketenangan. Dan inilah Nama yang
akan disebut atasnya: TUHAN (YAHWEH -
3068) Tsidkenu."
17Sebab beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman, "Seseorang yang duduk di atas
takhta keluarga Israel tidak akan terputus dari
Daud.
18Dan bagi para imam orang Lewi, tidak

akan terputus orang dari hadapan-Ku yang
membuat persembahan bakaran membubung
dan yang membakar dupa persembahan
sajian, dan yang melaksanakan kurban setiap
hari."
19Dan firman TUHAN (YAHWEH - 3068)

datang kepada Yeremia, yang mengatakan,
20 "Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman: Jika engkau dapat membatalkan
perjanjian-Ku dengan siang, dan perjanjian-Ku
dengan malam, sehingga di sana tidak akan
ada siang dan malam pada waktunya,
21maka perjanjian-Ku dengan hamba-Ku

Daud dapat dibatalkan, sehingga dia tidak
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akan mempunyai seorang anak laki-laki yang
memerintah di atas takhtanya; demikian pula
dengan imam-imam Lewi, para pelayan-Ku."
22 "Seperti tentara langit tidak dapat dihitung,

dan juga pasir di laut tidak dapat diukur,
demikianlah Aku akan memperbanyak
keturunan hamba-Ku Daud, dan imam-imam
Lewi yang melayani-Ku."
23Dan firman TUHAN (YAHWEH - 3068)

datang kepada Yeremia, dengan mengatakan,
24 "Tidakkah engkau memerhatikan apa

yang telah bangsa ini ucapkan, dengan
mengatakan: Kedua kaum yang TUHAN
(YAHWEH - 3068) telah memilihnya, Dia
juga telah menolaknya? Dan mereka telah
menghina umat-Ku, tidak lagi menjadi sebuah
bangsa di hadapan mereka."
25Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman,"Jika perjanjian-Ku tidak lagi dengan
siang dan malam, dan Aku tidak menetapkan
peraturan langit dan bumi,
26maka Aku juga akan menolak keturunan

Yakub, dan hamba-Ku Daud, dengan tidak
mengangkat keturunannya untuk memerintah
atas keturunan Abraham, Ishak dan Yakub.
Sebab Aku akan membawa kembali mereka
dari penawanan, dan berbelaskasihan kepada
mereka."
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34
1 Firman yang datang kepada Yeremia
dari TUHAN (YAHWEH - 3068), ketika

Nebukadnezar, raja Babilon, dan seluruh
pasukannya, dan seluruh kerajaan di bumi
yang ada dalam kekuasaan tangannya dan
seluruh rakyat berperang melawan Yerusalem
serta melawan semua kotanya, yang berkata,
2 "Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068), Allah

(Elohim - 430) Israel, berfirman: Pergi, dan
berbicaralah kepada Zedekia, raja Yehuda,
dan katakan kepadanya, beginilah TUHAN
(YAHWEH - 3068) berfirman: Lihatlah Aku
akan menyerahkan kota ini ke tangan raja
Babilon, dan dia akan membakarnya dengan
api.
3Engkau tidak akan dapat melarikan diri

dari tangannya, tetapi pasti akan tertangkap
dan diserahkan ke tangannya. Dan matamu
akan melihat mata raja Babilon, dan dia akan
berbicara, mulutnya dengan mulutmu, engkau
akan pergi ke Babilon.
4Namun dengarkanlah firman TUHAN

(YAHWEH - 3068), hai Zedekia, raja Yehuda;
beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068) berfirman
mengenai engkau: Engkau tidak akan mati
oleh pedang,
5 engkau akan mati dalam damai sejahtera.

Dan seperti pembakaran rempah-rempah
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untuk para leluhurmu, raja-raja terdahulu
sebelum engkau, demikian pula mereka akan
membakar rempah-rempah bagimu, dengan
berkata: Ya tuan! Mereka akan meratapi
engkau. Sebab Aku telah mengucapkan firman
ini," firman TUHAN (YAHWEH - 3068).
6Kemudian Nabi Yeremia menyampaikan

semua perkataan ini kepada Zedekia, raja
Yehuda, di Yerusalem.
7Adapun tentara raja Babilon berperang

melawan Yerusalem dan melawan semua kota
Yehuda yang tersisa, melawan Lakhis, dan
melawan Aseka; karena kota-kota berkubu ini
yang tersisa di kota-kota Yehuda.
8 Firman yang datang kepada Yeremia dari

TUHAN (YAHWEH - 3069), setelah Raja
Zedekia mengikat perjanjian dengan seluruh
rakyat di Yerusalem, untuk mengumumkan
pembebasan kepada mereka,
9untuk melepaskan masing-masing budaknya

dan masing-masing hamba perempuannya,
pria Ibrani atau wanita Ibrani, agar bebas,
sehingga tidak seorang pun di antara orang
Yehuda memperbudak masing-masing saudara
mereka.
10Dan semua penguasa mendengarkan, dan

seluruh rakyat yang masuk dalam perjanjian
itu mengizinkan mereka untuk bebas pergi,
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masing-masing budaknya dan masing-masing
hamba perempuannya, sehingga tidak ada lagi
orang yang memperbudak di antara mereka.
Dan mereka mematuhinya dan membiarkan
mereka pergi.
11Namun setelah itu, mereka berubah

pikiran dan menjadikan budak kembali
para budak dan hamba perempuan yang
telah mereka lepaskan. Dan mereka
menundukkannya sebagai budak-budak dan
sebagai hamba-hamba perempuan.
12Sebab itu firman TUHAN (YAHWEH - 3068)

datang kepada Yeremia, dengan berkata,
13 "Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068),

Allah (Elohim - 430) Israel, berfirman: Aku
telah mengikat perjanjian dengan leluhurmu
pada hari Aku membawa mereka keluar dari
tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dengan
berkata:
14 Pada akhir dari tujuh tahun, haruslah kamu

masing-masing membiarkan pergi saudaranya,
orang Ibrani, yang telah dijual kepadamu.
Ketika dia telah melayanimu selama enam
tahun, engkau akan membiarkannya pergi
bebas dari padamu. Namun leluhurmu
tidak mendengarkan Aku, dan juga tidak
menyendengkan telinganya.
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15Dan kamu telah berbalik pada hari ini,

dan kamu melakukan yang benar di mata-Ku,
untuk mengumumkan pembebasan, setiap
orang kepada sesamanya. Lalu engkau
mengikat perjanjian di hadapan-Ku di dalam
bait yang atasnya Nama-Ku disebut.
16Namun kamu berbalik dan mencemarkan

Nama-Ku, dan kamu mengambil kembali setiap
budaknya dan setiap hamba perempuannya,
yang telah kamu bebaskan sesuai dengan
keinginan mereka. Lalu kamu menundukkan
mereka untuk menjadikan bagimu sebagai
para budak dan sebagai hamba-hamba
perempuan."
17Sebab itu, beginilah TUHAN (YAHWEH -

3068) berfirman, "Kamu tidak mendengarkan
Aku untuk memaklumkan pembebasan,
masing-masing kepada saudaranya, dan
masing-masing kepada sesamanya. Lihatlah,
Aku menyerukan pembebasan kepadamu,"
firman TUHAN (YAHWEH - 3068), "kepada
pedang, kepada sampar, dan kepada
kelaparan. Dan Aku akan menjadikanmu suatu
kengerian bagi seluruh kerajaan di bumi."
18 "Dan Aku akan menyerahkan orang-orang

yang telah melanggar perjanjian-Ku, yang
tidak berdiri di atas perkataan perjanjian
yang telah mereka ikat dengan-Ku, ketika
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mereka memotong anak-anak lembu
menjadi dua bagian, dan berjalan di antara
bagian-bagiannya;
19 pembesar-pembesar Yehuda, pembesar-

pembesar Yerusalem, para kasim, dan
imam-imam, dan seluruh rakyat negeri yang
berjalan di antara potongan-potongan anak
lembu jantan.
20Aku bahkan akan menyerahkan mereka ke

tangan musuh-musuh mereka, dan ke tangan
yang memburu nyawa mereka. Dan mayat
mereka akan menjadi makanan bagi burung-
burung di langit, dan binatang-binatang buas
di bumi.
21Dan Aku akan menyerahkan Zedekia,

raja Yehuda, dan pembesar-pembesarnya,
ke tangan musuhnya serta ke tangan orang
yang memburu nyawa mereka, juga ke tangan
tentara raja Babilon yang telah ditarik dari
padamu.
22 Lihatlah, Aku akan memerintahkan dan

mengembalikan mereka ke kota ini," firman
TUHAN (YAHWEH - 3068). "Dan mereka
akan berperang melawan kota ini, lalu
mengambilnya, dan membakarnya dengan api.
Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi
sebuah reruntuhan, tanpa penduduk."
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35
1 Firman yang datang dari TUHAN
(YAHWEH - 3068), kepada Yeremia

pada masa Yoyakim anak Yosia, raja Yehuda,
katanya,
2 "Pergilah kepada keluarga Rekhab dan

katakan kepada mereka, dan bawalah mereka
ke bait TUHAN (YAHWEH - 3068), ke dalam
salah satu ruang, dan berilah mereka minum
anggur."
3Kemudian aku mengambil Yaazanya anak

Yeremia anak Habazinya, dan saudara-
saudaranya, serta semua anaknya, dan
segenap isi rumah Rekhab.
4Dan aku membawa mereka ke dalam bait

TUHAN (YAHWEH - 3068), ke dalam kamar
anak-anak Hanan anak Yigdalya, abdi Allah
(Elohim - 430), yang dekat dengan kamar para
pembesar, di atas kamar Maaseya anak Salum,
penjaga ambang pintu.
5Dan aku menempatkan cawan-cawan

dan piala-piala penuh anggur di hadapan
anak-anak isi rumah Rekhab. Dan aku berkata
kepada mereka, "Minumlah anggur!"
6Namun mereka berkata, "Kami tidak akan

minum anggur, karena Yonadab anak Rekhab,
ayah kami, memerintahkan kami, dengan
berkata: Janganlah kamu minum anggur,
kamu maupun anak-anakmu selama-lamanya.
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7Dan kamu tidak akan membangun sebuah

rumah, ataupun menabur benih, ataupun
menanami kebun anggur, ataupun di sana
akan ada sesuatu untukmu; tetapi seluruh
harimu kamu akan tinggal di kemah-kemah,
supaya kamu dapat hidup lama di atas tanah
tempat kamu berdiam.
8Dan kami mematuhi suara Yonadab anak

Rekhab, ayah kami, pada semua yang telah
dia perintahkan kepada kami, untuk tidak
minum anggur pada hari-hari kami; kami, istri
kami, anak-anak lelaki kami, dan anak-anak
perempuan kami;
9 ataupun untuk membangun rumah tempat

tinggal kami, dan tidak memiliki kebun anggur,
dan ladang, dan benih;
10 tetapi kami tinggal di kemah-kemah, dan

mendengarkan serta melakukan sebagaimana
semua yang telah Yonadab, ayah kami,
perintahkan kepada kami.
11Namun terjadilah ketika Nebukadnezar,

raja Babilon, datang melawan negeri ini, lalu
kami berkata: Datanglah dan biarlah kami
pergi ke Yerusalem, karena pasukan Kasdim,
dan karena pasukan Aram. Dan kami tinggal di
Yerusalem."
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12Kemudian datanglah firman TUHAN

(YAHWEH - 3068) kepada Yeremia, yang
mengatakan,
13 "Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3069)

semesta alam (Tsebaot - 6635), Allah (Elohim
- 430) Israel, berfirman: Pergi dan katakan
kepada orang-orang Yehuda dan penduduk
Yerusalem: Bukankah kamu harus menerima
perintah untuk mendengarkan firman-Ku?"
firman * (YAHWEH - 3069).
14 "Perkataan Yonadab anak Rekhab, yang

memerintahkan anak-anaknya agar tidak
minum anggur. Dan sampai hari ini mereka
tidak meminum anggur, karena mematuhi
perintah leluhur mereka. Namun Aku yang
telah berbicara kepadamu, berbicara berulang-
ulang; dan kamu tidak mendengarkan
Aku.
15Aku juga telah mengutus kepadamu semua

hamba-Ku yakni para nabi, dan mengutus
berulang-ulang, dengan berkata: Setiap
orang sekarang berbaliklah dari jalannya
yang jahat, dan perbaikilah perbuatanmu,
janganlah mengikuti allah (ilah-ilah - 430) lain
untuk melayaninya; maka kamu akan diam
di tanah yang telah Aku berikan kepadamu
dan kepada leluhurmu. Namun kamu tidak
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mau menyendengkan telingamu, ataupun
mendengarkan Aku.
16Sebab anak-anak Yonadab anak Rekhab

telah berdiri di atas perintah yang telah dia
berikan, tetapi bangsa ini tidak mendengarkan
Aku."
17Sebab itu beginilah TUHAN (YAHWEH -

3068), Allah (Elohim - 430) semesta alam,
Allah (Elohim - 430) Israel, berfirman,
"Lihatlah Aku akan mendatangkan ke atas
Yehuda dan ke atas segenap penduduk
Yerusalem, semua malapetaka yang telah Aku
ucapkan kepada mereka; karena Aku telah
berkata kepada mereka, tetapi mereka tidak
mendengarkannya. Ya, Aku telah memanggil
mereka, tetapi mereka tidak menjawab."
18Dan Yeremia berkata kepada isi rumah

Rekhab, beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)
alam (Tsebaot - 6635), Allah (Elohim -
430) Israel, berfirman, "Sebab kamu telah
menaati perintah Yonadab, bapakmu, dan
telah memegang semua perintahnya, serta
melakukan semua sesuai dengan apa yang
telah dia perintahkan kepadamu,
19maka TUHAN (YAHWEH - 3068) semesta

alam (Tsebaot - 6635), Allah (Elohim - 430)
Israel, berfirman: Seorang pria dari Yonadab
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anak Rekhab tidak akan terputus melayani-Ku
sepanjang masa."

36
1 Pada tahun keempat zaman Yoyakim
anak Yosia, raja Yehuda, firman TUHAN

(YAHWEH - 3068) datang kepada Yeremia,
yang mengatakan,
2 "Ambillah sebuah gulungan kitab bagi

dirimu, dan tuliskan di dalamnya semua firman
yang telah Aku ucapkan kepadamu atas Israel,
atas Yehuda, dan atas semua bangsa, sejak
waktu Aku berbicara kepadamu, dari masa
Yosia bahkan sampai pada hari ini.
3Mungkin saja isi rumah Yehuda mau

mendengar tentang segala malapetaka yang
Aku rancang untuk melakukannya kepada
mereka, sehingga mereka masing-masing
akan berbalik dari jalannya yang jahat, dan
Aku dapat mengampunkan kepada mereka
kesalahan dan dosa mereka."
4 Lalu, Yeremia memanggil Barukh anak

Neria. Dan Barukh menuliskan dari mulut
Yeremia, semua firman TUHAN (YAHWEH -
3068) yang telah Dia katakan kepadanya di
atas sebuah gulungan kitab.
5Dan Yeremia memerintahkan Barukh,

dengan mengatakan: Aku sedang ditahan, aku
tidak dapat pergi ke bait TUHAN (YAHWEH -
3068);
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6maka engkau harus masuk ke bait TUHAN

(YAHWEH - 3068) pada hari puasa dan
memberitakan firman TUHAN (YAHWEH -
3068) dari gulungan yang telah engkau
tulis dari mulutku, ke telinga umat itu. Dan
juga, engkau harus memberitakannya ke
telinga semua orang Yehuda yang datang dari
kota-kota mereka.
7Barangkali permohonan mereka akan

sampai di hadapan TUHAN (YAHWEH - 3069),
dan setiap orang akan berbalik dari jalannya
yang jahat. Sebab dahsyatlah amarah dan
murka yang telah TUHAN (YAHWEH - 3069)
ucapkan terhadap bangsa ini."
8Dan Barukh anak Neria melaksanakan

sesuai dengan semua yang Nabi Yeremia
perintahkan kepadanya, untuk membacakan
kitab dari firman TUHAN (YAHWEH - 3068) di
dalam bait TUHAN (YAHWEH - 3068).
9Dan terjadilah pada tahun kelima zaman

Yoyakim anak Yosia, raja Yehuda, pada bulan
kesembilan, mereka menyerukan puasa di
hadapan TUHAN (YAHWEH - 3068), bagi
seluruh rakyat Yerusalem, dan kepada semua
orang yang datang dari kota-kota Yehuda ke
Yerusalem.
10Dan Barukh membacakan kitab perkataan-

perkataan Yeremia di dalam bait TUHAN
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(YAHWEH - 3068), di ruang Gemarya, anak
panitera Safan, di pelataran atas, pada jalan
masuk gerbang Baru bait TUHAN (YAHWEH -
3068), ke telinga seluruh rakyat.
11Ketika Mikhaya anak Gemarya anak Safan

telah mendengar semua firman TUHAN
(YAHWEH - 3068) dari kitab itu,
12maka dia turun ke istana raja, ke dalam

ruang panitera. Dan tampaklah, semua
penguasa sedang duduk di sana: Panitera
Elisama, Delaya anak Semaya, Elnatan anak
Akhbor, Gemarya anak Safan, Zedekia anak
Hananya dan semua penguasa.
13Dan Mikhaya menyatakan kepada mereka

semua firman yang telah dia dengar ketika
Barukh membacakan kitab itu di telinga rakyat.
14 Lalu semua pembesar mengutus Yehudi

anak Netanya anak Selemya anak Kushi,
kepada Barukh, dengan berkata, "Ambillah
gulungan di tanganmu, yang telah engkau
bacakan ke telinga umat, dan kemarilah."
Maka Barukh anak Neria mengambil gulungan
di tangannya itu dan datang kepada mereka.
15Dan mereka berkata kepadanya, "Duduklah

sekarang dan bacakanlah di telinga kami." Lalu
Barukh membacakannya di telinga mereka.
16Dan terjadilah, setelah mereka mendengar

semua perkataan itu, mereka masing-masing
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menjadi takut. Dan mereka berkata kepada
Barukh, "Kami pasti akan mengatakan kepada
raja tentang semua perkataan ini."
17Dan mereka bertanya kepada Barukh,

dengan berkata, "Katakanlah sekarang,
bagaimana engkau menuliskan semua
perkataan ini? Dari mulut siapakah?"
18Dan Barukh berkata kepada mereka, "Dari

mulutnya, dia memberitakan semua perkataan
ini kepadaku, dan aku menuliskannya dengan
tinta ke dalam kitab ini."
19Dan para penguasa berkata kepada

Barukh, "Pergilah, sembunyikanlah dirimu,
engkau dan Yeremia, dan jangan biarkan
seorang pun mengetahui tempat kamu
berada."
20Dan mereka pergi ke hadapan raja, di

pelataran. Namun mereka meninggalkan
gulungan itu di kamar panitera Elisama. Dan
menceritakan semua perkataan itu kepada
raja.
21Dan raja mengutus Yehudi untuk

mengambil gulungan itu. Dan Yehudi
mengambil gulungan itu dari kamar panitera
Elisama. Dan membacakannya di telinga raja,
serta di telinga semua penguasa yang berdiri
di samping raja.
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22Dan raja sedang duduk di istana musim

dingin, pada bulan kesembilan, dengan
perapian yang menyala di depannya.
23Dan terjadilah, ketika Yehudi selesai

membacakan tiga atau empat lajur, ia
memotongnya dengan pisau panitera dan
melemparkannya ke dalam api di perapian,
sampai semua gulungan terbakar dalam api
yang ada di perapian itu.
24Namun raja dan semua pegawainya yang

mendengar semua perkataan ini tidak takut,
ataupun mengoyakkan pakaiannya.
25Adapun Elnatan dan Delaya dan Gemarya

telah memohon kepada raja agar ia tidak
membakar gulungan itu, tetapi dia tidak
mendengarkan mereka.
26Dan raja memerintahkan Yerahmeel, anak

raja itu, dan Seraya anak Azriel, dan Selemya
anak Abdeel, untuk menangkap juru tulis
Barukh dan Nabi Yeremia, tetapi TUHAN
(YAHWEH - 3068) menyembunyikan mereka.
27Kemudian firman TUHAN (YAHWEH -

3068) datang kepada Yeremia, setelah raja
membakar gulungan itu, dan perkataan-
perkataan yang Barukh telah menulisnya dari
mulut Yeremia, dengan berkata,
28 "Ambillah bagimu gulungan lain, dan

tuliskanlah di atasnya semua perkataan yang
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semula ada di dalam gulungan pertama, yang
Yoyakim, raja Yehuda, telah membakarnya.
29Dan engkau akan mengatakan kepada

Yoyakim, raja Yehuda, beginilah TUHAN
(YAHWEH - 3068) berfirman, "Engkau telah
membakar gulungan ini, dengan mengatakan:
Mengapa engkau telah menulis di atasnya
dengan mengatakan: raja Babilon pasti akan
datang dan akan menghancurkan negeri ini,
serta akan membuat manusia dan binatang
lenyap dari padanya?"
30Oleh karena itu, beginilah TUHAN

(YAHWEH - 3068) berfirman tentang Yoyakim,
raja Yehuda, "Tidak ada seorang pun dari
padanya akan duduk di atas takhta Daud, dan
mayatnya akan dicampakkan ke luar, sehingga
kena panas pada siang hari dan dingin pada
malam hari.
31Aku akan menghukum ia, dan keturunannya

serta para pegawainya karena dosa-dosa
mereka. Aku akan mendatangkan ke atas
mereka, dan ke atas penduduk Yerusalem,
dan ke atas orang-orang Yehuda, semua
malapetaka yang telah Aku ucapkan
terhadap mereka." Namun mereka tidak
mendengarkannya.
32Kemudian Yeremia mengambil gulungan

lain, dan memberikannya kepada juru tulis
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Barukh anak Neria, yang menuliskan di dalam
gulungan itu dari mulut Yeremia, semua
perkataan di dalam kitab, yang Yoyakim,
raja Yehuda, telah membakarnya di dalam
api. Dan banyak perkataan seperti itu yang
ditambahkan ke dalamnya.

37
1Dan Raja Zedekia anak Yosia
memerintah menggantikan Konya anak

Yoyakim, yang Nebukadnezar, raja Babilon,
telah menjadikannya raja di negeri Yehuda.
2Namun, baik ia maupun pelayan-pelayannya

dan rakyat negeri itu, tidak mendengarkan
firman TUHAN (YAHWEH - 3068) yang telah
Dia firmankan melalui tangan Nabi Yeremia.
3Dan Raja Zedekia mengutus Yukhal

anak Selemya dan Imam Zefanya anak
Maaseya kepada Nabi Yeremia, dengan
berkata,"Berdoalah bagi kami sekarang kepada
TUHAN (YAHWEH - 3068), Allah (Elohim - 430)
kita."
4Dan Yeremia masuk dan keluar di antara

rakyat, karena mereka tidak menjebloskannya
ke dalam penjara.
5Adapun tentara Firaun telah berangkat

keluar dari Mesir. Dan ketika orang Kasdim
yang sedang mengepung Yerusalem
mendengar berita itu, mereka keluar dari
Yerusalem.
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6Dan firman TUHAN (YAHWEH - 3068)

datang kepada Nabi Yeremia, katanya,
7 "Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068), Allah

(Elohim - 430) Israel, berfirman: Kamu akan
mengatakan ini kepada raja Yehuda, yang
mengutusmu kepada-Ku untuk meminta
petunjuk dari-Ku: Lihatlah tentara Firaun yang
datang untuk menolongmu, akan kembali ke
Mesir, ke negeri mereka sendiri.
8Dan orang-orang Kasdim akan datang

kembali dan berperang melawan kota ini,
merebutnya, dan membakarnya dengan api."
9Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman, "Hendaklah engkau tidak menipu
dirimu sendiri dengan mengatakan: Orang
Kasdim pasti akan pergi dari kita, padahal
mereka tidak akan pergi.
10Sebab sekalipun kamu memukul kalah

seluruh tentara Kasdim yang berperang
melawan kamu, dan di antara mereka
telah tertinggal yang terluka masing-masing
di kemahnya, mereka akan bangkit dan
membakar kota ini dengan api."
11Dan terjadilah, ketika tentara Kasdim pergi

dari Yerusalem, karena tentara Firaun,
12 kemudian Yeremia keluar dari Yerusalem,

untuk pergi ke tanah Benyamin, untuk
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menerima bagian dari sana di tengah-tengah
umat itu.
13Dan terjadilah, ketika dia berada di

gerbang Benyamin, seorang kepala penjaga
ada di sana, dan namanya Yeria anak
Selemya anak Hananya. Dia menangkap Nabi
Yeremia, dengan berkata, "Engkau sedang
menyeberang kepada orang Kasdim."
14Dan Yeremia berkata, "Tidak, itu bohong!"

Aku tidak menyeberang kepada orang
Kasdim. Namun dia tidak mendengarkan
kepadanya. Dan Yeria menangkap Yeremia
dan membawanya kepada para pembesar.
15Dan para pembesar menjadi marah

kepada Yeremia, lalu memukulnya dan
memasukkannya ke dalam rumah tahanan,
rumah panitera Yonatan. Sebab mereka telah
membuat rumah itu menjadi rumah penjara.
16Demikianlah Yeremia masuk ke dalam

ruang bawah tanah rumah itu, ke dalam ruang
tahanan, kemudian Yeremia tinggal di sana
dalam waktu yang lama.
17Namun Raja Zedekia mengutus dan

mengambilnya ke luar. Dan raja bertanya
secara rahasia kepadanya di istananya, dan
berkata, "Adakah firman dari TUHAN (YAHWEH
- 3068)?" dan Yeremia menjawab, "Ada.
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Sebab Dia berkata, engkau akan diserahkan
ke tangan raja Babilon."
18Dan Yeremia berkata kepada Raja Zedekia,

"Apakah aku telah berdosa terhadapmu, atau
terhadap para pelayanmu, atau terhadap
bangsa ini, sehingga engkau menempatkan
aku di dalam rumah tahanan?
19Dan di manakah nabi-nabimu yang telah

bernubuat untukmu, dengan berkata: Raja
Babilon tidak akan datang melawan engkau
maupun melawan negeri ini?
20Dan sekarang aku mohon, dengarkanlah

ya tuanku raja. Biarlah permohonanku
sampai di hadapanmu, sehingga engkau
tidak membuatku kembali ke rumah panitera
Yonatan, dan aku tidak mau mati di sana.
21Dan Raja Zedekia memberi perintah, dan

mereka menahan Yeremia di pelataran rumah
jaga, dan bahwa mereka akan memberikan
sepotong roti dari jalan tukang roti setiap hari,
sampai semua roti di kota itu habis. Maka
Yeremia tinggal di pelataran rumah jaga itu.

38
1Dan Sefaca anak Matan, Gedalya
anak Pashur, Yukhal anak Selemya dan

Pashur anak Malkia mendengar perkataan
yang telah Yeremia ucapkan kepada semua
orang, dengan mengatakan,
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2 "Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman: Siapa yang tinggal di kota ini
akan mati oleh pedang, oleh kelaparan,
dan oleh wabah penyakit. Namun dia yang
menyeberang kepada orang Kasdim akan
hidup, dan jiwanya baginya akan menjadi
sebuah jarahan, maka dia akan hidup.
3Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman: Kota ini pasti akan diserahkan ke
tangan tentara raja Babilon, dan dia akan
merebutnya."
4 Lalu para penguasa berkata kepada raja,

"Kami mohon, biarlah orang ini dihukum mati.
Sebab dengan begini, dialah yang melemahkan
tangan orang-orang yang berperang yang
tersisa di kota ini, dan tangan seluruh rakyat
dengan membicarakan perkataan-perkataan
seperti ini kepada mereka. Sebab, orang ini
bukanlah yang mengusahakan damai sejahtera
bagi bangsa ini, melainkan malapetaka."
5Kemudian Raja Zedekia berkata, "Lihatlah,

dia ada di dalam tanganmu. Sebab raja tidak
dapat berbuat apa pun menentang kamu."
6Dan mereka mengambil Yeremia dan

melemparkannya ke dalam sumur milik Malkia,
putra raja, yang berada di pelataran rumah
jaga. Dan mereka menurunkan Yeremia
dengan tali, tidak ada air di dalam sumur,
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hanyalah lumpur. Maka Yeremia terendam
dalam lumpur.
7Dan Ebed-Melekh, orang Etiopia itu, sida-

sida yang berada di istana raja, mendengar
bahwa mereka telah memasukkan Yeremia
ke dalam sumur, pada waktu itu raja sedang
duduk di gerbang Benyamin,
8Ebed-Melekh keluar dari istana raja dan

berkata kepada raja, dengan mengatakan,
9 "Tuanku raja, orang-orang ini telah berbuat

jahat dalam semua yang telah mereka lakukan
kepada Nabi Yeremia, karena mereka telah
melemparkannya ke dalam sumur. Dan dia
akan mati karena kelaparan, karena tidak ada
makanan lagi di kota,"
10Dan raja memerintahkan Ebed-Melekh,

orang Etiopia itu, dengan mengatakan,
"Ambillah sertamu tiga puluh orang dari sini,
dan engkau harus mengangkat Nabi Yeremia
dari sumur sebelum ia mati."
11Dan Ebed-Melekh mengambil orang-orang

dalam kekuasaannya, dan pergi ke istana raja,
ke bawah tempat perbendaharaan. Dan dari
sana dia mengambil pakaian-pakaian bekas
dan kain robek, lalu menurunkannya dengan
tali kepada Yeremia di dalam sumur itu.
12Dan Ebed-Melekh orang Etiopia itu berkata

kepada Yeremia, "Sekarang letakkanlah
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pakaian bekas dan kain robek ini di bawah
ketiakmu sebagai ganjal tali." Dan Yeremia
berbuat demikian.
13Dan mereka menarik Yeremia dengan tali

dan mengambilnya keluar dari sumur itu. Dan
Yeremia tinggal di pelataran rumah jaga.
14Kemudian Raja Zedekia mengirim dan

membawa Nabi Yeremia ke hadapannya, ke
pintu masuk ketiga di dalam bait TUHAN
(YAHWEH - 3068). Dan raja berkata kepada
Yeremia, "Aku akan menanyakan sesuatu
kepadamu, dan janganlah menyembunyikan
apa pun dari padaku."
15Dan Yeremia berkata kepada Zedekia,

"Jika aku menyatakannya kepadamu, pastilah
engkau menghukum mati aku. Dan jika
aku menasihati engkau, engkau tidak akan
mendengarkan aku."
16Dan Raja Zedekia bersumpah secara

diam-diam kepada Yeremia, dengan berkata,
"Demi TUHAN (YAHWEH - 3068) yang hidup,
yang telah menciptakan jiwa ini bagi kita, aku
tidak akan menghukummu mati, dan tidak
akan menyerahkanmu ke tangan orang-orang
yang memburu nyawamu."
17Kemudian Yeremia berkata kepada Zedekia,

"Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068), Allah
(Elohim - 430) semesta alam, Allah (Elohim



YEREMIA 38.18–22 187

- 430) Israel, berfirman: Jika engkau mau
menyerahkan diri kepada para perwira raja
Babilon, maka engkau akan hidup, dan kota
ini tidak akan dibakar dengan api. Dan engkau
serta keturunanmu akan hidup.
18Namun jika engkau tidak menyerahkan diri

kepada para perwira raja Babilon, maka kota
ini akan diserahkan ke tangan orang Kasdim,
dan mereka akan membakarnya dengan api.
Dan engkau tidak akan terlepas dari tangan
mereka."
19Dan Raja Zedekia berkata kepada Yeremia,

"Aku takut kepada orang-orang Yahudi yang
telah jatuh ke tangan orang-orang Kasdim,
karena mereka akan menyerahkan aku ke
tangannya dan menyiksa aku."
20Namun Yeremia berkata, "Mereka tidak

akan menyerahkanmu, dengarkanlah suara
TUHAN (YAHWEH - 3068) yang telah aku
sampaikan kepadamu, dan itu akan baik
bagimu, dan jiwamu akan hidup,
21 tetapi apabila engkau menolak untuk

menyerahkan diri, maka inilah firman yang
telah TUHAN (YAHWEH - 3068) tunjukkan
kepadaku:
22Bahkan, lihatlah, semua wanita yang

tertinggal di istana raja Yehuda akan dibawa
kepada para perwira raja Babilon. Dan
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mereka akan berkata: Teman-temanmu telah
membujuk dan memperdayamu. Kakimu
terperosok ke dalam lumpur; mereka telah
membalikkan dirinya sendiri.
23Mereka akan membawa keluar semua

istrimu, dan anak-anakmu kepada orang-orang
Kasdim. Dan engkau tidak dapat melarikan
diri dari tangan mereka, tetapi akan ditangkap
oleh raja Babilon. Dan kota ini akan dibakar
dengan api."
24Kemudian Zedekia berkata kepada

Yeremia, "Janganlah seorang pun mengetahui
perkataan-perkataan ini supaya engkau tidak
mati.
25Namun jika para penguasa mendengar

bahwa aku telah berbicara denganmu, dan
mereka datang kepadamu dan berkata:
Ceritakanlah sekarang apa yang engkau
katakan kepada raja dan juga apa yang
telah raja katakan kepadamu, janganlah
menyembunyikan itu dari kami, dan kami tidak
akan membunuhmu;
26maka engkau harus berkata kepada

mereka: Aku menyampaikan permohonanku ke
hadapan raja, agar ia tidak mengembalikanku
ke rumah Yonatan untuk mati di sana."
27Dan semua penguasa datang kepada

Yeremia dan bertanya kepadanya. Dan dia
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menjawab mereka sesuai dengan semua
perkataan yang telah raja perintahkan. Dan
mereka diam saja, karena semuanya itu tidak
terdengar.
28Dan Yeremia akhirnya tinggal di pelataran

rumah jaga hingga saat Yerusalem direbut.
Dan dia ada di sana ketika Yerusalem direbut.

39
1 Pada tahun kesembilan zaman
Zedekia, raja Yehuda, pada bulan

kesepuluh, Nebukadnezar, raja Babilon,
dan semua tentaranya, datang melawan
Yerusalem, dan mereka mengepungnya.
2 Pada tahun kesebelas zaman Zedekia, pada

bulan keempat, tanggal sembilan pada bulan
itu, tembok kota itu dihancurkan.
3Semua perwira raja Babilon masuk dan

menduduki gerbang tengah; Nergal-Sarezer,
Samgar-Nebo, Sarsekhim, kepala sida-sida,
Nergal-Sarezer, kepala para majus, dan semua
sisa dari para perwira raja Babilon lainnya.
4Dan terjadilah ketika Zedekia, raja Yehuda,

dan semua orang melihat mereka, maka
mereka melarikan diri, dan keluar dari kota
pada waktu malam, melalui jalan taman raja,
melalui gerbang di antara dua tembok. Dan
mereka pergi melewati jalan menuju Araba.
5Namun tentara orang Kasdim mengejar

mereka, dan menyusul Zedekia di padang
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gurun Yerikho, lalu mereka menangkapnya
dan membawanya kepada Nebukadnezar, raja
Babilon, ke Ribla di tanah Hamat, tempat raja
menjatuhkan hukuman ke atasnya.
6Raja Babilon menyembelih anak-anak

Zedekia di depan matanya di Ribla. Juga
raja Babilon menyembelih semua penguasa
Yehuda.
7 Ia juga mencungkil mata Zedekia, dan

memasang belenggu tembaga padanya, untuk
membawanya ke Babilon.
8Dan orang-orang Kasdim membakar

istana-istana raja dan rumah-rumah penduduk
dengan api. Dan mereka meruntuhkan tembok
Yerusalem.
9Kemudian Nebuzaradan, kepala pasukan

pengawal, mengangkut ke Babilon sisa orang
yang tertinggal di kota, dan orang-orang yang
menyeberang ke pihaknya, serta sisa-sisa
orang yang masih tertinggal.
10Namun Nebuzaradan, kepala pasukan

pengawal itu, meninggalkan beberapa orang
miskin, yang tidak memiliki apa pun, di tanah
Yehuda, dan memberikan kepada mereka
kebun-kebun anggur dan ladang-ladang pada
hari itu.
11Dan sekarang Nebukadnezar, raja Babilon,

memberi suatu perintah mengenai Yeremia
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kepada Nebuzaradan, kepala pasukan
pengawalnya, dengan berkata,
12 "Ambillah dan perhatikanlah dia. Dan

janganlah melakukan apa pun yang jahat
kepadanya. Namun perbuatlah kepadanya
bahkan seperti apa yang akan dia katakan
kepadamu."
13Maka Nebuzaradan, kepala pasukan

pengawal, beserta Nebushazban, kepala
sida-sida, Nergal-Sarezer, kepala para majus,
dan semua perwira raja Babilon, mengirim
utusan;
14 bahkan mereka menyuruh mengeluarkan

Yeremia dari pelataran rumah jaga. Lalu
mereka menyerahkan Yeremia kepada Gedalya
anak Ahikam anak Safan, untuk membawanya
ke rumah. Maka Yeremia tinggal di antara
rakyat.
15Dan firman TUHAN (YAHWEH - 3068)

datang kepada Yeremia, ketika dia masih
ditahan di pelataran rumah jaga, dengan
mengatakan,
16 "Pergi dan katakan kepada Ebed-Melekh,

orang Etiopia itu, dengan berkata: Beginilah
TUHAN (YAHWEH - 3068) semesta alam
(Tsebaot - 6635), Allah (Elohim - 430)
Israel, berfirman: Lihatlah Aku sedang
menggenapkan firman-Ku ke atas kota ini
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untuk malapetaka, dan bukan untuk yang
baik. Dan ini akan terjadi di hadapanmu pada
hari itu.
17Namun Aku akan menyelamatkan engkau

pada hari itu, firman TUHAN (YAHWEH -
3068). Engkau tidak akan diserahkan ke
tangan orang-orang yang terhadap wajahnya
engkau takut.
18Sebab, Aku pasti akan menyelamatkan

engkau, dan engkau tidak akan rebah oleh
pedang, tetapi bagimu jiwamu akan menjadi
sebagai jarahan, karena engkau menaruh
kepercayaan kepada-Ku," firman TUHAN
(YAHWEH - 3068).

40
1 Inilah firman yang datang kepada
Yeremia dari TUHAN (YAHWEH -

3068), setelah Nebuzaradan, kepala pasukan
pengawal, melepaskannya dari Rama. Ketika
mengambilnya, dia dalam keadaan terikat
dengan rantai, di antara semua tawanan
Yerusalem dan Yehuda yang sedang dibawa
menuju ke pembuangan di Babilon.
2Dan kepala pasukan pengawal mengambil

Yeremia dan berkata kepadanya, "TUHAN
(YAHWEH - 3068), Allahmu (Elohimmu - 430),
telah mengatakan malapetaka atas tempat ini.
3Dan TUHAN (YAHWEH - 3068) telah

mendatangkannya, dan melakukan sesuai
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dengan apa yang telah Dia katakan: Sebab
kamu telah berdosa terhadap TUHAN
(YAHWEH - 3068), dan tidak mematuhi
suara-Nya, maka hal ini telah terjadi atasmu.
4Dan sekarang lihatlah, pada hari ini aku

melepaskan engkau dari rantai di tanganmu.
Jika baik di matamu untuk pergi denganku
ke Babilon, marilah aku akan memerhatikan
engkau. Namun jika tidak baik di matamu
untuk ikut bersamaku ke Babilon, tinggallah.
Lihatlah seluruh negeri ada di hadapanmu,
pergilah ke mana engkau pandang baik dan
benar."
5Dan sementara dia belum berbalik,

"kembalilah kepada Gedalya anak Ahikam
anak Safan, yang telah raja Babilon tetapkan
atas kota-kota Yehuda, maka tinggallah
bersamanya di tengah-tengah bangsa itu. Atau
ke setiap tempat yang baik di matamu untuk
pergi, pergilah." Kemudian kepala pasukan
pengawal memberinya makanan dan hadiah,
lalu melepaskannya pergi.
6Dan Yeremia pergi kepada Gedalya anak

Ahikam di Mizpa, dan tinggal bersamanya di
tengah-tengah rakyat yang masih tersisa di
negeri itu.
7Ketika semua panglima tentara yang berada

di padang, mereka dan orang-orangnya,
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mendengar bahwa raja Babilon telah
mengangkat Gedalya anak Ahikam atas
negeri itu, dan telah menyerahkan kepadanya
pria-pria, dan wanita-wanita, dan anak-anak,
serta orang-orang miskin di negeri itu, mereka
yang tidak dibuang ke Babilon,
8maka mereka datang kepada Gedalya

di Mizpa, bahkan Ismael anak Netanya,
Yohanan dan Yonatan anak Kareah, Seraya
anak Tanhumet, anak-anak Efai orang Netofa,
dan Yezanya anak seorang Maakha; mereka
dengan orang-orang mereka.
9Dan Gedalya anak Ahikam anak Safan

bersumpah kepada mereka dan orang-
orangnya, dengan mengatakan, "Janganlah
takut untuk melayani orang-orang Kasdim.
Tinggallah di negeri ini dan layanilah raja
Babilon, dan kiranya itu akan baik bagimu.
10Dan aku, sungguh aku akan tinggal di

Mizpa untuk berdiri di hadapan orang-orang
Kasdim yang akan datang kepada kita. Namun
kamu, kumpulkanlah anggur, hasil panen,
dan minyak, dan taruhlah dalam bejanamu,
serta tinggallah di kota-kota yang telah kamu
rampas."
11 Juga ketika semua orang Yahudi yang

berada di Moab di antara bani Amon, dan
di Edom, dan yang ada di negeri-negeri
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lain, mendengar bahwa raja Babilon telah
membiarkan tinggal sisa-sisa orang Yehuda
dan telah mengangkat atas mereka Gedalya
anak Ahikam anak Safan,
12maka semua orang Yahudi kembali dari

tempat-tempat yang ke sana mereka telah
dihalau, dan masuk ke tanah Yehuda, kepada
Gedalya, di Mizpa, lalu mengumpulkan anggur
dan hasil panen yang berlimpah-limpah
banyaknya.
13Dan Yohanan anak Kareah dan semua

panglima tentara yang berada di padang,
datang kepada Gedalya di Mizpa.
14Dan mereka berkata kepadanya, "Engkau

pasti mengetahui bahwa Baalis, raja bani
Amon, telah mengutus Ismael anak Netanya
untuk menghantam jiwamu. Namun Gedalya
anak Ahikam tidak memercayai mereka.
15 Lalu Yohanan anak Kareah berbicara

diam-diam kepada Gedalya di Mizpa, dengan
berkata, "Izinkanlah aku pergi. Aku akan
menghantam Ismael anak Netanya, dan
seorang pun tidak akan mengetahuinya.
Mengapa dia akan menghantam jiwamu,
sehingga semua orang Yehuda yang telah
berkumpul padamu terserak, dan orang yang
masih tersisa di Yehuda menjadi binasa?"
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16Namun Gedalya anak Ahikam berkata

kepada Yohanan anak Kareah, "Janganlah
engkau melakukan hal itu, karena engkau
berkata dusta mengenai Ismael."

41
1Dan terjadilah, pada bulan ketujuh,
Ismael anak Netanya anak Elisama,

seorang keturunan raja, dan perwira tinggi
raja, serta sepuluh orang bersamanya, datang
kepada Gedalya anak Ahikam di Mizpa. Di sana
mereka makan roti bersama-sama di Mizpa.
2 Lalu Ismael anak Netanya bangkit beserta

sepuluh orang yang bersamanya, dan
membunuh Gedalya anak Ahikam anak Safan
dengan pedang. Dan mereka membunuh dia
yang telah raja Babilon tetapkan atas negeri
itu.
3 Ismael juga membunuh semua orang

Yahudi yang berada bersama-sama Gedalya
di Mizpa, dan orang-orang Kasdim yang
ditemukan di sana, yaitu tentara-tentara.
4Dan terjadilah, pada hari yang kedua

setelah dia membunuh Gedalya, dan seorang
pun tidak mengetahuinya,
5maka datanglah orang-orang dari Sikhem,

dari Silo, dan dari Samaria, delapan puluh
orang, yang janggutnya dicukur, yang
pakaiannya robek-robek dan tubuhnya
tertoreh-toreh, dan di tangan mereka ada
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persembahan sajian dan kemenyan untuk
dibawanya masuk ke dalam bait TUHAN
(YAHWEH - 3068).
6Dan Ismael anak Netanya keluar dari

Mizpa untuk menemui mereka, berjalan
sambil menangis. Dan terjadilah, ketika dia
menjumpai mereka, dia berkata kepada
mereka, "Datanglah kepada Gedalya anak
Ahikam."
7Ketika mereka tiba di tengah kota, Ismael

anak Netanya membunuh mereka, dia beserta
orang-orangnya melemparkan mereka ke
dalam sumur.
8Namun di antara mereka ditemukan

sepuluh orang yang berkata kepada Ismael,
"Janganlah membunuh kami, karena kami
memiliki perbendaharaan di ladang, yakni
gandum, jelai, minyak dan madu." Maka dia
membiarkan, dan tidak membunuh mereka
beserta saudara-saudaranya.
9Dan perigi tempat Ismael telah

melemparkan semua mayat yang telah dia
bunuh karena Gedalya, itu adalah perigi yang
telah Raja Asa gali karena Baesa, raja Israel.
Dan Ismael anak Netanya mengisinya dengan
mayat orang-orang yang terbunuh.
10Kemudian Ismael menawan seluruh sisa

rakyat yang berada di Mizpa, anak-anak
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perempuan raja, dan semua orang yang
tertinggal di Mizpa, yang Nebuzaradan, kepala
pasukan pengawal, telah memercayakannya
kepada Gedalya anak Ahikam. Dan Ismael
membawa mereka sebagai tawanan dan pergi
menyeberang ke daerah bani Amon.
11Namun ketika Yohanan anak Kareah dan

semua panglima tentara yang bersamanya,
mendengar semua kejahatan yang telah
Ismael anak Netanya lakukan,
12maka mereka mengumpulkan semua orang

dan berangkat untuk berperang dengan Ismael
anak Netanya. Dan mereka menemukan dia di
tepi danau yang ada di Gibeon.
13Dan terjadilah ketika seluruh rakyat yang

bersama-sama Ismael melihat Yohanan anak
Kareah, dan semua pemimpin tentara yang
menyertainya, maka bergembiralah mereka.
14Dan seluruh rakyat yang telah ditawan

Ismael dari Mizpa berbalik dan pergi mengikuti
Yohanan anak Kareah.
15Namun Ismael anak Netanya bersama

delapan orang terluput dari tangan Yohanan
dan pergi ke daerah bani Amon.
16Kemudian Yohanan anak Kareah dan

seluruh pemimpin tentara yang menyertainya,
mengambil semua sisa rakyat yang tersisa,
yang telah dia peroleh dari Ismael anak
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Netanya dari Mizpa, setelah dia membunuh
Gedalya anak Ahikam, tentara-tentara,
wanita-wanita, anak-anak, dan sida-sida, yang
telah dia bawa kembali dari Gibeon.
17Dan mereka berangkat dan singgah di

penginapan milik Kimham dekat Betlehem,
untuk pergi memasuki Mesir,
18 karena orang-orang Kasdim, karena

mereka takut kepadanya, karena Ismael anak
Netanya telah memukul Gedalya anak Ahikam,
yang telah raja Babilon tetapkan atas negeri
itu.

42
1Dan seluruh pemimpin tentara, dan
Yohanan anak Kareah, dan Yezanya

anak Hosaya, serta seluruh rakyat dari yang
kecil bahkan sampai yang terbesar, datang
mendekat.
2Dan berkata kepada Nabi Yeremia, "Kami

meminta, biarlah permohonan kami sampai
ke hadapanmu; dan berdoalah bagi kami
kepada TUHAN (YAHWEH - 3068), Allahmu
(Elohimmu - 430), bagi semua yang tersisa
ini; karena kami yang tertinggal hanya sedikit,
sebagaimana matamu melihat kami.
3Agar TUHAN (YAHWEH - 3069), Allahmu

(Elohimmu - 430), berkenan menunjukkan
kepada kami jalan yang dapat kami tempuh,
dan hal yang dapat kami lakukan."



YEREMIA 42.4–8 200
4Kemudian Yeremia berkata kepada mereka,

"Aku telah mendengar. Lihatlah, aku akan
berdoa kepada TUHAN (YAHWEH - 3068),
Allahmu (Elohimmu - 430), sesuai dengan
perkataanmu, dan akan terjadi, semua
perkataan yang akan TUHAN (YAHWEH -
3068) jawab, akan aku nyatakan kepadamu.
Aku tidak akan menyembunyikan kepadamu
sesuatu pun."
5Dan mereka berkata kepada Yeremia,

"Biarlah TUHAN (YAHWEH - 3068) menjadi
saksi yang benar dan setia di antara kami,
apabila sesuai dengan semua hal yang akan
TUHAN (YAHWEH - 3068), Allahmu (Elohimmu
- 430), sampaikan kepada kami, kami akan
melakukannya demikian.
6Apakah itu baik, ataupun buruk, kami akan

menaati suara TUHAN (YAHWEH - 3068),
Allah (Elohim - 430) kami, yang kepada-Nya
kami mengutusmu, supaya itu akan menjadi
baik pada saat kami mematuhi suara TUHAN
(YAHWEH - 3068), Allah (Elohim - 430) kami."
7Dan terjadilah pada akhir dari sepuluh

hari, firman TUHAN (YAHWEH - 3068) datang
kepada Yeremia.
8Dan dia memanggil Yohanan anak Kareah,

dan seluruh pemimpin tentara yang ada
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bersamanya, serta seluruh rakyat dari yang
paling kecil bahkan sampai yang paling besar.
9Dan dia berkata kepada mereka, "Beginilah

TUHAN (YAHWEH - 3068), Allah (Elohim -
430) Israel, berfirman, kepada siapa kamu
telah mengutus aku untuk menyampaikan
permohonanmu di hadapan-Nya:
10 Jika kamu tetap tinggal di negeri ini,

Aku akan membangun kamu dan tidak akan
meruntuhkan, Aku akan menanam kamu dan
tidak akan mencabut. Sebab Aku menyesal
telah mendatangkan malapetaka kepadamu.
11 Janganlah takut kepada raja Babilon

yang di hadapannya kamu takut. Janganlah
takut kepadanya, firman TUHAN (YAHWEH
- 3068), karena Aku menyertai kamu untuk
menyelamatkan dan melepaskanmu dari
tangannya.
12Aku akan memberikan kemurahan

kepadamu, sehingga dia akan berbelaskasihan
kepadamu dan mengembalikan kamu ke
negerimu."
13Namun jika kamu berkata, "Kami tidak

akan tinggal di negeri ini, ataupun mematuhi
suara TUHAN (YAHWEH - 3068), Allahmu
(Elohimmu - 430),
14 dengan mengatakan: Tidak! Sebaliknya

kami akan pergi ke negeri Mesir, tempat kami
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tidak melihat perang ataupun mendengar
bunyi sangkakala. Dan kami tidak kekurangan
roti, dan di sana kami akan tinggal."
15Maka sekarang dengarlah firman Allah

(YAHWEH - 3068), hai sisa Yehuda, "Beginilah
TUHAN (YAHWEH - 3068) semesta alam
(Tsebaot - 6635), Allah (Elohim - 430) Israel,
berfirman: Jika kamu sungguh-sungguh
mengarahkan wajahmu untuk pergi ke Mesir
dan tinggal di sana,
16maka akan terjadi, pedang yang kamu

takut atasnya akan menyusul kamu ke
sana di negeri Mesir. Dan kelaparan yang
menjadikanmu khawatir akan melekat padamu
di Mesir; dan kamu akan mati di sana."
17 "Dan akan terjadi, semua orang yang

mengarahkan wajahnya untuk pergi ke Mesir
untuk menumpang di sana, mereka akan mati
oleh pedang, kelaparan dan wabah penyakit.
Tidak ada seorang pun dari mereka akan tetap
tinggal atau luput dari kemalangan yang akan
Aku datangkan ke atas mereka.
18Sebab beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

alam (Tsebaot - 6635), Allah (Elohim - 430)
Israel, berfirman: Sebagaimana amarah-Ku
dan murka-Ku telah dicurahkan ke atas
penduduk Yerusalem, demikian pula murka-Ku
akan dicurahkan ke atasmu ketika kamu
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memasuki Mesir. Kamu akan menjadi suatu
kutuk, kengerian, aib, dan celaan. Kamu tidak
akan melihat tempat ini lagi.
19TUHAN (YAHWEH - 3068) telah berfirman

tentang kamu, hai sisa Yehuda: Janganlah
pergi ke Mesir. Kamu akan mengetahui bahwa
aku telah memperingatkanmu pada hari ini.
20Sebab kamu menggunakan ketidakjujuran

terhadap jiwamu ketika kamu mengutus aku
kepada TUHAN (YAHWEH - 3068), Allahmu
(Elohimmu - 430), dengan mengatakan:
Berdoalah bagi kami kepada TUHAN (YAHWEH
- 3068), Allah (Elohim - 430) kami; dan sesuai
dengan semua yang akan TUHAN (YAHWEH
- 3068) Allah (- 430) katakan, nyatakanlah
kepada kami, maka kami akan melakukannya.
21Dan aku telah menyatakannya kepadamu

pada hari ini, tetapi kamu tidak mematuhi
suara TUHAN (YAHWEH - 3068), Allahmu
(Elohimmu - 430), atau segala sesuatu yang
atasnya Dia telah mengutusku kepadamu.
22Dan sekarang, kamu mengetahui bahwa

sesungguhnya kamu akan mati oleh pedang,
oleh kelaparan, dan oleh wabah penyakit, di
tempat kamu ingin pergi untuk menumpang di
sana."

43
1Dan terjadilah, ketika Yeremia selesai
menyampaikan kepada semua rakyat
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seluruh firman TUHAN (YAHWEH - 3068),
Allah (Elohim - 430) mereka, karena TUHAN
(YAHWEH - 3068), Allah (Elohim - 430)
mereka, telah menyampaikannya kepada
mereka semua perkataan ini,
2Azarya anak Hosaya dan Yohanan anak

Kareah, dan semua orang congkak berkata
kepada Yeremia, dengan mengatakan,
"Engkau berbicara dusta! TUHAN (YAHWEH
- 3068), Allah (Elohim - 430) kami, tidak
mengutus engkau untuk berkata: Jangan pergi
ke Mesir untuk berdiam di sana.
3Namun Barukh anak Neria telah menghasut

engkau terhadap kami, untuk menyerahkan
kami ke tangan orang Kasdim, supaya mereka
dapat menaruh kami ke dalam kematian, atau
membuang kami ke Babilon."
4Dan Yohanan anak Kareah dan semua

pemimpin tentara, serta seluruh rakyat, tidak
mematuhi suara TUHAN (YAHWEH - 3068),
untuk tinggal di tanah Yehuda.
5Namun Yohanan anak Kareah, dan semua

pemimpin tentara mengambil seluruh sisa
Yehuda yang telah kembali dari segala bangsa
tempat mereka telah terhalau, untuk tinggal di
tanah Yehuda;
6 pria-pria, wanita-wanita, anak-anak lelaki

dan anak-anak perempuan raja, serta setiap
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orang yang oleh Nebuzaradan, panglima
pasukan pengawal, telah meninggalkannya
kepada Gedalya anak Ahikam anak Safan, juga
Nabi Yeremia, dan Barukh anak Neria.
7Dan mereka tiba di tanah Mesir, karena

mereka tidak mematuhi suara TUHAN
(YAHWEH - 3068). Dan mereka tiba di
Tahpanhes.
8Dan datanglah firman TUHAN (YAHWEH -

3068) kepada Yeremia di Tahpanhes, katanya:
9 "Ambillah batu-batu besar di tanganmu,

dan sembunyikanlah di dalam adukan tanah
liat pada pekerjaan bata di pintu masuk istana
Firaun di Tahpanhes, di depan mata semua
orang Yahudi.
10Dan engkau akan berkata kepada mereka,

Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068) semesta
alam (Tsebaot - 6635), Allah (Elohim - 430)
Israel, berfirman: Lihatlah, Aku akan mengutus
orang untuk menjemput Nebukadnezar, raja
Babilon, hamba-Ku, dan akan membangun
takhtanya di atas batu-batu ini yang telah Aku
sembunyikan. Dan dia akan membentangkan
kemah di atasnya.
11Dan ketika dia datang, ia akan memukul

negeri Mesir. Siapa pun yang akan mati, akan
mati; dan siapa pun yang akan ditawan,
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akan ditawan. Dan siapa pun yang akan kena
pedang, akan kena pedang.
12Dan dia akan menyalakan api di dalam

kuil para allah (ilah-ilah - 430) Mesir. Dan dia
akan membakarnya, dan mengangkut sebagai
tawanan. Dia akan memperindah dirinya
dengan tanah Mesir, seperti seorang gembala
yang menutupi dirinya dengan jubahnya. Dan
dia akan berangkat dari sana di dalam damai
sejahtera.
13Dia juga akan meremukkan tugu-tugu

berhala kuil matahari yang ada di tanah Mesir;
dan dia akan membakar kuil-kuil para allah
(ilah - 430) orang Mesir dengan api."

44
1 Firman yang datang kepada Yeremia
mengenai semua orang Yahudi yang

tinggal di tanah Mesir, di Migdol, dan di
Tahpanhes, di Memfis dan di tanah Patros,
yang mengatakan,
2 "Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068) alam

(Tsebaot - 6635), Allah (Elohim - 430) Israel,
berfirman: Engkau telah melihat seluruh
kemalangan yang telah Aku datangkan ke atas
Yerusalem, dan ke atas semua kota Yehuda.
Dan lihatlah hari ini semua itu telah menjadi
reruntuhan, dan tidak ada seorang pun yang
tinggal di sana;
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3 karena kejahatan yang telah mereka

perbuat, memancing amarah-Ku, dengan
membakar dupa, dengan melayani allah
(ilah-ilah - 430) lain yang tidak mereka kenal;
mereka, kamu, maupun leluhurmu.
4Namun Aku mengutus kepadamu semua

hamba-Ku para nabi itu, dan mengutusnya
berulang-ulang, dengan mengatakan:
Janganlah melakukan hal-hal yang menjijikkan
yang Aku benci!
5Namun mereka tidak mendengarkan,

maupun menyendengkan telinga mereka
untuk berbalik dari kejahatannya, agar tidak
lagi membakar dupa bagi allah (ilah-ilah - 430)
lain.
6Sehingga tercurahlah amarah-Ku dan

murka-Ku dan membakar kota-kota Yehuda,
dan jalan-jalan Yerusalem. Dan semuanya itu
menjadi sunyi serta tandus seperti pada hari
ini."
7Dan sekarang beginilah TUHAN (YAHWEH

- 3068), Allah (Elohim - 430) semesta
alam, Allah (Elohim - 430) Israel, berfirman,
"Mengapa kamu melakukan kejahatan besar
terhadap jiwamu, sehingga menghancurkan
semua pria dan wanita, anak-anak dan bayi
dari tengah-tengah Yehuda, sampai tidak ada
yang tersisa padamu;
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8 dengan membangkitkan murka-Ku dengan

perbuatan tanganmu, ketika membakar dupa
bagi allah (ilah-ilah - 430) lain di tanah Mesir,
tempat kamu telah pergi mengembara di sana,
sehingga menghancurkan dirimu sendiri dan
kamu menjadi suatu kutuk dan aib di antara
segala bangsa di bumi?
9Apakah kamu telah melupakan kejahatan

leluhurmu, dan kejahatan raja-raja Yehuda,
dan kejahatan istri-istri mereka, dan
kejahatanmu sendiri, dan kefasikan istri-
istrimu, yang telah mereka lakukan di negeri
Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem?
10Mereka tidak remuk hati sampai pada

hari ini, mereka juga tidak menjadi takut,
ataupun berjalan menurut torat-Ku, atau
menurut ketetapan-ketetapan-Ku yang telah
Aku tetapkan di hadapanmu dan di hadapan
leluhurmu."
11Maka beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

alam (Tsebaot - 6635), Allah (Elohim -
430) Israel, berfirman,"Lihatlah, Aku akan
mengarahkan wajah-Ku terhadapmu untuk
kemalangan, dan untuk menghancurkan
seluruh Yehuda.
12Dan Aku akan mengambil sisa-sisa Yehuda

yang telah mengarahkan wajahnya untuk pergi
ke tanah Mesir untuk menumpang di sana,
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maka mereka semua akan menjadi punah di
tanah Mesir. Mereka akan roboh oleh pedang,
oleh kelaparan. Mereka akan menjadi punah
mulai dari yang paling kecil dan sampai yang
paling besar, oleh pedang dan oleh kelaparan.
Mereka akan mati dan akan menjadi suatu
kutuk, suatu kengerian, dan suatu laknat, dan
suatu celaan.
13Sebab Aku akan menghukum semua

yang tinggal di tanah Mesir, seperti Aku telah
menghukum Yerusalem dengan pedang,
dengan kelaparan dan dengan wabah
penyakit;
14 dan tidak ada seorang pun yang terluput

dan yang selamat dari sisa Yehuda yang
masuk ke tanah Mesir untuk menumpang
sementara di sana dan untuk kembali lagi ke
tanah Yehuda, tempat yang mereka arahkan
jiwa mereka untuk kembali berdiam di sana,
karena mereka tidak dapat kembali, kecuali
beberapa yang terluput."
15Kemudian semua pria yang mengetahui

bahwa istri-istri mereka telah membakar dupa
kepada allah (ilah-ilah - 430) lain, dan semua
wanita yang hadir di sana, suatu kumpulan
besar, bahkan semua orang yang tinggal di
tanah Mesir dan di Patros, menjawab Yeremia,
dengan berkata,
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16 "Mengenai perkataan yang telah

engkau ucapkan kepada kami dalam Nama
Allah (YAHWEH - 3068), kami tidak akan
mendengarkan engkau.
17Sebaliknya, kami akan sungguh-sungguh

melakukan apa pun yang keluar dari mulut
kami sendiri, dengan membakar dupa bagi
ratu langit dan menuangkan persembahan
curahan baginya, seperti yang telah kami
lakukan, baik kami, para leluhur kami, dan
pembesar-pembesar kami di kota-kota Yehuda
dan di jalan-jalan Yerusalem. Dan kami
dipuaskan dengan makanan, dan keadaan
kami baik, dan tidak mengalami yang buruk.
18Namun, ketika kami berhenti membakar

dupa bagi ratu langit dan menuangkan
persembahan curahan baginya, kami
kekurangan segala-galanya, dan semuanya
habis oleh pedang serta kelaparan.
19Dan ketika kami membakar dupa bagi

ratu langit dan menuangkan persembahan
curahan baginya, apakah kami membuat
sajian untuk menyembahnya dan menuangkan
persembahan curahan baginya, tanpa
suami-suami kami?"
20Kemudian Yeremia berkata kepada seluruh

rakyat, kepada pria-pria dan wanita-wanita,
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serta kepada semua orang yang telah
menjawabnya, dengan berkata,
21 "Dupa yang telah kamu bakar di kota-kota

Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem, baik
kamu, para leluhurmu, raja-rajamu, dan para
pembesarmu, serta semua rakyat negeri
itu, tidakkah TUHAN (YAHWEH - 3068)
mengingatnya? Ya, itu telah sampai ke dalam
hati-Nya.
22Maka TUHAN (YAHWEH - 3068) tidak dapat

menahan lagi akan kejahatan perbuatanmu,
karena kekejian yang telah kamu lakukan.
Sebab itu negerimu akan menjadi tanah
tandus, dan kengerian, dan kutukan, tanpa
penduduk seperti pada hari ini.
23Oleh karena kamu telah membakar

dupa dan telah berdosa terhadap TUHAN
(YAHWEH - 3069) dan tidak mematuhi
suara TUHAN (YAHWEH - 3069), dan kamu
tidak berjalan di dalam torat-Nya, atau di
dalam ketetapan-ketetapan-Nya, di dalam
peraturan-peraturan-Nya; oleh karena itu
kemalangan ini telah menimpa ke atasmu,
seperti pada hari ini."
24Yeremia juga berkata kepada seluruh

rakyat, dan kepada semua wanita,
"Dengarkanlah firman TUHAN (YAHWEH -
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3068), hai semua orang Yehuda di tanah
Mesir;
25 beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

semesta alam (Tsebaot - 6635), Allah
(Elohim - 430) Israel, berfirman, dengan
mengatakan: Kamu dan istri-istrimu yang
berkata dengan mulutmu dan menggenapinya
dengan tanganmu, ketika berkata: Kami
akan sungguh-sungguh menepati sumpah
yang telah kami ucapkan, untuk membakar
dupa bagi ratu langit dan menuangkan
persembahan curahan baginya. Kamu akan
sungguh-sungguh menepati sumpahmu, dan
kamu akan sungguh-sungguh melakukan
sumpahmu."
26Sebab itu dengarlah firman ALLAH

(YAHWEH - 3069), hai semua orang Yehuda
yang tinggal di tanah Mesir, "Lihatlah Aku
telah bersumpah demi Nama-Ku yang agung,"
TUHAN (YAHWEH - 3068) berfirman, "bahwa
Nama-Ku tidak akan lagi disebut oleh satu
pun mulut orang Yehuda di seluruh tanah
Mesir, dengan mengatakan, ALLAH (YAHWEH -
3068), Tuhan (Tuhan - 136) yang hidup."
27 "Lihatlah, Aku akan menjaga mereka untuk

kemalangan mereka, bukan untuk kebaikan
dan seluruh orang Yehuda di tanah Mesir akan
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habis oleh pedang dan kelaparan, sehingga
mereka semua punah sama sekali.
28Dan dia yang luput dari pedang akan

keluar dari tanah Mesir ke tanah Yehuda,
sedikit jumlahnya. Dan seluruh sisa Yehuda
yang telah pergi ke tanah Mesir untuk tinggal
di sana, akan mengetahui perkataan siapa
yang berlaku, perkataan-Ku atau perkataan
mereka."
29 "Dan ini akan menjadi tanda bagimu,"

firman TUHAN (YAHWEH - 3068), "bahwa
Akulah yang akan memperhitungkan kepada
kamu di tempat ini, supaya kamu mengetahui
bahwa firman-Ku akan benar-benar tegak
menentang kamu agar celaka."
30Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman, "Lihatlah Aku akan menyerahkan
Firaun-Hofra, raja Mesir, ke tangan musuh-
musuhnya, dan kepada orang-orang yang
memburu nyawanya, bahkan seperti Aku
menyerahkan Zedekia, raja Yehuda, ke tangan
Nebukadnezar, raja Babilon, musuhnya yang
memburu nyawanya."

45
1 Firman yang telah Nabi Yeremia
katakan kepada Barukh anak Neria,

ketika dia telah menuliskan firman ini dalam
sebuah kitab dari mulut Yeremia, pada tahun
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keempat pemerintahan Yoyakim anak Yosia,
raja Yehuda, dengan mengatakan,
2 "Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068), Allah

(Elohim - 430) Israel, berfirman kepadamu,
hai Barukh:
3Engkau berkata: Celakalah aku sekarang,

karena TUHAN (YAHWEH - 3068) telah
menambahkan duka pada penderitaanku.
Aku lesu di dalam keluh kesahku, dan tidak
mendapatkan ketenangan."
4Demikianlah engkau akan mengatakan

kepadanya, "Beginilah TUHAN (YAHWEH
- 3068) berfirman: Lihatlah, Aku sedang
meruntuhkan apa yang telah Aku bangun; dan
Aku sedang mencabut apa yang telah Aku
tanam, bahkan seluruh negeri itu bagi-Ku.
5Dan apakah engkau mencari perkara besar

bagi dirimu sendiri? Janganlah mencarinya,
karena, lihatlah, Aku akan mendatangkan
kemalangan ke atas segala makhluk," firman
TUHAN (YAHWEH - 3069). "Namun Aku akan
memberikan nyawamu kepadamu sebagai
sebuah hadiah, di segala tempat ke mana
engkau pergi."

46
1 Firman TUHAN (YAHWEH - 3068)
yang datang kepada Nabi Yeremia

tentang bangsa-bangsa:
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2Terhadap Mesir, terhadap tentara Firaun

Nekho, raja Mesir, yang berada di tepi sungai
Efrat, di Karkemis, yang Nebukadnezar,
raja Babilon, telah memukulnya pada tahun
keempat pemerintahan Yoyakim anak Yosia,
raja Yehuda,
3 "Siapkanlah perisai besar dan perisai kecil,

dan majulah ke dalam peperangan.
4 Persiapkanlah kuda dan naiklah, hai

penunggang kuda; ya, berdirilah dengan
ketopong, tajamkanlah tombak-tombakmu,
pakailah baju zirahmu.
5Mengapa aku melihat mereka takut dan

mundur ke belakang? Dan pahlawan-pahlawan
mereka terpukul kalah, dan lari mencari
perlindungan, dan tidak menoleh ke belakang,
karena kengerian ada di sekeliling," firman
TUHAN (YAHWEH - 3068).
6 "Janganlah biarkan orang yang tangkas

melarikan diri, ataupun orang kuat melepaskan
diri. Mereka tersandung dan jatuh di utara, di
tepi sungai Efrat.
7Siapakah yang meluap seperti sungai

Nil, yang airnya melanda sekitarnya seperti
sungai-sungai?
8Mesir bangkit seperti sungai Nil dan airnya

melanda sekitarnya seperti sungai-sungai.
Dan dia berkata, Aku akan naik dan menutupi
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bumi, Aku akan menghancurkan kota dan
penduduknya.
9Naiklah, hai kuda-kuda, dan mengamuklah,

hai kereta perang! Dan biarkanlah para
pahlawan maju, orang-orang Etiopia, dan
orang Libia yang memegang perisai, serta
orang Lidia yang melenturkan busur."
10 "Sebab ini adalah hari Tuhan (Tuhan -

136) ALLAH (YAHWEH - 3069) semesta alam
(Tsebaot - 6635), hari pembalasan, bahwa Dia
sendiri akan melakukan pembalasan kepada
musuh-musuh-Nya. Dan pedang akan melahap
dan menjadi kenyang, dan mabuk oleh darah
mereka, karena suatu kurban adalah bagi
Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3069)
semesta alam (Tsebaot - 6635), di negeri utara
di tepi sungai Efrat.
11Naiklah ke Gilead dan ambillah balsam,

hai anak dara, putri Mesir; untuk kesia-
siaanlah engkau menggunakan banyak obat,
kesembuhan bukan untukmu.
12Bangsa-bangsa telah mendengar

kecemaranmu, dan seruanmu telah memenuhi
negeri. Sebab pahlawan dengan pahlawan
saling tersandung, mereka telah rebah
bersama-sama, keduanya dari mereka."
13 Firman yang telah TUHAN (YAHWEH

- 3068) sampaikan kepada Nabi Yeremia,
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tentang kedatangan Nebukadnezar, raja
Babilon, untuk memukul negeri Mesir.
14 "Beritahukanlah di Mesir dan

perdengarkanlah di Migdol, juga di
Memfis dan Tahpanhes. Katakanlah, berdirilah
tegap dan persiapkanlah dirimu, karena
pedang akan melahap semua yang ada di
sekelilingmu.
15Mengapakah pahlawanmu terhalau jauh?

Dia tidak dapat bertahan, karena TUHAN
(YAHWEH - 3068) mendorongnya jatuh.
16Dia telah membuat banyak yang

tersandung, ya, yang satu rebah di atas yang
lain. Mereka berkata, Bangkitlah, marilah kita
kembali kepada bangsa kita, dan ke tanah
kelahiran kita, untuk menjauhkan dari pedang
para penindas.
17Mereka berseru di sana: Firaun, raja Mesir,

adalah suatu keributan; dan telah membuat
berlalu waktu yang ditetapkan."
18 "Demi Aku yang hidup," firman Raja,

TUHAN (YAHWEH - 3068) alam (Tsebaot -
6635) Nama-Nya, "Sungguh seperti Tabor
yang berada di antara gunung-gunung, dan
seperti Karmel yang di tepi laut, ia akan
datang.
19Wahai putri yang berdiam di Mesir,

bersiaplah untuk pergi ke penawanan. Sebab
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Memfis akan menjadi sunyi, dan terbakar
tanpa penduduk.
20Mesir adalah lembu muda yang elok, tetapi

penyengat pasti datang dari utara.
21 Juga orang-orang upahan yang berada

di tengah-tengahnya seperti anak lembu di
dalam kandang; karena mereka pun telah
berbalik, dan melarikan diri bersama-sama.
Mereka tidak dapat bertahan, karena hari
malapetaka mereka telah datang ke atasnya,
yakni saat penghukuman mereka.
22Suaranya seperti ular mendesis, karena

mereka akan maju dengan kekuatan, dan
mendatanginya dengan kapak, seperti
penebang-penebang pohon.
23Mereka telah menebang hutannya," firman

TUHAN (YAHWEH - 3068), "Karena mereka
tidak dapat diselidiki berhubung mereka lebih
banyak daripada belalang dan tidak terhitung
jumlahnya.
24 Putri Mesir akan menjadi malu. Ia akan

diserahkan ke tangan bangsa dari utara."
25TUHAN (YAHWEH - 3068) semesta alam

(Tsebaot - 6635), Allah (Elohim - 430) Israel,
berfirman, "Lihatlah, Aku akan menghukum
orang banyak dari No, dan Firaun, dan Mesir,
bersama dengan dewa-dewanya (ilah-ilah -
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430) dan raja-rajanya, bahkan Firaun beserta
orang-orang yang percaya kepadanya.
26Aku akan menyerahkan mereka ke tangan

orang-orang yang mengejar nyawa mereka,
dan ke tangan Nebukadnezar, raja Babilon,
serta ke tangan para pegawainya. Dan sesudah
itu negeri itu akan berpenduduk lagi, seperti
hari-hari dahulu," firman TUHAN (YAHWEH -
3068).
27 "Namun engkau, janganlah takut, hai

hamba-Ku Yakub; dan janganlah gentar,
hai Israel. Sebab lihatlah Aku sedang
menyelamatkan engkau dari tempat yang
jauh, dan juga keturunanmu dari negeri
pembuangan mereka. Dan Yakub akan kembali
dan hidup tenang serta menjadi tenteram, dan
tidak ada seorang pun yang akan membuatnya
gentar.
28 Janganlah engkau takut, hai Yakub,

hamba-Ku," firman TUHAN (YAHWEH -
3068), "sebab Aku menyertaimu. Aku akan
menghabiskan semua bangsa ke tempat
Aku telah menghalaunya. Namun Aku tidak
akan menghabisi engkau, tetapi Aku akan
menghajar engkau dengan adil, dan bukan
berarti membiarkan engkau tidak dihukum."
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47
1 Firman TUHAN (YAHWEH - 3068) yang
datang kepada Nabi Yeremia tentang

orang Filistin, sebelum Firaun memukul Gaza.
2Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman, "Lihatlah air naik dari utara, dan
menjadi aliran deras yang meluap. Dan akan
membanjiri negeri serta isinya, kota dan
mereka yang diam di dalamnya. Maka manusia
akan berteriak dan segenap penduduk negeri
akan meratap.
3Dari suara derap kaki kuda para

pahlawannya, dari gemuruh suara kereta
perangnya, kegaduhan roda-rodanya,
bapak-bapak tidak akan mengingat lagi
anak-anaknya, karena tangan mereka sudah
lemas.
4Oleh karena hari itu telah tiba untuk

menghancurkan semua orang Filistin; untuk
melenyapkan dari Tirus dan Sidon, setiap
penolong yang menolongnya. Sebab TUHAN
(YAHWEH - 3068) akan menggilas orang-orang
Filistin, yakni sisa-sisa yang ada di pesisir
Kaftor.
5Ketandusan telah datang ke atas Gaza,

Askelon telah sunyi. Hai mereka yang
tersisa di lembah, sampai kapan kamu akan
memotong-motong dirimu sendiri?
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6Hai pedang TUHAN (YAHWEH - 3069),

sampai kapan engkau tidak akan menjadi
tenang? Masuklah ke dalam sarungmu,
istirahatlah dan tenanglah.
7Bagaimana engkau dapat tenang,

sedangkan TUHAN (YAHWEH - 3068) telah
memerintahkannya. Ke Askelon dan ke tepi
laut, ke sanalah Dia telah memerintahkannya."

48
1Beginilah TUHAN (YAHWEH -
3068) alam (Tsebaot - 6635), Allah

(Elohim - 430) Israel, berfirman, mengenai
Moab, "Celaka bagi Nebo karena dia telah
dibinasakan! Kiryataim telah dibuat malu, ia
telah ditawan. Kota benteng itu telah dibuat
malu dan menjadi hancur.
2Tidak ada lagi pujian bagi Moab. Di

Heshbon, mereka telah merencanakan
kemalangan terhadapnya, dengan berkata:
Datang dan marilah kita melenyapkannya
sebagai suatu bangsa. Maka kamu akan
menjadi senyap, hai orang-orang gila; sebilah
pedang akan mengejarmu.
3Suara teriakan dari Horonaim, penjarahan

dan keruntuhan besar.
4Moab telah dihancurkan, dari anak-anaknya

terdengar teriakan.
5Sebab pada pendakian ke Luhit, mereka

akan naik dengan tangisan yang pilu. Sebab
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pada turunan ke Horonaim, musuh-musuh
mendengar teriak kehancuran.
6 Larilah! Selamatkan hidupmu, dan jadilah

seperti semak belukar di padang gurun.
7Sebab karena engkau telah percaya pada

perbuatan dan pada harta bendamu, maka
engkau juga akan tertawan. Dan Kamos
akan pergi ke pembuangan, bersama dengan
imam-imamnya dan pembesar-pembesarnya.
8Dan seorang penjarah akan datang ke setiap

kota, dan tidak ada kota akan terluput. Juga
lembahnya akan binasa, dan datarannya akan
dihancurkan, sebagaimana TUHAN (YAHWEH -
3068) telah berfirman.
9Berikanlah sayap kepada Moab, karena dia

akan terbang jauh, dan kota-kotanya akan
menjadi gurun pasir, tidak berpenduduk di
dalamnya.
10Terkutuklah dia yang melakukan pekerjaan

TUHAN (YAHWEH - 3068) dengan penuh
tipu daya, dan terkutuklah dia yang tidak
menyembunyikan pedangnya dari darah.
11Moab hidup tenteram sejak masa mudanya,

dan dia telah tenang di atas sampah, dan tidak
pernah dicurahkan dari bejana ke bejana. Dia
tidak pernah masuk ke dalam pembuangan.
Oleh karena rasanya masih tetap ada padanya,
dan keharumannya tidak berubah.
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12Sebab itu, lihatlah hari-hari itu tiba," firman

TUHAN (YAHWEH - 3068), "Bahwa Aku akan
mengirimkan para penuang kepadanya, yang
akan menuangkan dan akan mengosongkan
bejana-bejananya, serta memecahkan
periuk-periuknya berkeping-keping.
13Dan Moab akan menjadi malu karena

Kamos, seperti keluarga Israel menjadi malu
karena kepercayaannya pada Betel.
14Bagaimanakah kamu berkata, Kami adalah

orang yang hebat dan kuat untuk berperang?
15Moab telah dijarah dan kota-kotanya telah

lenyap. Teruna-teruna pilihannya telah turun
ke pembantaian." Sabda Raja, yang Nama-Nya
adalah TUHAN (YAHWEH - 3068) semesta
alam (Tsebaot - 6635).
16 "Bencana Moab hampir tiba, dan

kemalangannya segera datang.
17Semua yang ada di sekelilingnya berkabung

baginya. Dan semua yang mengenal Nama-
Nya, berkata: Betapa telah hancur gada
kekuatan tongkat keindahan!
18Hai penduduk, putri Dibon, turunlah dari

kemuliaan dan duduklah dalam kehausan.
Sebab penjarah Moab akan datang ke atasmu,
ia telah meruntuhkan benteng-bentengmu.
19Hai penduduk Aroer, berdirilah di sisi jalan

dan perhatikanlah. Bertanyalah kepada orang
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yang melarikan diri dan orang yang luput,
berkatalah: Apa yang telah terjadi?
20Moab menjadi malu, karena telah berserak.

Meratap dan menangis! Ceritakanlah di sungai
Arnon bahwa Moab telah dihancurluluhkan.
21 Penghakiman telah datang pada daerah

dataran tinggi, ke Holon, dan ke Yahas dan ke
Mefaat,
22 dan ke atas Dibon, dan Nebo, dan

Bet-Diblataim;
23 ke atas Kiryataim, dan ke atas Bet-Gamul,

dan ke atas Bet-Meon,
24 dan ke atas Keriot, dan ke atas Bozra, dan

ke atas semua kota di tanah Moab, jauh dan
dekat.
25Tanduk Moab telah dipotong, dan

lengannya telah patah," firman TUHAN
(YAHWEH - 3068).
26 "Buatlah dia mabuk, karena dia telah

menyombongkan dirinya terhadap TUHAN
(YAHWEH - 3068). Moab juga akan
bergelimang di dalam muntahnya, dan dia
juga akan menjadi cemoohan.
27Bukankah Israel telah menjadi hinaan

bagimu? Apakah dia ditemukan di antara
pencuri? Sebab sejak engkau berbicara
tentang ia, engkau melompat gembira."



YEREMIA 48.28–33 225
28 "Hai kamu yang berdiam di Moab,

tinggalkanlah kota-kota itu, dan diamlah
di bukit batu. Jadilah seperti merpati yang
membuat sarangnya di tepi mulut lubang.
29Kami telah mendengar kesombongan

Moab, ia terlampau congkak. Keangkuhannya,
dan kebanggaannya, dan kesombongannya,
dan tinggi hatinya.
30Aku telah mengetahui," firman TUHAN

(YAHWEH - 3068). "Kegeramannya, dan itu
bohong belaka, bualannya, mereka tidak
melakukan sama sekali.
31Oleh sebab itu Aku akan meratap bagi

Moab, dan Aku akan berseru bagi seluruh
Moab, ia akan berkabung bagi orang-orang
Kir-Heres.
32Hai pohon anggur Sibma, Aku akan

menangis bagimu lebih dari tangis pada
Yaezer. Tanamanmu telah merambah sampai
ke laut, meluas sampai ke laut Yaezer. Perusak
telah jatuh ke atas panenmu, dan ke atas hasil
anggurmu.
33Sukacita dan kegembiraan telah lenyap

dari ladang yang berkelimpahan, dan dari
tanah Moab. Aku telah meniadakan anggur
dari tempat pemerasan. Tidak ada lagi orang
yang akan memeras anggur dengan sorakan.
Sorak-sorai mereka tidak ada lagi."
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34 "Dari kota Heshbon ke Eleale, ke Yahas,

mereka telah memperdengarkan suaranya dari
Zoar ke Horonaim, seperti seekor anak lembu
berumur tiga tahun, karena air sungai Nimrim
juga akan menjadi kering.
35Dan Aku telah menghentikan orangorang

Moab yang meninggikan tempat-tempat
pemujaan," firman TUHAN (YAHWEH - 3068),
"dan yang membakar dupa bagi allahnya
(ilah-ilahnya - 430)."
36 "Oleh sebab itu hatiku akan meratap

untuk Moab, seperti seruling, dan hatiku akan
bersuara seperti seruling bagi orang-orang
Kirheres, karena kekayaan yang telah mereka
kumpulkan telah musnah.
37Sebab setiap kepala menjadi gundul, dan

setiap janggut dipendekkan, pada setiap
tangan ada torehan, dan pada kedua pinggang
ada kain kabung.
38Di atas semua sotoh rumah Moab, dan

di jalan-jalannya, ada perkabungan untuk
semuanya. Sebab Aku telah menghancurkan
Moab seperti sebuah bejana, sehingga tidak
ada kesukaan di dalamnya," firman TUHAN
(YAHWEH - 3068).
39 "Mereka akan berteriak, dengan berkata:

Betapa hancurnya! Betapa Moab telah
membalikkan punggungnya karena malu!
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Maka Moab akan menjadi cemoohan, dan
kengerian bagi semua yang di sekitarnya."
40Maka beginilah TUHAN (YAHWEH -

3068) berfirman, "Lihatlah dia akan terbang
seperti seekor rajawali, dan membentangkan
sayapnya ke arah Moab.
41Keriot telah ditangkap, dan benteng-

bentengnya telah dirampas; hati para
pahlawan di Moab pada waktu itu akan
menjadi seperti hati seorang wanita yang sakit
bersalin.
42Dan Moab akan dihancurkan sebagai

sebuah bangsa, karena dia telah membesarkan
diri terhadap TUHAN (YAHWEH - 3068)."
43 "Ketakutan, dan lubang, serta jerat, akan

menimpa atasmu, hai penduduk Moab," firman
TUHAN (YAHWEH - 3068).
44 "Dia yang luput dari kengerian akan jatuh

ke dalam lubang. Dan dia yang keluar dari
lubang, akan terperangkap dalam jerat. Sebab
Aku akan mendatangkan ke atasnya, ke atas
Moab, pada tahun penghukuman mereka,"
firman TUHAN (YAHWEH - 3068).
45 "Mereka yang luput akan berdiri tanpa

tenaga di dalam bayang-bayang Heshbon,
karena api akan keluar dari Heshbon, dan
nyala api keluar dari tengah-tengah Sihon,
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serta akan melahap kuil-kuil Moab, dan kepala
para pembual.
46Celakalah engkau, hai Moab! Umat Kamos

telah binasa, karena anak laki-lakimu dan
anak perempuanmu telah dibawa ke dalam
pembuangan.
47Namun Aku akan memulihkan penawanan

Moab di kemudian hari," firman TUHAN
(YAHWEH - 3068). Demikianlah penghukuman
Moab.

49
1Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)
berfirman mengenai bani Amon,

"Apakah Israel tidak memiliki anak-anak lelaki?
Atau, apakah dia tidak mempunyai ahli waris?
Mengapakah raja mereka mewarisi Gad, dan
rakyatnya tinggal di kota-kotanya?
2Oleh sebab itu, lihatlah, hari-hari itu tiba,"

firman TUHAN (YAHWEH - 3068), "Bahwa Aku
akan memperdengarkan pekik peperangan
terhadap Raba bani Amon. Dia akan menjadi
timbunan dan reruntuhan, kota-kotanya
akan dibakar dengan api, maka Israel akan
mewarisi warisannya," TUHAN (YAHWEH -
3068) berfirman.
3 "Merataplah, hai Heshbon, karena Ai telah

dihancurkan, menangislah, hai putri Raba,
kenakanlah kain kabung, berkabunglah,
dan berlarilah ke sana ke sini di dalam
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tembok. Sebab raja mereka akan dibawa ke
pembuangan, bersama imam-imamnya dan
para pembesarnya.
4Mengapa engkau mengagungkan diri di

lembah-lembahmu, yang mengalirkan air, hai
putri yang tidak taat? Ia percaya akan harta
bendanya, dengan berkata: Siapakah yang
akan datang kepadaku?
5 Lihatlah, Aku akan mendatangkan kengerian

ke atasmu," firman Tuhan (Tuhan - 136)
ALLAH (YAHWEH - 3069) semesta alam
(Tsebaot - 6635), "dari semua orang yang
ada di sekelilingmu. Dan kamu akan dihalau,
masing-masing dari hadapannya. Dan tidak
ada seorang pun yang akan mengumpulkan
pelarian-pelarian itu.
6Namun sesudah ini, Aku akan

mengembalikan penawanan dari bani
Amon," firman TUHAN (YAHWEH - 3068).
7Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068) semesta

alam (Tsebaot - 6635) berfirman tentang
Edom, "Tidak ada lagikah kebijaksanaan
di Teman? Apakah nasihat telah lenyap
dari orang-orang yang bijaksana? Apakah
kebijaksanaan mereka sudah lenyap?
8 Larilah, berbaliklah, bersembunyilah dalam

tempat-tempat tinggal, hai penduduk Dedan.
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Sebab Aku akan mendatangkan malapetaka ke
atas Esau pada saat Aku menghukumnya.
9 Jika para pengumpul anggur datang

kepadamu, apakah mereka akan meninggalkan
sisa-sisanya? Jika para pencuri datang pada
waktu malam, apakah mereka akan mengambil
sepuas-puasnya?
10Namun Aku telah menelanjangi Esau, Aku

telah membuka tempat-tempat rahasianya,
sehingga dia tidak dapat menyembunyikan
dirinya lagi. Keturunannya telah binasa,
demikian pula saudaranya dan tetangganya,
tidak ada lagi.
11Tinggalkanlah anak-anak yatimmu. Aku

akan memelihara mereka agar tetap hidup,
dan biarlah para jandamu percaya kepada-Ku."
12Sebab beginilah TUHAN (YAHWEH -

3068) berfirman, "Lihatlah mereka yang
tanpa pertimbangan minum isi cawan itu,
sungguh-sungguh telah meminumnya. Dan
apakah engkau akan sama sekali dibebaskan ?
Engkau tidak akan dibebaskan, tetapi engkau
harus meminumnya.
13Sebab Aku bersumpah demi diri-Ku

sendiri," firman TUHAN (YAHWEH - 3068),
"Bahwa Bozra akan menjadi reruntuhan,
celaan, ketandusan dan kutukan. Dan semua
kotanya akan menjadi telantar selamanya."
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14Aku telah mendengar pesan dari TUHAN

(YAHWEH - 3068), dan suatu kabar telah
dikirim kepada bangsa-bangsa: Berkumpullah
bersama-sama dan datanglah terhadapnya,
dan bangkitlah untuk peperangan itu.
15Sebab itu, lihatlah Aku akan membuatmu

kecil di antara bangsa-bangsa, direndahkan di
antara manusia.
16Kengerianmu dan kesombongan hatimu

telah memperdayakan engkau, engkau yang
diam di celah-celah bebatuan, yang berpegang
pada ketinggian bukit. Walaupun engkau akan
membuat sarangmu tinggi seperti rajawali,
Aku akan menurunkan engkau dari sana,"
firman TUHAN (YAHWEH - 3068).
17 "Dan Edom akan menjadi reruntuhan,

setiap orang yang melewatinya akan menjadi
heran, dan akan mengejek karena semua
wabah penyakitnya.
18Sama seperti penghancurleburan Sodom

dan Gomora, serta tetangganya," firman
TUHAN (YAHWEH - 3068), "Tidak ada seorang
pun akan tinggal di sana, tidak seorang anak
manusia pun akan hidup di dalamnya."
19 "Lihatlah, dia akan bangkit seperti seekor

singa dari hutan belukar sungai Yordan
terhadap penduduk yang kuat. Namun
Aku akan membuat ia lari dengan tiba-tiba
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dari negerinya. Dan siapakah orang terpilih
yang akan Aku tetapkan ke atasnya? Sebab
siapakah yang seperti Aku? Dan siapakah
akan mengadili Aku? Dan kemudian siapakah
gembala yang akan berdiri di hadapan-Ku?"
20Sebab itu dengarkanlah nasihat TUHAN

(YAHWEH - 3068) yang telah Dia rencanakan
terhadap Edom, dan rancangan-rancangan-
Nya yang telah Dia rancangkan terhadap
penduduk Teman; sesungguhnya, mereka
akan memaksa pergi mereka, yang terkecil di
antara kawanan domba. Sungguh Dia akan
membuat padang rumputnya menjadi tanah
tandus.
21 "Bumi berguncang karena suara kejatuhan

mereka. Ketika mereka berseru, suaranya
terdengar di laut Suf.
22 Lihatlah dia akan naik dan terbang seperti

rajawali, dan mengembangkan sayapnya ke
atas Bozra. Pada hari itu hati para pahlawan
Edom akan menjadi seperti hati seorang
wanita yang sakit bersalin."
23Tentang Damshik, "Hamat dan Arpad

telah menjadi malu, karena mereka telah
mendengar kabar buruk; mereka menjadi
luluh, cemas di dalam laut, ia tidak dapat
tenang.
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24Damshik telah menjadi lemah, dia telah

berbalik untuk melarikan diri, dan kegentaran
telah mencengkeramnya, kesedihan dan
kedukaan telah menggenggamnya seperti
seorang wanita yang melahirkan.
25Bagaimana kota pujian itu tidak

ditinggalkan, kota kegiranganku?
26Oleh karena itu, orang-orang mudanya

akan rebah di jalan-jalannya, dan semua orang
yang berperang akan dibungkam pada hari
itu," firman TUHAN (YAHWEH - 3068) semesta
alam (Tsebaot - 6635).
27 "Aku akan menyalakan api di tembok

Damshik, dan itu akan membakar habis
istana-istana Benhadad."
28Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman mengenai Kedar, dan tentang
kerajaan-kerajaan Hazor, yang Nebukadnezar,
raja Babilon, telah memukulnya, "Bangkitlah,
majulah ke Kedar, dan hancurkanlah
orang-orang di sebelah timur.
29Mereka akan mengambil kemah-kemah

dan kawanan dombanya. Mereka akan
mengambil korden-kordennya, dan semua
perabot mereka, dan unta-untanya bagi
diri mereka. Dan mereka akan berteriak
kepadanya: Kengerian ada di sekeliling!
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30 Lari, pergilah jauh, masuklah untuk

bersembunyi, hai penduduk Hazor,"
firman TUHAN (YAHWEH - 3068), "Karena
Nebukadnezar, raja Babilon, telah berencana
melawanmu, dan telah membuat suatu
rancangan melawan kamu.
31Bangkitlah, dan majulah melawan bangsa

yang tenteram, yang berdiam dengan aman,"
firman TUHAN (YAHWEH - 3068). "Tidak ada
gerbang maupun palang padanya, dan mereka
tinggal sendiri.
32Unta-unta mereka akan menjadi

jarahan, dan ternak mereka yang banyak
jumlahnya akan menjadi rampasan. Aku akan
menyerakkan mereka ke semua arah mata
angin, mereka yang bercukur tepi rambutnya.
Aku akan mendatangkan malapetaka atas
mereka dari segala penjuru," firman TUHAN
(YAHWEH - 3068).
33 "Hazor akan menjadi tempat tinggal bagi

serigala, sebuah reruntuhan untuk selamanya.
Tidak seorang pun akan hidup di sana,
tidak ada satu anak manusia pun tinggal di
dalamnya."
34 Firman TUHAN (YAHWEH - 3068) yang

datang kepada Nabi Yeremia terhadap Elam
pada awal pemerintahan Zedekia, raja Yehuda,
dengan berkata,
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35 "Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

semesta alam (Tsebaot - 6635) berfirman:
Lihatlah Aku akan mematahkan busur Elam,
pangkal kekuatan mereka.
36Dan Aku akan memberikan atas Elam

keempat angin dari keempat penjuru langit,
dan akan menyerakkan mereka ke segala arah
mata angin itu. Dan tidak akan ada bangsa
yang tidak akan masuk di sana, tempat Elam
terserak.
37Aku akan membuat Elam ketakutan di

hadapan musuh-musuhnya, dan di hadapan
orang yang mencari hidup mereka. Aku akan
menimpakan kemalangan ke atas mereka,
yaitu nyala amarah-Ku. Aku akan mengirimkan
pedang ke hadapan mereka sampai Aku
memusnahkan mereka.
38Aku akan menempatkan takhta-Ku di

Elam, dan akan menghancurkan raja serta
pembesar-pembesar di sana," firman TUHAN
(YAHWEH - 3068).
39 "Namun akan terjadi, pada hari-hari

kemudian, Aku akan membawa kembali
penawanan dari Elam," firman TUHAN
(YAHWEH - 3068).

50
1 Firman yang telah TUHAN (YAHWEH
- 3068) sampaikan terhadap Babilon,
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terhadap negeri orang-orang Kasdim, melalui
Nabi Yeremia,
2 "Beritahukanlah di antara bangsa-bangsa,

buatlah mereka mendengar, dan angkatlah
panji. Buatlah mereka mendengar, dan jangan
menyembunyikannya. Katakanlah: Babilon
telah direbut, Bel menjadi malu, dan Merodakh
hancur berkeping-keping. Berhala-berhalanya
menjadi malu, dan patung-patungnya hancur
berkeping-keping.
3Sebab suatu bangsa datang melawannya

dari sebelah utara, yang akan membuat
negerinya menjadi tandus. Ya, tidak ada
seorang pun akan berdiam di dalamnya.
Mereka akan lari. Mereka akan pergi, baik
manusia maupun hewan."
4 "Pada hari-hari ini, dan pada waktu itu,

orang Israel akan datang," firman TUHAN
(YAHWEH - 3069). "Mereka dan orang Yehuda
bersama-sama berjalan sambil menangis,
mereka akan pergi dan mencari TUHAN
(YAHWEH - 3069), Allah (Elohim - 430)
mereka.
5Mereka akan menanyakan jalan ke

Sion dengan mengarahkan wajahnya ke
sana, dengan berkata: Datang dan marilah
menggabungkan diri kita kepada TUHAN
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(YAHWEH - 3068), dalam suatu perjanjian
kekal yang tidak pernah dilupakan.
6Umat-Ku telah menjadi domba yang hilang,

gembala-gembalanya telah menyesatkan
mereka, mereka memulangkannya ke
gunung-gunung, mereka telah berjalan dari
gunung ke bukit, mereka telah melupakan
tempat pembaringan mereka.
7Semua yang menemukan mereka telah

melahapnya. Musuh-musuh mereka berkata:
Kami tidak bersalah, karena mereka telah
berdosa terhadap TUHAN (YAHWEH - 3068),
tempat kebenaran, dan TUHAN (YAHWEH -
3068), pengharapan leluhur mereka.
8Berlarilah dari tengah-tengah Babilon, dan

keluarlah dari negeri orang-orang Kasdim.
Jadilah seperti kambing jantan di hadapan
kawanannya.
9Sebab itu, lihatlah Aku sedang

menggerakkan dan membawa sejumlah
besar bangsa-bangsa dari negeri di sebelah
utara melawan Babilon. Dan mereka akan
mengatur barisan untuk melawan dia. Dari
sanalah kota akan direbut; anak panah mereka
bagaikan pahlawan yang tangkas, tidak akan
kembali dengan hampa.



YEREMIA 50.10–15 238
10Dan Kasdim akan menjadi rampasan,

semua yang menjarahnya akan puas," firman
TUHAN (YAHWEH - 3068).
11 "Sebab, engkau akan bersukacita, karena

engkau akan menang, hai orang-orang yang
merampas warisan-Ku, karena kamu menjadi
gemuk seperti anak lembu di padang rumput,
dan meringkik seperti kuda yang gagah.
12 Ibumu akan menjadi sangat malu, ia yang

melahirkanmu akan menjadi pucat. Lihatlah,
bagian yang terakhir dari bangsa-bangsa akan
menjadi padang gurun, tanah yang kering dan
gurun pasir.
13Sebab murka TUHAN (YAHWEH - 3068),

negeri itu tidak akan berpenduduk, tetapi akan
menjadi tanah yang tandus. Setiap orang yang
melewati Babilon akan terkejut dan mengejek
semua wabah penyakitnya.
14Aturlah barisanmu melawan Babilon dari

segala arah. Semua orang yang mengangkat
busur, panahlah dia. Jangan merasa sayang
akan anak panah, karena dia telah berdosa
terhadap Tuhanlah (YAHWEH - 3068).
15Berteriaklah terhadapnya dari segala arah.

Dia telah menyerah, dasar-dasarnya telah
runtuh, tembok-temboknya telah dirobohkan,
karena itu pembalasan dari TUHAN (YAHWEH
- 3068). Lakukanlah pembalasan ke atasnya.



YEREMIA 50.16–20 239

Seperti dia telah melakukannya, lakukanlah
kepadanya.
16 Lenyapkanlah penabur dari Babilon,

dan orang yang memegang sabit pada
musim menuai. Mereka akan berbalik
dari pedang penganiaya, masing-masing
kepada bangsanya. Dan mereka akan lari,
masing-masing ke negerinya sendiri."
17 Israel adalah domba yang tercerai-berai,

dihalaukan oleh singa-singa. Mula-mula raja
Ashur melahapnya. Dan yang terakhir, Raja
Nebukadnezar dari Babilon telah meremukkan
tulang-tulangnya.
18Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

alam (Tsebaot - 6635), Allah (Elohim -
430) Israel, berfirman, "Lihat, Akulah yang
akan memperhitungkan kepada raja Babilon
dan terhadap negerinya, seperti yang telah
Kuperhitungkan kepada raja Ashur.
19Aku akan membawa kembali Israel ke

padang penggembalaannya, dan dia akan
makan di Karmel dan Basan, dan jiwanya akan
puas di atas gunung Efraim dan Gilead.
20 Pada hari-hari itu, dan pada waktu

itu," firman TUHAN (YAHWEH - 3068),
"kesalahan Israel akan dicari-cari, dan itu
tidak didapat, dan dosa-dosa Yehuda, dan
itu semua tidak akan ditemukan, karena Aku
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akan mengampuni mereka yang telah Aku
tinggalkan sebagai suatu sisa."
21 "Majulah melawan negeri Merataim,

terhadapnya dan terhadap orang-orang Pekod.
Musnahkan dan hancurkanlah mereka," firman
TUHAN (YAHWEH - 3068), "Dan lakukanlah
tepat seperti yang telah Aku perintahkan
kepadamu!"
22 "Suara peperangan dari dalam negeri itu,

dan kehancuran besar.
23Betapa palu dari seluruh bumi telah hancur!

Betapa Babilon telah menjadi reruntuhan di
antara bangsa-bangsa!
24Aku telah memasang perangkap bagimu,

dan engkau juga tertawan, hai Babilon, dan
engkau tidak mengetahui. Engkau telah
ditemukan dan tertangkap, karena engkau
telah menentang TUHAN (YAHWEH - 3068)."
25 "TUHAN (YAHWEH - 3068) telah membuka

gudang persenjataaan-Nya dan mengeluarkan
senjata-senjata murka-Nya. Sebab inilah
pekerjaan Tuhan (- 136) ALLAH (YAHWEH -
3069) semesta alam (Tsebaot - 6635), di tanah
orang Kasdim.
26Datanglah melawan dia dari segala

penjuru, bukalah lumbung-lumbungnya,
tumpuklah dia menjadi timbunan, dan
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hancurkanlah dia. Jangan biarkan ada sisa
yang tertinggal.
27Ayunkanlah pada semua lembunya,

biarlah mereka turun ke pembantai. Celakalah
mereka! Sebab harinya telah tiba, saat
penghukuman mereka.
28Suara dari mereka yang luput dan

lari keluar dari negeri Babilon, untuk
memberitahukan di Sion pembalasan TUHAN
(YAHWEH - 3068), Allah (Elohim - 430) kita,
pembalasan karena bait suci-Nya.
29 Perdengarkanlah kepada para pemanah

terhadap Babilon. Semua orang yang melentur
busur, berkemahlah di sekelilingnya. Dan
jangan biarkan seorang pun dari mereka lolos.
Balaslah dia setimpal dengan perbuatannya,
sesuai dengan semua yang telah dia lakukan,
lakukanlah kepadanya. Sebab ia telah
menyombongkan dirinya terhadap TUHAN
(YAHWEH - 3068), terhadap Yang Mahakudus
Israel.
30Sebab itu teruna-terunanya akan rebah di

jalan-jalan dan semua tentaranya akan diam
pada hari itu," firman firman TUHAN (YAHWEH
- 3068).
31 "Lihatlah Aku melawan engkau, hai orang

angkuh," firman Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH
(YAHWEH - 3069) semesta alam (Tsebaot -
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6635). "Karena hari-harimu telah tiba, saat
Aku akan menghukum engkau.
32Dan orang yang angkuh itu akan

tersandung dan jatuh, tidak ada seorang
pun akan membangkitkannya. Aku akan
menyalakan api di kota-kotanya, dan itu akan
membakar segala sesuatu di sekelilingnya."
33Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068) alam

(Tsebaot - 6635) berfirman, "Bani Israel dan
bani Yehuda telah ditindas bersama-sama. Ya,
semua orang yang menawan mereka telah
memegangnya dengan kuat. Mereka menolak
untuk melepaskannya pergi.
34 Penebus mereka kuat, yakni TUHAN

(YAHWEH - 3068) alam (Tsebaot - 6635)
Nama-Nya. Dia akan membela perkara mereka,
supaya Dia dapat memberikan ketenteraman
kepada negeri itu, dan mendatangkan
kekacauan kepada penduduk Babilon."
35 "Pedang atas orang-orang Kasdim," firman

TUHAN (YAHWEH - 3068); "dan ke atas
penduduk Babilon, dan ke atas pembesar-
pembesarnya, dan ke atas orang-orangnya
yang bijaksana.
36 Pedang atas si mulut besar, sehingga

mereka ternyata bodoh. Pedang ke atas para
pahlawannya, sehingga mereka dihancurkan.
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37 Pedang ke atas kuda-kudanya dan ke

atas kereta-keretanya, dan ke atas semua
percampuran yang ada di tengah-tengahnya,
dan mereka menjadi seperti wanita-wanita.
Pedang ke atas harta bendanya sehingga
mereka dijarah.
38Kemarau melanda air-airnya sehingga

menjadi kering, sebab ia adalah negeri patung-
patung ukiran, tetapi mereka memegahkan
diri dalam yang menakutkan itu."
39 "Maka binatang-binatang padang gurun

akan tinggal di sana bersama serigala-serigala,
dan anak-anak burung unta akan diam di
dalamnya. Tidak seorang pun akan tinggal di
sana untuk selamanya, dan tidak akan didiami
lagi turun temurun.
40Seperti penghancurleburan Allah (Elohim

- 430) atas Sodom dan Gomora, serta
tetangganya," firman TUHAN (YAHWEH -
3068), "demikianlah tidak ada manusia akan
hidup di sana, atau seorang anak manusia pun
tinggal di dalamnya.
41 Lihatlah, suatu bangsa akan datang dari

utara, suatu bangsa yang besar, dan banyak
raja akan digerakkan dari ujung-ujung bumi.
42Mereka memegang busur dan tombak,

mereka kejam dan tidak mengenal belas
kasihan. Suara mereka menderu bagaikan
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laut, dan berbaris seperti orang yang akan
berperang, mereka akan menunggang kuda
mereka melawan engkau, hai putri Babilon.
43Raja Babilon telah mendengar kabar

tentang mereka, dan tangannya menjadi
lesu, kegelisahan telah mencengkeramnya,
penderitaannya seperti seorang wanita yang
sakit bersalin."
44 "Lihatlah dia akan bangkit seperti seekor

singa dari hutan belukar sungai Yordan ke
tempat penduduk yang kuat. Namun Aku akan
membuat mereka lari dengan tiba-tiba dari
negeri itu, dan siapakah orang pilihan yang
akan Aku tetapkan? Sebab siapakah yang
seperti Aku? Siapakah yang akan memanggil
Aku? Dan siapakah gembala yang akan berdiri
di hadapan-Ku?"
45 "Sebab itu dengarkanlah rencana TUHAN

(YAHWEH - 3068) yang telah Dia rencanakan
terhadap Babilon, dan rancangan yang telah
Dia rancang terhadap negeri orang Kasdim:
Sesungguhnya mereka akan menariknya,
ya, yang terkecil dari kawanan domba.
Sesungguhnya Dia akan membuat padang
rumputnya menjadi tandus karena mereka.
46Dari suara tertangkapnya Babilon, bumi

tergoncang, suatu ratapan terdengar di antara
bangsa-bangsa."
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51
1Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)
berfirman, "Lihatlah, Aku sedang

membangkitkan suatu roh pemusnah melawan
Babilon, dan melawan mereka yang diam di
tengah-tengah musuhku.
2Aku akan mengirimkan orang-orang asing

ke Babilon, yang akan menampinya dan
mengosongkan negerinya. Sebab pada hari
kemalangan, mereka akan melawannya dari
segala penjuru.
3 Janganlah biarkan si pemanah

merentangkan tali busurnya, ataupun
mengenakan baju zirahnya. Dan
janganlah menyayangkan teruna-terunanya,
hancurkanlah semua tentaranya.
4Maka orang-orang yang terbunuh akan

rebah di negeri orang-orang Kasdim; ya, orang
yang tertikam di jalan-jalannya.
5Sebab baik Israel maupun Yehuda tidak

ditinggalkan oleh Allahnya (Elohim - 430),
oleh TUHAN (YAHWEH - 3068) alam (Tsebaot
- 6635), meskipun negerinya penuh dengan
kesalahan terhadap Yang Mahakudus Israel.
6 Larilah dari tengah-tengah Babilon, ya,

masing-masing menyelamatkan nyawanya.
Janganlah diam di dalam kesalahannya, karena
inilah waktu pembalasan TUHAN (YAHWEH -
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3068), Dia akan memberikan ganjaran yang
adil.
7Babilon adalah piala emas di tangan TUHAN

(YAHWEH - 3068), yang membuat mabuk
seluruh bumi. Bangsa-bangsa telah mabuk
oleh anggurnya, sehingga bangsa-bangsa
menjadi murka.
8Tiba-tiba Babilon telah jatuh, dan dia telah

dihancurkan. Merataplah baginya, ambillah
balsam untuk lukanya; barangkali dia dapat
disembuhkan.
9Kami mau menyembuhkan Babilon, tetapi

dia tidak dapat disembuhkan. Tinggalkanlah
dia, dan marilah kita pergi, masing-masing ke
negerinya sendiri. Sebab penghukumannya
sudah sampai ke langit, dan naik mencapai
awan-awan.
10TUHAN (YAHWEH - 3069) telah

menerbitkan kebenaran kita, datanglah dan
marilah kita nyatakan di Sion perbuatan
TUHAN (YAHWEH - 3069), Allah (Elohim - 430)
kita.
11Tajamkanlah anak-anak panah itu,

kumpulkanlah perisai-perisai, TUHAN
(YAHWEH - 3068) telah membangkitkan
semangat raja-raja Media. Sebab rancangan-
Nya terhadap Babilon adalah untuk
menghancurkannya, karena itu pembalasan
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TUHAN (YAHWEH - 3068) adalah pembalasan
karena bait suci-Nya.
12Angkatlah panji-panji terhadap tembok

Babilon, perkuatlah penjagaan, aturlah para
penjaga, dan siapkanlah penghadangan.
Sebab TUHAN (YAHWEH - 3068) telah
merencanakan dan melaksanakan apa yang
telah Dia ucapkan terhadap penduduk Babilon.
13Hai engkau yang tinggal di tepi sungai

Besar, kaya dengan harta benda, akhir
hidupmu telah tiba, ukuran dari hasil
ketidakadilanmu.
14TUHAN (YAHWEH - 3068) semesta

alam (Tsebaot - 6635) telah bersumpah
demi diri-Nya sendiri, dengan berkata:
Sesungguhnya Aku akan memenuhi engkau
dengan manusia seperti belalang, dan mereka
akan mengangkat seruan melawan engkau."
15 "Dia telah menciptakan bumi dengan kuasa-

Nya. Dia telah menegakkan dunia dengan
kebijaksanaan-Nya, dan membentangkan
langit dengan pengertian-Nya.
16Ketika Dia memperdengarkan suara-

Nya, bergemuruhlah air di langit, dan Dia
menyebabkan kabut naik dari ujung bumi. Dia
membuat kilat bagi hujan, dan mengeluarkan
angin dari perbendaharaan-Nya.
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17Setiap manusia menjadi bodoh dengan

pengetahuan, setiap pemoles menjadi
malu dengan patung ukiran, sebab patung
tuangannya adalah dusta, dan tidak ada napas
padanya.
18Semuanya adalah kesia-siaan, pekerjaan

dari kesalahan, pada waktu penghukuman
mereka akan binasa.
19Bagian dari Yakub tidak seperti mereka,

karena Dia adalah pembentuk dari segala
sesuatu, dan tongkat warisan-Nya, TUHAN
(YAHWEH - 3068) alam (Tsebaot - 6635),
adalah Nama-Nya."
20 "Engkau adalah gada perang dan senjata-

senjata perang-Ku, karena dengan engkau,
Aku akan menghancurkan bangsa-bangsa,
dan dengan engkau, Aku akan membinasakan
kerajaan-kerajaan.
21Dengan engkau, Aku akan menghancurkan

kuda-kuda dan penunggangnya, dan dengan
engkau, Aku akan menghancurkan kereta dan
pengendaranya.
22Dan Aku akan menghancurkan pria

dan wanita bersama engkau, dan bersama
engkau, Aku akan menghancurkan orang
tua dan muda, bersama engkau Aku akan
menghancurkan orang muda dan anak gadis.
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23Dan Aku akan menghancurkan gembala

dan kawanan dombanya, bersama engkau.
Dan Aku akan menghancurkan petani
dan lembu-lembu pembajaknya bersama
engkau, dan bersama engkau Aku akan
menghancurkan para pemimpin dan para
penguasa.
24Aku akan membalaskan kepada Babilon

dan kepada semua orang-orang Kasdim,
segala kejahatan yang telah mereka lakukan
di Sion, di depan matamu," firman TUHAN
(YAHWEH - 3068).
25 "Lihatlah Aku melawan engkau, hai

gunung yang membinasakan," firman TUHAN
(YAHWEH - 3068), "yang menghancurkan
seluruh bumi. Dan Aku akan mengacungkan
tangan-Ku ke atasmu, dan menggulingkan
engkau dari bukit batu, dan Aku akan
menempatkan engkau di gunung api.
26Dan mereka tidak akan mengambil sebuah

batu dari padamu sebagai batu penjuru, atau
sebuah batu sebagai fondasi; tetapi engkau
akan menjadi tanah tandus untuk selamanya,"
firman TUHAN (YAHWEH - 3068).
27 "Angkatlah panji di negeri itu, tiuplah

sangkakala di antara bangsa-bangsa,
khususkanlah bangsa-bangsa melawan dia,
buatlah kerajaan-kerajaan Ararat, Mini dan
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Askenas mendengar kepadanya; tunjuklah
seorang panglima melawan dia, kirimkanlah
pasukan berkuda seperti belalang yang ganas!
28Khususkanlah bangsa-bangsa melawan dia,

dengan raja-raja Media, panglima-panglima
dan semua penguasanya, serta seluruh negeri
yang berada dalam kekuasaannya.
29Negeri itu akan gemetar dan menggeliat

kesakitan dalam penderitaan. Sebab setiap
rancangan TUHAN (YAHWEH - 3068) terhadap
Babilon akan terlaksana, untuk membuat
negeri Babilon menjadi padang gurun tanpa
penghuni.
30 Pahlawan-pahlawan Babilon telah berhenti

berperang, mereka telah diam di dalam
benteng-benteng, kekuatan mereka telah
lenyap, mereka menjadi seperti perempuan;
mereka telah membakar kemah-kemahnya,
dan palang-palangnya telah dipatahkan.
31Seorang pelari menyusul pelari lainnya,

dan pembawa berita menyusul pembawa
berita lain, untuk memberitahukan kepada
raja Babilon bahwa kota ini telah direbut dari
segala penjuru;
32 bahwa tempat penyeberangan telah

diduduki. Dan mereka telah membakar
kubu-kubu pertahanan dengan api, dan
tentara-tentara menjadi gentar."
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33Sebab beginilah TUHAN (YAHWEH -

3068) alam (Tsebaot - 6635), Allah (Elohim
- 430) Israel, berfirman, "Putri Babilon
bagaikan tempat pengirikan, inilah saat untuk
mengiriknya. Hanya sebentar lagi, waktu
panennya akan tiba."
34 "Nebukadnezar, raja Babilon, telah

menghabisi kami. Dia menghancurkan kami.
Dia membuat kami menjadi bejana hampa. Dia
telah menelan kami seperti seekor serigala. Dia
mengisi perutnya dengan makanan lezatku. Ia
telah melemparkan aku ke luar.
35Biarlah kekejaman yang dilakukan

kepadaku dan kepada tubuhku ditimpakan ke
atas Babilon. Begitulah penduduk di Sion akan
berkata, Dan Yerusalem akan mengatakan:
Darahku akan ada di atas orang-orang
Kasdim."
36Sebab itu beginilah TUHAN (YAHWEH -

3068) berfirman, "Lihatlah Aku akan berjuang
bagimu dan membalaskan perkaramu dan
melakukan pembalasan bagimu. Dan Aku
akan mengeringkan lautnya, dan membuat
sumurnya kering.
37Babilon akan menjadi timbunan puing,

rumah bagi serigala, suatu kengerian dan
ejekan, tanpa penghuni."
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38 "Mereka akan mengaum bersama-sama

seperti singa-singa muda, mereka akan
menggeram seperti anak-anak singa.
39Dalam kepanasannya Aku akan membuat

pesta baginya, dan Aku akan membuat mereka
mabuk sehingga mereka bersukaria dan
tertidur dengan tiada akhir, serta tidak pernah
bangun," firman TUHAN (YAHWEH - 3068).
40 "Aku akan membawa mereka turun seperti

anak-anak domba untuk disembelih, seperti
domba-domba jantan dan kambing-kambing
jantan.
41Betapa Sesakh telah direbut! Bagaimana

negeri pujian seluruh bumi, dirampas! Betapa
Babilon menjadi sebuah reruntuhan di antara
bangsa-bangsa!
42 Laut telah naik meliputi Babilon, dia

ditutupi oleh banyaknya gelombang.
43Kota-kotanya menjadi reruntuhan, tanah

tandus dan padang gurun, negeri yang tidak
didiami seorang pun, dan yang tidak seorang
anak manusia pun telah melewatinya.
44Aku akan menghukum Bel di Babilon, dan

Aku akan mengeluarkan dari mulutnya apa
yang telah dia telan. Bangsa-bangsa tidak
akan datang bersama-sama lagi kepadanya.
Ya, tembok Babilon akan runtuh."
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45 "Umat-Ku, keluarlah dari tengah-

tengahnya; masing-masing menyelamatkan
jiwanya dari murka TUHAN (YAHWEH - 3068)
yang menyala.
46Dan bahwa hatimu tidak kecut, dan engkau

takut pada kabar yang akan terdengar di
negeri itu, berita akan datang pada tahun ini.
Dan setelah itu pada tahun berikutnya, kabar
tentang kekejaman di negeri itu, penguasa
melawan penguasa.
47Maka lihatlah hari-harinya telah tiba bahwa

Aku akan menghukum patung-patung Babilon.
Dan seluruh negerinya akan menjadi malu,
dan semua orang yang terbunuh akan rebah
di tengah-tengahnya.
48Maka langit dan bumi, serta segala

yang ada di dalamnya, akan bersorak
tentang Babilon, karena perusak akan
datang kepadanya dari utara," firman TUHAN
(YAHWEH - 3068).
49 "Babilon akan jatuh karena orang-orang

Israel yang terbunuh; sama seperti orang-
orang yang rebah terbunuh di seluruh bumi
karena Babilon.
50Engkau yang luput dari pedang, pergilah.

Jangan berdiam diri. Ingatlah kepada TUHAN
(YAHWEH - 3068) dari jauh, biarlah Yerusalem
datang ke dalam hatimu."
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51 "Kami berubah pucat karena kami

mendengar cemoohan, noda telah menutupi
wajah-wajah kami, karena orang-orang asing
telah masuk ke dalam ruang-ruang kudus bait
TUHAN (YAHWEH - 3068).
52Sebab itu, lihatlah hari-hari itu sedang

tiba," firman TUHAN (YAHWEH - 3068),
"bahwa Aku akan menjatuhkan hukuman
ke atas berhala-berhalanya, dan di seluruh
negerinya orang-orang yang terluka akan
merintih.
53Walaupun Babilon akan naik sampai

ke langit, dan sekalipun dia membentengi
kubu-kubunya dengan sangat tinggi, para
perusak akan datang dari-Ku kepadanya,"
firman TUHAN (YAHWEH - 3068).
54Suara ratapan datang dari Babilon, dan

reruntuhan besar dari negeri orang Kasdim!
55Sebab TUHAN (YAHWEH - 3068) sedang

menghancurkan Babilon dan melenyapkan dari
padanya suara yang besar. Dan gelombang-
gelombangnya bergelora bagaikan air bah,
deru suaranya diperdengarkan.
56Sebab, pembinasa sedang datang

kepadanya, ke atas Babilon, dan pahlawan-
pahlawannya ditawan, busur-busur mereka
mengecewakan, karena TUHAN (YAHWEH -
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3068), Allah (Elohim - 410) sang pembalas,
pasti akan mengadakan pembalasan."
57 "Dan Aku akan membuat pembesar-

pembesarnya mabuk, dan orang-orang
bijaksananya, panglima-panglimanya,
penguasa-penguasanya dan pahlawan-
pahlawannya. Mereka akan tertidur untuk
selamanya dan tidak akan bangun," firman
Raja yang Nama-Nya TUHAN (YAHWEH -
3068) semesta alam (Tsebaot - 6635).
58Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

semesta alam (Tsebaot - 6635) berfirman,
"Tembok Babilon yang tebal akan sepenuhnya
diratakan, dan gerbangnya yang tinggi akan
dibakar dengan api. Dan penduduk akan
bekerja untuk kesia-siaan, dan bangsa-bangsa
dalam api dan mereka akan menjadi lelah."
59 Perkataan yang telah Nabi Yeremia

perintahkan kepada Seraya anak Neria anak
Mahseya, ketika dia pergi bersama Zedekia,
raja Yehuda, ke Babilon, pada tahun keempat
dari pemerintahannya. Dan Seraya adalah
kepala tata usaha.
60Maka Yeremia menulis di dalam sebuah

kitab semua kemalangan yang akan datang ke
atas Babilon, semua perkataan ini ditulis atas
Babilon.
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61Dan Yeremia berkata kepada Seraya,

"Ketika engkau tiba di Babilon, dan melihat
serta akan membacakan semua perkataan ini,
62 kemudian engkau akan berkata: Ya TUHAN

(YAHWEH - 3068), Engkau telah berbicara
terhadap tempat ini untuk melenyapkannya,
sehingga tidak ada makhluk akan diam di
dalamnya, baik manusia maupun hewan,
karena itu akan menjadi reruntuhan untuk
selamanya."
63Dan akan terjadi, ketika engkau selesai

membacakan kitab ini, engkau akan
mengikatkan sebuah batu pada kitab ini dan
melemparkannya ke tengah sungai Efrat.
64Dan engkau berkata, "Dengan cara

inilah Babilon akan tenggelam, dan tidak
akan bangkit dari kemalangan yang akan
Aku timpakan ke atasnya. Dan mereka
akan menjadi lelah." Sampai di sinilah
perkataan-perkataan Yeremia.

52
1Zedekia berumur dua puluh satu
tahun ketika dia mulai menjadi raja dan

dia memerintah sebelas tahun di Yerusalem.
Nama ibunya ialah Hamutal anak perempuan
Yeremia, dari Libna.
2Dia melakukan apa yang jahat di mata

TUHAN (YAHWEH - 3068) dengan mengikuti
semua yang Yoyakim telah lakukan.
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3Sebab, oleh murka Tuhanlah (YAHWEH

- 3068) terhadap Yerusalem dan Yehuda,
maka Zedekia memberontak terhadap raja
Babilon, sehingga Dia membuang mereka dari
hadapan-Nya.
4 Pada tahun kesembilan dari

pemerintahannya, pada bulan kesepuluh, pada
tanggal sepuluh bulan itu, Nebukadnezar,
raja Babilon, dia dan tentaranya, menyerang
Yerusalem. Mereka berkemah di luar kota
dan membangun tembok pengepungan di
sekelilingnya.
5Maka kota itu berada di bawah pengepungan

sampai pada tahun kesebelas pemerintahan
Raja Zedekia.
6 Pada bulan keempat, pada tanggal sembilan

bulan itu, maka terjadi kelaparan hebat di
dalam kota sehingga tidak ada makanan bagi
penduduk negeri itu.
7Kemudian kota itu diterobos sehingga

semua tentara melarikan diri meninggalkan
kota itu pada waktu malam melalui gerbang
di antara dua tembok, di dekat taman raja;
sementara orang-orang Kasdim mengepung
di sekeliling kota. Mereka pergi melalui jalan
Araba Yordan.
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8Namun tentara Kasdim mengejar raja dan

menyusul Zedekia di Araba Yerikho. Seluruh
tentaranya terserak meninggalkan dia.
9 Lalu mereka menangkap raja dan

membawanya kepada raja Babilon, ke
Ribla di tanah Hamat, tempat raja Babilon
menjatuhkan hukuman ke atasnya.
10Dan raja Babilon membunuh anak-anak

Zedekia di depan matanya. Dia juga
membunuh semua pemimpin Yehuda di Ribla.
11Dia kemudian membutakan mata Zedekia.

Dan raja Babilon mengikatnya dengan
belenggu tembaga dan membawanya ke
Babilon. Dia memasukkannya ke dalam
penjara sampai pada hari kematiannya.
12 Pada bulan kelima, pada tanggal sepuluh

bulan itu, pada tahun kesembilan belas
pemerintahan Nebukadnezar, raja Babilon.
Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, yang
mengawal raja Babilon, datang ke Yerusalem.
13Dan dia membakar bait TUHAN (YAHWEH

- 3068) dan istana raja. Dia membakar
seluruh rumah di Yerusalem dan semua rumah
pembesarnya.
14Semua tentara Kasdim bersama kepala

pasukan pengawal, meruntuhkan seluruh
tembok yang mengelilingi Yerusalem.
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15Kemudian Nebuzaradan, kepala pasukan

pengawal, mengangkut ke dalam pembuangan
sejumlah orang miskin dan sisa penduduk
yang masih tinggal di dalam kota, serta
pembelot-pembelot yang menyeberang
kepada raja Babilon, dan sisa orang banyak.
16Namun Nebuzaradan, kepala pasukan

pengawal itu, meninggalkan sejumlah orang
miskin di negeri itu untuk menjadi pengurus
kebun anggur dan petani-petani.
17Dan orang-orang Kasdim telah

menghancurkan tiang-tiang tembaga yang
ada di bait TUHAN (YAHWEH - 3068), serta
dasar-dasar penopang, dan laut tembaga
yang ada di bait TUHAN (YAHWEH - 3068),
dan mereka membawa semua tembaganya ke
Babilon.
18Dan mereka mengambil belanga-belanga

dan sekop-sekop dan pemadam-pemadam
pelita dan mangkuk-mangkuk dan sendok-
sendok dan semua perkakas tembaga yang
dengannya mereka melayani.
19Dan kepala pasukan pengawal mengambil

pasu-pasu dan perbaraan-perbaraan dan
mangkuk-mangkuk dan kuali-kuali dan
kaki-kaki pelita dan sendok-sendok dan
cawan-cawan pengurbanan yang terbuat dari
emas murni maupun yang dari perak murni;
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20 kedua pilar, satu laut tembaga, dua belas

lembu tembaga yang berada di bawah kereta
penopang, yang telah Raja Solomo buat di bait
TUHAN (YAHWEH - 3068). Berat tembaga dari
semua perkakas itu tidak diketahui.
21Dan pilar-pilar itu tingginya delapan

belas hasta. Kelilingnya dua belas hasta, dan
tebalnya empat jari, bergeronggang.
22Dan kepala tiang di atasnya adalah

dari tembaga. Tinggi dari satu kepala tiang
adalah lima hasta, dan pada kepala tiang ada
jala-jala dan buah delima sekelilingnya, yang
keseluruhannya adalah dari tembaga; dan
seperti itu pulalah pilar yang kedua, dan buah
delimanya.
23Dan ada sembilan puluh enam buah delima

pada satu sisi, di atas jala-jala yang melingkar
ada seratus buah delima lagi.
24Dan kepala pasukan pengawal mengambil

Seraya, imam kepala, dan Zefanya, imam
tingkat kedua, serta tiga orang para penjaga
pintu.
25 Ia juga menangkap dari kota itu seorang

sida-sida yang mengepalai tentara, dan tujuh
orang yang melayani raja, yang dijumpai di
dalam kota, serta juru tulis panglima tentara
yang mengerahkan rakyat negeri, dan enam
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puluh orang dari rakyat negeri yang berada di
tengah-tengah kota.
26Kemudian Nebuzaradan, kepala

pasukan pengawal, mengambil mereka dan
membawanya kepada raja Babilon di Ribla.
27 Lalu raja Babilon memukul dan membunuh

mereka di Ribla di tanah Hamat. Demikianlah
orang Yehuda dibawa ke dalam pembuangan
dari negerinya.
28 Inilah rakyat yang Nebukadnezar bawa ke

dalam pembuangan pada tahun ketujuh, yakni
tiga ribu dua puluh tiga orang Yahudi;
29 pada tahun kedelapan belas pemerintahan

Nebukadnezar, ada delapan ratus tiga puluh
dua jiwa dari Yerusalem.
30 Pada tahun kedua puluh tiga pemerintahan

Nebukadnezar, Nebuzaradan, kepala
pelaksana, mengangkut tujuh ratus empat
puluh lima orang Yahudi. Seluruhnya ada
empat ribu enam ratus orang.
31Dan terjadilah, pada tahun ketiga puluh

tujuh dari masa pembuangan Yoyakhin, raja
Yehuda, pada bulan kedua belas, tanggal
dua puluh lima, Evil-Merodakh, raja Babilon,
pada tahun pemerintahannya, melepaskan
Yoyakhin, raja Yehuda, dan mengeluarkannya
dari rumah penjara.
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32Dan dia berbicara baik-baik kepadanya,

dan memberikan takhta kepadanya di atas
takhta dari raja-raja yang ada bersamanya di
Babilon.
33Dan dia mengganti pakaian penjaranya,

dan dia makan di hadapannya terus-menerus
sepanjang hari-hari hidupnya.
34Dan mengenai tunjangannya terus

menerus diberikan kepadanya dari raja
Babilon, untuk keperluan sehari-hari, sampai
hari kematiannya, seluruh masa hidupnya.



Ratapan

1
1Betapa dia tinggal sendirian, kota yang
dahulu penuh orang! Ia telah menjadi

seperti janda, yang dahulu agung di antara
bangsa-bangsa! Seorang putri dari antara
wilayah-wilayah, telah menjadi pembayar
upeti.
2Dia meratap dengan getir pada waktu

malam, dan air matanya mengalir di pipinya;
dia tidak mempunyai penghibur dari antara
semua kekasihnya. Semua sahabatnya
berlaku khianat terhadapnya; mereka menjadi
musuh-musuhnya.
3Yehuda pergi ke pembuangan karena

penderitaan dan perbudakan yang besar, ia
bermukim di antara bangsa-bangsa; dia tidak
menemukan sangkar. Semua pemburunya
telah mengambil alih dia di tengah-tengah
kesukaran.
4 Jalan-jalan di Sion sedang berkabung,

tanpa seorang pun pergi ke pesta yang telah
ditentukan. Semua pintu gerbangnya sepi,
imam-imamnya berkeluh kesah, anak-anak
perawannya menderita, dan berada dalam
kepahitan.
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5 Lawan-lawannya telah menjadi penguasa;

musuh-musuhnya tenteram. Sebab TUHAN
(YAHWEH - 3068) telah menyengsarakannya,
karena bertumpuk-tumpuk pelanggarannya.
Anak-anaknya telah pergi sebagai tawanan di
hadapan lawan.
6Dan dari putri Sion seluruh kemegahan

telah lenyap, pemimpin-pemimpinnya telah
menjadi seperti rusa-rusa jantan. Mereka tidak
menemukan padang rumput, dan mereka telah
pergi tanpa kekuatan di hadapan pemburu.
7Yerusalem mengingat semua hal yang

diinginkannya sejak dahulu kala. Ketika
orang-orangnya jatuh ke dalam tangan
lawan, dan tidak ada sekutu baginya, musuh-
musuhnya melihatnya; mereka menertawakan
kehancurannya.
8Yerusalem sangat berdosa; oleh karena itu,

ia telah menjadi cemar. Orang-orang yang
mengenalnya merendahkannya karena mereka
melihat ketelanjangannya. Dia juga berkeluh
kesah, dan berpaling.
9Kenajisannya terdapat pada kain jubahnya;

dan dia tidak mengingat masa akhirnya, dan
telah menurun dahsyat. Ia tidak mempunyai
penghibur, ya TUHAN (YAHWEH - 3068),
lihatlah kesusahanku, karena musuh telah
meninggikan dirinya.
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10Musuh telah merentangkan tangannya di

atas segala hal yang diinginkannya; sungguh
dia telah melihat bangsa-bangsa masuk ke
dalam tempat kudusnya, yang telah Engkau
perintahkan agar mereka tidak memasuki
jemaat-Mu.
11Seluruh rakyatnya berkeluh kesah

karena mencari roti. Mereka menyerahkan
benda-benda yang disukainya ganti makanan
untuk mempertahankan hidupnya. "Lihatlah,
ya TUHAN (YAHWEH - 3068), dan pandanglah
aku, karena aku telah menjadi hina."
12Apakah ini bukan masalah bagimu, kamu

semua yang melewatinya? Lihatlah dan
perhatikanlah, apakah ada dukacita seperti
dukacitaku yang telah ditimpakan kepadaku,
yang TUHAN (YAHWEH - 3068) telah membuat
aku sengsara pada hari murka-Nya yang
menyala-nyala?
13Dari ketinggian Dia telah mengirimkan

api ke dalam tulang-tulangku, dan
melemahkannya. Dia menyebarkan jerat bagi
kakiku, Dia telah membalikkan punggungku;
Dia memberiku kehancuran; aku sakit
sepanjang hari.
14Kuk pelanggaranku diikat oleh tangan-

Nya; semuanya itu saling menjalin,
mereka memasangnya pada leherku. Dia
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melemahkan kekuatanku; Tuhan (Tuhan - 136)
menyerahkan aku ke dalam tangan mereka;
aku tidak mampu bangkit.
15Tuhan (Tuhan - 136) menginjak-injak

seluruh orangku yang perkasa di tengah-
tengahku; Dia memanggil suatu perkumpulan
melawan aku, untuk menghancurkan teruna-
terunaku. Seperti seorang pemeras anggur,
Tuhan (Tuhan - 136) menginjak-injak anak
dara putri Yehuda.
16Karena inilah aku menangis, mataku,

mataku mencucurkan air mata, sebab, telah
jauh dariku penghibur yang menyegarkan
jiwaku. Anak-anak lelakiku muram, karena
musuh lebih kuat.
17Sion terus merentangkan tangannya, tapi

tidak ada seorang pun yang menghiburnya.
TUHAN (YAHWEH - 3068) telah berpesan
kepada Yakub bahwa musuh-musuhnya ada di
sekelilingnya. Yerusalem telah menjadi suatu
kecemaran di antara mereka.
18Tuhanlah (YAHWEH - 3069) adalah

benar, karena aku memberontak melawan
firman-Nya. Aku memohon kepadamu, hai
segala bangsa, dengar dan lihatlah dukacitaku.
Anak-anak daraku dan teruna-terunaku pergi
ke pembuangan.
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19Aku memanggil kekasih-kekasihku, mereka

memperdayaku; imam-imamku dan tua-tuaku
berhenti di kota-kota sementara itu mereka
mencari makanan untuk mempertahankan
hidup mereka.
20 Lihatlah, ya TUHAN (YAHWEH - 3068),

karena aku menderita. Batinku bergolak,
hatiku bergejolak di dalam diriku, karena aku
telah memberontak dengan sedih. Di luar,
pedang membuat mandul, di dalam rumah
seperti ada kematian.
21Mereka mendengar bahwa aku mengeluh,

tidak ada penghibur bagiku. Seluruh musuhku
telah mendengar celakaku; mereka bersukacita
karena Engkau telah melakukannya. Engkau
akan mendatangkan hari yang telah Engkau
sebut; dan mereka akan menjadi seperti aku.
22Biarlah semua kefasikan mereka sampai di

hadapan-Mu; dan lakukanlah kepada mereka
sebagaimana Engkau telah melakukannya
kepadaku atas semua pelanggaranku. Sebab,
keluh kesahku sangat banyak, dan hatiku
pedih.

2
1Betapa Tuhan (Tuhan - 136) telah
menyelimuti putri Sion dengan murka-Nya!

Dia mencampakkan kecantikan Israel dari
langit ke bumi, dan tidak mengingat tumpuan
kaki-Nya di hari kemurkaan-Nya.
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2Tuhan (Tuhan - 136) menelan seluruh

tempat kediaman Yakub, dan tidak
berbelaskasihan. dalam kemurkaan-Nya, Dia
telah meruntuhkan benteng-benteng putri
Yehuda. Dia membuat mereka membentur
bumi. Dia telah mencemarkan kerajaan dan
pemimpin-pemimpinnya.
3Dia mematahkan seluruh tanduk Israel

dalam murka-Nya. Dia telah membalikkan
tangan kanan-Nya dari wajah para pembenci,
dan Dia membakar Yakub seperti api
yang menyala-nyala; yang menghabiskan
sekitarnya.
4Dia menarik busur-Nya seperti seorang

musuh, menaruh tangan kanan-Nya seperti
seorang lawan dan membunuh semua orang
yang diinginkan mata-Nya di dalam kemah
putri Sion. Dia mencurahkan murka-Nya
seperti api.
5Tuhan (Tuhan - 136) seperti seorang musuh;

Dia menelan Israel; Dia menelan seluruh
istananya, dan menghancurkan benteng
pertahanannya, dan Dia memperbanyak
perkabungan dan ratapan di kalangan putri
Yehuda.
6Dan Dia merusak kemahnya seperti

sebuah kebun, menghancurkan tempat
pertemuan-Nya; TUHAN (YAHWEH - 3068)
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telah membuat tempat-tempat pertemuan dan
hari-hari Sabat terlupakan di Sion; dan Dia
menolak raja dan imam, di dalam kegeraman
murka-Nya.
7Tuhan (Tuhan - 136) membuang mezbah-

Nya; Dia menolak tempat kudus-Nya; Dia telah
menyerahkan tembok-tembok istananya ke
dalam tangan musuh; mereka menimbulkan
kegaduhan dalam bait Allah (YAHWEH - 3068),
seperti suatu hari pertemuan.
8TUHAN (YAHWEH - 3068) hendak

menghancurkan tembok putri Sion; Dia telah
merentangkan sebuah garis; Dia tidak menarik
tangan-Nya dari penghancuran; dan Dia
membuat kubu dan tembok ratapan; mereka
menjadi merana bersama.
9Gerbang-gerbangnya telah tenggelam

ke dalam bumi; Dia telah menghancurkan
dan menyerakkan palang-palang pintunya;
raja-rajanya dan para pemimpinnya ada di
antara bangsa-bangsa; hukum pun tidak
ada; juga nabi-nabi-Nya tidak mendapat
penglihatan dari TUHAN (YAHWEH - 3068).
10Di atas tanah mereka duduk; tua-tua

putri Sion terdiam; mereka menabur abu di
atas kepala mereka; mereka mengenakan
kain kabung; anak-anak dara Yerusalem
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membiarkan kepala mereka menunduk ke
tanah.
11Dan mataku pada akhirnya berair mata;

batinku resah, isi perutku terburai ke tanah;
karena reruntuhan putri bangsaku; anak-anak
dan bayi-bayi yang pingsan di alun-alun kota.
12Mereka berkata kepada ibu-ibu mereka:

Di manakah gandum dan anggur ketika
mereka merana bagaikan orang yang terluka
di alun-alun kota? Ketika jiwa mereka tercurah
di pangkuan ibu-ibu mereka?
13Apa yang dapat aku persaksikan

kepadamu? Dengan apakah aku dapat
membandingkan kamu, hai, putri Yerusalem?
Dengan apakah aku dapat menyamakan
engkau, sehingga aku dapat menghiburmu,
hai anak dara putri Sion? Sebab kehancuranmu
besar seperti lautan; siapa yang dapat
menyembuhkan engkau?
14Nabi-nabimu telah melihat kesalahan

dan hal-hal kebodohan bagimu, dan mereka
tidak menyingkapkan kejahatanmu, untuk
membebaskan penawananmu; tetapi telah
meramalkan yang salah dan menyesatkanmu.
15Semua orang yang lewat bertepuk

tangan kepadamu. Mereka mencemooh dan
menggelengkan kepala mereka kepada putri
Yerusalem, sambil berkata, "Inikah kota yang
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mereka sebut kecantikan yang sempurna,
kesukaan seluruh bumi?"
16Semua musuhmu telah mengangakan

mulutnya melawan engkau; mereka
mencemooh dan mengertakkan gigi mereka;
mereka berkata, "Kami telah menelannya.
Tentu inilah hari yang kami nantikan; telah
kami temukan, telah kami lihat."
17TUHAN (YAHWEH - 3068) telah

melakukan apa yang telah Dia rencanakan;
Dia menggenapi firman-Nya yang telah
Dia perintahkan sejak dahulu kala. Dia
telah menghempaskan dan tidak berbelas
kasihan; dan Dia telah membuat musuh
bersukacita atasmu; Dia meninggikan tanduk
lawan-lawanmu.
18Hati mereka berseru kepada Tuhan (Tuhan

- 136), ya tembok putri Sion, biarlah air mata
mengalir seperti aliran air siang dan malam;
biarkan dirimu tidak memberi kelegaan; dan
biarlah putri kesayanganmu beristirahat.
19Bangunlah, berteriaklah pada waktu

malam, pada permulaan jaga; curahkanlah
hatimu seperti air di hadapan wajah Tuhan
(YAHWEH - 136). Angkatlah tanganmu kepada
Dia demi hidup anak-anakmu yang sakit
karena lapar di ujung-ujung jalan.
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20 Lihatlah, ya TUHAN (YAHWEH - 3068),

dan pertimbangkanlah kepada siapa Engkau
telah melakukan ini. Apakah para wanita akan
memakan anak kandungnya, anak-anak yang
masih menyusu? Apakah imam dan nabi harus
dibunuh dalam tempat kudus Tuhan (Tuhan -
136)?
21Muda dan tua berbaring di atas tanah

alun-alun; anak-anak daraku dan teruna-
teruna telah gugur oleh pedang. Engkau telah
membunuh mereka di hari murka-Mu; Engkau
telah membunuh, Engkau tidak berbelas
kasihan.
22Engkau telah mengundang kengerianku

pada hari pertemuan yang telah ditetapkan,
dan tidak ada orang yang terluput atau
bertahan pada hari murka TUHAN (YAHWEH
- 3068). Mereka yang telah aku tebarkan dan
telah aku besarkan, yang memusuhiku telah
menghabisinya.

3
1Aku, manusia yang telah melihat
penderitaan karena tongkat murka-Nya.

2Dia menuntunku dan membuatku masuk ke
dalam kegelapan dan bukan terang.
3Tentu Dia berbalik melawan aku; Dia

membalikkan tangan-Nya sepanjang hari.
4Dia telah membuang dagingku dan kulitku.

Dia telah menyerakkan tulang-tulangku.
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5Dia telah membangun melawan aku, dan

telah meletakkan di sekitarku empedu dan
keletihan.
6Dia telah membuatku tinggal dalam

tempat-tempat yang gelap, seperti orang yang
sudah lama mati.
7Dia membangun tembok di sekelilingku, dan

aku tidak dapat keluar; Dia telah membuat
rantai perungguku menjadi berat.
8 Juga ketika aku berseru dan berteriak untuk

suatu pertolongan, Dia menghalangi doaku.
9Dia telah merintangi jalan-jalanku dengan

batu-batu belah; jalan-jalan setapakku
berliku-liku.
10Dia adalah seekor beruang yang berbaring

menantiku; seekor singa di persembunyian.
11Dia telah membelokkan jalan-jalanku dan

merobek-robek aku. Dia membuat aku muram.
12Dia telah menarik busur-Nya dan

menempatkan aku sebagai sasaran anak
panah.
13Dia memasukkan anak-anak panah dari

tabung-Nya ke dalam batinku.
14Aku adalah ejekan bagi seluruh bangsaku;

yaitu nyanyian mereka sepanjang hari.
15Dia telah memenuhi aku dengan hal-hal

yang pahit; dan Dia membuat aku mabuk
dengan kepahitan.
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16Dan Dia mematahkan gigiku dengan

batu-batu kerikil; Dia telah menutup aku
dengan abu.
17Dan Engkau telah membuang jiwaku

dari kedamaian; aku telah melupakan
kebaikan-kebaikan.
18Dan aku berkata, "Lenyaplah kekuatanku

dan pengharapanku dari TUHAN (YAHWEH -
3068)."
19 Ingatlah penderitaanku dan

pengembaraanku, bagaikan kepahitan
dan empedu.
20 Jiwaku selalu mengingatnya dan

menenggelamkan diriku.
21Aku memerhatikan hal ini dalam hatiku;

oleh karena itu, aku berharap.
22Sebab kebaikan TUHAN (YAHWEH - 3068)

tak pernah berhenti, karena rahmat-Nya tidak
berkesudahan.
23Selalu baru setiap pagi; besar kesetiaan-

Mu.
24 "TUHAN (YAHWEH - 3068) adalah

bagianku," jiwaku berkata, oleh karena itu,
aku akan berharap kepada-Nya.
25TUHAN (YAHWEH - 3068) itu baik bagi

mereka yang menantikan Dia; bagi jiwa yang
mencari Dia.
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26Adalah baik bahwa seorang mengharapkan

keselamatan TUHAN (YAHWEH - 3068),
sekalipun diam-diam.
27Adalah baik bagi seorang yang memikul

kuk pada masa mudanya.
28Dia duduk seorang diri dan diam, karena

Dia meletakkan kuk itu di atasnya.
29Dia melekatkan mulutnya pada debu,

mungkin ada harapan.
30Dia memberikan pipinya kepada Dia

yang memukulnya, dia dikenyangkan dengan
cercaan.
31Sebab Tuhan (Tuhan - 136) tidak akan

mencampakkannya selama-lamanya;
32 karena walaupun Dia mendatangkan

kedukaan, Dia akan berbelaskasihan sesuai
dengan kebaikan-Nya yang berlimpah-limpah.
33Sebab dari hati-Nya Dia tidak

menyengsarakan atau mendukakan
anak-anak manusia,
34 dengan meremukkan semua tawanan di

bumi di bawah kaki-Nya,
35 dengan mengesampingkan penghakiman

manusia di hadapan wajah Yang Mahatinggi,
36 dengan menumbangkan manusia di dalam

perbantahannya; bukankah Tuhan (Tuhan -
136) telah melihatnya?
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37Siapakah dia ini, yang berbicara maka hal

itu terjadi? Bukankah Tuhan (Tuhan - 136)
telah memerintahkannya?
38Kejahatan dan kebaikan tidak keluar dari

mulut Yang Mahatinggi?
39Apa? Apakah umat manusia, manusia yang

hidup harus mengeluh atas dosa-dosanya?
40Marilah kita mencari dan mencoba

jalan-jalan kita, dan berbalik kembali kepada
TUHAN (YAHWEH - 3068).
41Mari kita mengangkat hati dan tangan kita

kepada Allah (Elohim - 410) di surga.
42Kami telah melanggar dan telah

memberontak terhadap Engkau; Engkau tidak
mengampuni.
43Engkau telah membungkus diri-Mu sendiri

dengan murka, dan mengejar kami; Engkau
telah menyembelih; Engkau tidak berbelas
kasihan.
44Engkau telah membungkus diri-Mu dengan

awan, terhadap setiap doa yang menembusi
45Engkau telah membuat kami seperti

kotoran dan sampah di tengah bangsa-bangsa.
46Semua musuh kami telah membuka

mulutnya melawan kami.
47Kegentaran dan jerat telah menimpa kami,

kesunyian dan puing-puing.
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48Aliran air mengalir turun dari mataku,

karena puing-puing putri bangsaku.
49Air mataku bercucuran dan tidak berhenti,

dari sana terus mengalir,
50 sampai TUHAN (YAHWEH - 3068)

memandang ke bawah dan melihat dari surga.
51Mataku melukai jiwaku karena semua putri

kotaku.
52Musuh-musuhku telah memburu aku,

seperti seekor burung, tanpa alasan.
53Mereka telah memotong hidupku di dalam

jerat, dan melempariku dengan batu.
54Air mengalir di atas kepalaku; aku berkata,

"Aku binasa."
55Aku memanggil Nama-Mu, ya TUHAN

(YAHWEH - 3068), dari dasar lubang.
56Engkau telah mendengar suaraku; jangan

sembunyikan telinga-Mu untuk kelegaanku,
teriakku untuk pertolongan.
57Engkau mendekat pada hari aku

memanggil-Mu; Engkau berfirman, "Jangan
takut."
58Ya Tuhan (Tuhan - 136), Engkau telah

berjuang sebuah perjuangan jiwaku; Engkau
menebus hidupku.
59Ya TUHAN (YAHWEH - 3068), Engkau telah

melihat salahku; adililah perkaraku.
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60Engkau telah melihat seluruh pembalasan

dendam mereka, semua rancangan mereka
melawan aku.
61Engkau telah mendengar cemooh mereka,

ya TUHAN (YAHWEH - 3068), semua
rancangan mereka melawan aku,
62 bibir orang-orang yang bangkit melawan

aku, dan rencana jahat mereka melawan aku
sepanjang hari.
63 Perhatikanlah ketika mereka duduk dan

ketika mereka berdiri, akulah nyanyian
mereka.
64Engkau akan mengembalikan kepada

mereka dengan sebuah ganjaran, ya TUHAN
(YAHWEH - 3068), sesuai dengan perbuatan
tangan mereka.
65Engkau akan memberi mereka hati yang

tumpul, kutuk-Mu menimpa mereka.
66Kejarlah dan hancurkanlah mereka dalam

murka dari kolong langit TUHAN (YAHWEH -
3068).

4
1Betapa suram emas murni itu, emas
yang baik itu berubah! Batu-batu suci itu

tercampak di ujung setiap jalan.
2 Putra-putra Sion yang terbaik dinilai seperti

emas murni-- betapa mereka anggap sebagai
perkakas tembikar, pekerjaan tangan tukang
periuk!
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3Bahkan serigala-serigala pun menjulurkan

susu; mereka menyusui anak-anaknya, tetapi
putri bangsaku bengis seperti burung unta di
padang gurun.
4 Lidah bayi melekat pada langit-langit

mulutnya karena kehausan; anak-anak kecil
meminta roti; tetapi tidak ada yang membagi
untuk mereka.
5Orang yang makan makanan yang lezat,

telantar di jalan-jalan; orang-orang yang diberi
makan dalam kemewahan, memeluk timbunan
kotoran.
6Dan kejahatan putri bangsaku melonjak

lebih dari dosa Sodom, yang telah dirobohkan
seketika, dan tidak ada tangan yang
menegakkannya.
7 Pemimpin-pemimpinnya lebih bersih

daripada salju; lebih putih daripada susu;
tubuh mereka lebih merah daripada batu
merah delima; rupa mereka seperti batu nilam.
8 Penampilan mereka lebih hitam daripada

jelaga; mereka tidak dikenali di jalan; kulit
mereka telah berkerut pada tulang mereka;
kulit itu mengering dan telah menjadi seperti
kayu.
9 Lebih baik orang yang terbunuh karena

pedang, daripada orang yang mati karena
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kelaparan, mereka merana, karena kekurangan
hasil ladang.
10Tangan wanita-wanita yang menaruh iba

telah merebus anak-anak mereka sendiri;
anak-anak itu menjadi makanan bagi mereka
dalam kehancuran putri bangsaku.
11TUHAN (YAHWEH - 3068) telah

memenuhkan amarah-Nya; Dia telah
menuangkan api kemarahan-Nya yang
menyala-nyala dan telah mengobarkan
api di Sion, dan api itu telah melahap
dasar-dasarnya.
12Raja-raja di bumi dan semua penduduk

dunia, tidak akan percaya bahwa lawan dan
musuh akan masuk ke dalam pintu gerbang
Yerusalem.
13Oleh karena dosa nabi-nabinya, dan

kejahatan para imamnya, yang menumpahkan
darah orang yang benar di tengah-tengahnya;
14mereka berjalan terhuyung-huyung seperti

orang buta di jalan-jalan, mereka dicemari
dengan darah sehingga tidak ada seorang pun
yang dapat menyentuh pakaian mereka.
15Orang berteriak kepada mereka, "Enyahlah!

Najis! Enyahlah, enyahlah! Jangan sentuh!"
Lalu mereka lari terhuyung-huyung; Mereka
berkata di antara bangsa-bangsa, "Mereka
tidak akan terus tinggal di sana."
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16Wajah TUHAN (YAHWEH - 3068) telah

mencerai-beraikan mereka; Dia tidak akan
terus memandang mereka; mereka tidak
memandang para imam; mereka tidak
bermurah hati kepada tua-tua.
17Sementara kami ada, mata kami gagal

karena pertolongan kami sia-sia. dalam
pengamatan kami, kami telah mengamati
suatu bangsa; itu tidak menyelamatkan.
18Mereka memburu langkah-langkah kami;

dengan memasuki jalan-jalan kami, akhir
hidup kami sudah dekat, hari-hari kami
tergenapi, karena akhir hidup kami telah
datang.
19 Pemburu-pemburu kami lebih cepat

daripada rajawali di langit, mereka dengan
ganas memburu kami di atas pegunungan;
mereka berbaring menunggu kami di padang
gurun.
20Napas hidung kami, orang yang diurapi

TUHAN (YAHWEH - 3068), terperangkap
dalam lubang perangkap mereka, orang yang
kami katakan, "Di dalam bayangannya kami
akan hidup di antara bangsa-bangsa."
21Bersukacitalah dan bergembiralah, hai

putri Edom, yang tinggal di tanah Us; cawan
juga akan melewati engkau, engkau akan
mabuk dan akan menjadikan dirimu telanjang.
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22Kesalahanmu telah diselesaikan, hai

putri Sion; Dia tidak akan lagi membawa
engkau ke dalam pembuangan. Dia akan
memperhitungkan kesalahanmu, hai putri
Edom; Dia akan menyingkapkan dosa-dosamu.

5
1 Ingatlah, ya TUHAN (YAHWEH -
3068), apa yang telah terjadi atas kami;

pandanglah dan lihatlah cela kami.
2Milik pusaka kami telah beralih kepada

orang asing, rumah-rumah kami kepada
pendatang.
3Kami yatim, tidak berayah; ibu-ibu kami

seperti janda.
4Kami minum air kami dengan membayar

perak; kayu kami dapatkan dengan suatu
harga.
5Kami dikejar pada tengkuk kami, kami

semakin letih; dan istirahat tidak diberikan
kepada kami.
6Kami telah menyerahkan tangan kepada

Mesir, kepada Ashur, agar dipuaskan dengan
roti.
7 Para leluhur kami telah berdosa, dan

mereka tidak ada lagi; kami telah lahir dengan
kesalahan-kesalahan mereka.
8Budak-budak memerintah atas kami; tapi

tidak ada penyelamat dari tangan mereka.
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9Kami akan membawa masuk roti kami ke

dalam jiwa kami dari hadapan pedang di
padang gurun.
10Kulit kami panas seperti sebuah tungku

karena demam panas oleh kelaparan.
11Mereka memerkosa wanita-wanita di Sion,

anak-anak dara di kota-kota Yehuda.
12 Para pemimpin digantung oleh tangan

mereka; wajah tua-tua tidak dihormati.
13Mereka mengambil para teruna untuk

menggiling, dan orang-orang muda tersandung
pada kayu.
14Tua-tua telah berhenti dari pintu gerbang,

para teruna dari musiknya.
15Sukacita hati kami telah berhenti; tarian

kami telah berubah menjadi perkabungan.
16Mahkota telah jatuh dari kepala kami.

Sekarang celakalah kami! Sebab kami telah
berdosa.
17Hati kami sakit karena ini; mata kami redup

karena hal-hal ini.
18Di atas gunung Sion yang telantar, rubah

berjalan-jalan di atasnya.
19Engkau, ya TUHAN (YAHWEH - 3069),

tetap selamanya, takhta-Mu dari satu generasi
ke generasi selanjutnya.
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20Mengapa Engkau melupakan kami

selamanya, dan meninggalkan kami demikian
lama?
21Kembalikanlah kami kepada-Mu, ya TUHAN

(YAHWEH - 3068), dan kami akan kembali,
perbaruilah hari-hari kami seperti dahulu kala,
22 kecuali Engkau telah menolak kami sama

sekali, Engkau telah benar-benar murka
terhadap kami.



Yehezkiel

1
1Dan terjadilah pada tahun ketiga puluh,
bulan keempat, tanggal kelima bulan itu,

ketika aku berada di antara para tawanan di
tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku
melihat tampilan-tampilan dari Allah (Elohim -
430).
2 Pada tanggal lima bulan baru, pada tahun

kelima pembuangan Raja Yoyakhin,
3 sesungguhnya datanglah firman TUHAN

(YAHWEH - 3068) kepada Yehezkiel anak Busi,
imam di negeri orang Kasdim, di tepi sungai
Kebar. Dan di sana tangan TUHAN (YAHWEH -
3068) ada di atasnya.
4Dan aku melihat, maka tampaklah ada

angin badai yang datang dari utara, awan
besar dan api dan cahaya yang menyelubung
ke sekelilingnya, dan dari tengah-tengahnya
ada yang seperti kilau batu ambar dari
tengah-tengah api itu.
5Dan dari tengah-tengahnya ada rupa empat

makhluk hidup, dan inilah tampilan-tampilan
mereka: rupa manusia ada pada mereka,
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6 dan pada masing-masing ada empat wajah,

dan pada masing-masing dari mereka ada
empat sayap;
7 dan kedua kaki mereka itu kaki yang lurus,

dan telapak kedua kaki mereka seperti telapak
kaki anak lembu, dan bagaikan kilau tembaga
yang digosok yang bercahaya.
8Dan lengan seperti lengan manusia ada di

bawah sayap mereka, pada keempat sisinya.
Dan wajah mereka dan sayap mereka ada
pada keempatnya.
9Yang menghubungkan satu dengan yang

lainnya adalah sayap-sayap mereka. Ketika
mereka berjalan, mereka tidak berbalik,
masing-masing berjalan lurus ke depan.
10Dan rupa wajah mereka adalah wajah

manusia dan wajah singa ke sebelah kanan
dari keempatnya, dan wajah lembu dari
sebelah kiri dari keempatnya, dan wajah
rajawali dari keempatnya.
11Demikianlah wajah-wajah mereka. Dan

sayap-sayap mereka masing-masing, ada yang
terentang ke atas, ada sepasang sayap yang
bertemu satu dengan yang lain, dan ada
sepasang sayap yang menutupi tubuh mereka.
12Dan masing-masing berjalan lurus ke

depan. Ke arah roh itu pergi, ke sanalah
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mereka pergi; mereka tidak berbalik ketika
mereka berjalan.
13Dan rupa makhluk-makhluk hidup itu:

tampilan-tampilan mereka adalah seperti
bara api yang menyala, seperti tampilan
suluh-suluh, dia bolak-balik di antara makhluk-
makhluk hidup itu, dan terang ada pada api
itu, dan dari api itu ada cahaya yang keluar.
14Dan makhluk-makhluk hidup itu terus

terbang kian kemari seperti tampilan kilat.
15Dan aku melihat pada makhluk-makhluk

hidup itu, dan tampaklah sebuah roda di atas
tanah di samping makhluk-makhluk hidup itu
dengan keempat wajahnya.
16Tampilan roda-roda itu dan kerja-kerjanya

adalah seperti kilau permata pirus, dan
keempatnya memiliki satu rupa. Dan
tampilan-tampilan mereka serta kerja-kerjanya
seakan-akan sebuah roda di tengah-tengah
sebuah roda.
17Ketika mereka berjalan, mereka berjalan

pada keempat sisinya, mereka tidak berbalik
ketika mereka berjalan.
18Dan pada lingkaran-lingkarannya ada

ketinggian dan kengerian, dan keempat
lingkaran itu penuh dengan mata di
sekelilingnya.
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19 Pada saat makhluk-makhluk hidup ini

berjalan, roda-roda itu pun berjalan di samping
mereka; dan pada saat makhluk-makhluk
hidup ini terangkat dari tanah, roda-roda itu
pun terangkat.
20Ke mana roh ini hendak pergi, mereka

pergi. Ke mana roh ini hendak pergi maka
roda-roda itu akan terangkat ke dekat mereka,
karena roh makhluk hidup ini ada pada
roda-roda itu.
21 Pada saat ini pergi, itu pun akan pergi, dan

pada saat ini berhenti, itu pun akan berhenti.
Dan pada saat itu terangkat dari atas tanah,
roda-roda itu pun akan terangkat ke dekat
mereka, karena roh makhluk hidup ini ada
pada roda-roda itu.
22Dan di atas kepala-kepala makhluk hidup

ini ada rupa bentangan bagaikan kilau batu
kristal yang menakjubkan, yang terbentang di
atas kepala-kepala mereka dari atas.
23Dan di bawah bentangan itu ada sayap-

sayap mereka yang lurus satu terhadap
yang lain, pada yang seorang ada dua yang
menutupi sisi ini dan pada yang seorang
ada dua yang menutupi sisi itu, terhadap
tubuh-tubuh mereka.
24Dan aku mendengar suara sayap-sayap

mereka, seperti suara air bah, seperti suara
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Yang Mahakuasa. Pada saat mereka pergi,
terjadi suara keributan seperti suara di
perkemahan. Pada saat mereka berhenti,
mereka membiarkan sayap-sayap mereka
mengatup.
25Dan ada satu suara dari sebelah

atas bentangan yang ada di atas kepala
mereka. Pada saat mereka berhenti, mereka
membiarkan sayap-sayap mereka mengatup.
26Dan di atas bentangan yang ada di atas

kepala mereka, ada rupa seperti takhta
bagaikan tampilan batu safir. Dan di atas rupa
takhta itu ada rupa seperti tampilan manusia
di atasnya dari atas.
27Dan Aku melihat seperti kilau batu

ambar, seperti tampilan api sekeliling
tempat kedudukannya, mulai dari tampilan
pinggangnya dan ke atas, dan mulai dari
tampilan pinggangnya dan ke bawah; aku
melihat ada yang seperti tampilan api dan ada
cahaya padanya di sekelilingnya.
28Seperti tampilan pelangi yang ada di awan

pada musim hujan, demikianlah tampilan
cahaya sekelilingnya. Itulah tampilan rupa
kemuliaan TUHAN (YAHWEH - 3068). Dan aku
melihat, dan aku tersungkur pada wajahku,
dan aku mendengar suara Dia yang berfirman.
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2
1Dan Dia berfirman kepadaku, "Hai anak
manusia, berdirilah, Aku akan berbicara

kepadamu."
2Maka masuklah Roh ke dalam diriku

selagi Dia berbicara kepadaku; dan Dia
menegakkan aku di atas kedua kakiku, dan
aku mendengarkan Dia yang berfirman
kepadaku.
3Dan Dia berfirman kepadaku, "Hai

anak manusia, Akulah yang mengutus
engkau kepada bani Israel, kepada bangsa
pemberontak yang telah memberontak
terhadap Aku; mereka dan leluhur mereka
telah berdosa kepada-Ku sampai pada hari ini.
4Dan kepada anak-anak dari keturunan

bangsa yang tegar tengkuk dan berhati batu
ini, Aku mengutus engkau. Dan engkau harus
mengatakan kepada mereka: Tuhan (Tuhan -
136) ALLAH (YAHWEH - 3069) berfirman.
5Dan mereka, apakah mereka mendengarkan

atau apakah mereka mengabaikan --sebab
mereka adalah keturunan pemberontak--
tetapi mereka akan mengetahui bahwa
seorang nabi ada di tengah-tengah mereka.
6Dan engkau, hai anak manusia, biarlah

engkau tidak merasa takut terhadap mereka
dan terhadap perkataan mereka. Biarlah
engkau tidak merasa takut sekalipun onak
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dan duri ada padamu, bahkan sekalipun
engkau berdiam di antara kalajengking biarlah
engkau tidak merasa takut terhadap perkataan
mereka, dan biarlah engkau tidak menjadi
gentar terhadap wajah mereka, karena mereka
adalah keturunan pemberontak.
7Dan engkau akan menyampaikan firman-Ku

kepada mereka, apakah mereka mau
mendengarkan atau apakah mereka akan
mengabaikan, karena mereka adalah
pemberontak.
8Namun engkau, hai anak manusia,

dengarkanlah apa yang Aku katakan
kepadamu. Janganlah suka memberontak
seperti kaum pemberontak itu. Bukalah
mulutmu dan makanlah apa yang akan Aku
berikan kepadamu."
9Dan aku melihat, dan tampaklah sebuah

tangan terulur ke arahku, dan tampaklah
padanya sebuah gulungan kitab.
10Dan Dia membuka gulungan itu di

hadapanku, gulungan kitab yang ditulis bagian
depan dan belakang, dan padanya tertulis
ratap dan tangis, duka serta kesedihan.

3
1Dan Dia berfirman kepadaku, "Hai anak
manusia, makanlah apa yang akan engkau

dapatkan. Makanlah gulungan kitab ini, lalu
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pergilah dan berbicaralah kepada keluarga
Israel."
2 Lalu aku membuka mulutku dan Dia

membuat aku memakan gulungan kitab itu.
3Dan Dia berfirman kepadaku, "Hai anak

manusia, buatlah lambungmu siap mencerna
dan isilah ususmu dengan gulungan kitab
yang Aku berikan kepadamu ini." Lalu aku
memakannya dan di dalam mulutku rasanya
manis seperti madu.
4Dan Dia berfirman kepadaku, "Hai anak

manusia, pergilah! Datanglah kepada keluarga
Israel dan engkau harus berbicara kepada
mereka dengan firman-Ku.
5Sebab, engkau tidak diutus kepada umat

yang berbibir kelu dan yang berat lidah, tetapi
kepada keluarga Israel;
6 bukan kepada banyak bangsa yang berbibir

kelu dan yang berat lidah, yang kata-katanya
tidak dapat engkau mengerti. Sekiranya Aku
mengutus engkau kepada mereka, mereka
tentu akan mendengarkan engkau.
7Namun keluarga Israel tidak mau

mendengarkan engkau, karena mereka tidak
mau mendengarkan Aku, karena semua
keluarga Israel tegar tengkuk dan berhati
batu.
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8 Lihatlah, Aku membuat wajahmu tegar

melawan wajah mereka dan dahimu kuat
melawan dahi mereka.
9Aku telah membuat dahimu seperti batu

intan yang lebih keras daripada batu cadas.
Dan engkau tidak akan takut kepada mereka
dan tidak akan gentar terhadap wajah
mereka, karena mereka adalah keturunan
pemberontak."
10Dan Dia berfirman kepadaku, "Hai anak

manusia, segenap perkataan-Ku yang Aku
katakan kepadamu terimalah di dalam hatimu
dan dengarkanlah dengan telingamu.
11Dan pergilah! Datanglah kepada orang-

orang buangan, kepada anak-anak bangsamu,
dan berbicara kepada mereka, dan berkata
kepada mereka, beginilah Tuhan (Tuhan -
136) ALLAH (YAHWEH - 3069) berfirman
--apakah mereka mau mendengarkan, atau
mengabaikannya."
12Dan Roh mengangkat aku, dan aku

mendengar di belakangku suatu suara
gemuruh yang dahsyat, mengatakan,
"Terberkatilah kemuliaan Allah (YAHWEH -
3068) dari tempat-Nya."
13Dan suara gesekan dari sayap-sayap

makhluk-makhluk hidup yang saling
menyentuh satu terhadap yang lain dan
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bunyi gemertak roda-roda serta suatu suara
gemuruh yang dahsyat.
14 Lalu Roh mengangkat aku dan membawa

aku, dan aku pergi dengan rasa pahit dalam
panasnya rohku, tetapi tangan TUHAN
(YAHWEH - 3068) yang kuat ada di atasku.
15Dan aku datang kepada orang-orang

buangan di Tel-Abib, yang tinggal di dekat
sungai Kebar. Dan aku duduk bersama mereka
yang sedang duduk-duduk. Dan aku tinggal
dengan takjub di antara mereka selama tujuh
hari di sana.
16Dan terjadilah pada akhir dari tujuh hari

itu, bahwa firman TUHAN (YAHWEH - 3068)
datang kepadaku, yang mengatakan,
17 "Hai anak manusia, Aku menetapkan

engkau menjadi penjaga bagi keluarga Israel.
Dan engkau akan mendengar firman dari
mulut-Ku dan mengajar mereka atas Nama-Ku.
18Ketika Aku berkata kepada orang jahat:

Engkau akan mati!, dan engkau tidak
memperingatkan dia, dan engkau tidak
berbicara untuk memperingatkan orang jahat
itu dari jalan hidupnya yang jahat untuk
menyelamatkan hidupnya, dia, orang jahat itu,
akan mati di dalam kejahatannya, tetapi Aku
akan menuntut darahnya dari tanganmu.
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19Namun engkau, bilamana engkau

memperingatkan orang jahat itu, dan dia
tidak berbalik dari kejahatannya atau dari
jalan hidupnya, dia, orang jahat itu, akan mati
di dalam kejahatannya, tetapi engkau telah
menyelamatkan nyawamu.
20Dan ketika orang benar berpaling dari

kebenaran dan melakukan ketidakadilan, dan
Aku meletakkan sebuah batu sandungan di
hadapannya, dia akan mati; bilamana engkau
tidak memperingatkannya, dia akan mati di
dalam dosanya dan kebenaran yang telah
dilakukannya tidak akan diingat lagi, tetapi
Aku akan menuntut darahnya dari tanganmu.
21Namun engkau, bilamana engkau

memperingatkan dia, orang benar itu, supaya
orang benar itu jangan berbuat dosa, dan
memang ia tidak berbuat dosa, dia akan tetap
hidup, karena dia telah diperingatkan dan
engkau telah menyelamatkan nyawamu."
22Dan di sana tangan TUHAN (YAHWEH -

3068) ada di atasku. Dan berfirmanlah Dia
kepadaku, "Bangunlah, pergilah ke tanah datar
dan di sana Aku akan berbicara kepadamu!"
23Aku bangun dan pergi ke tanah datar. Dan

sungguh di sana kemuliaan TUHAN (YAHWEH
- 3068) tampak, seperti kemuliaan yang aku
lihat di tepi sungai Kebar, lalu aku bersujud.
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24Dan Roh masuk ke dalam diriku, dan

menegakkan aku di atas kedua kakiku, dan
berbicara kepadaku. Dia berfirman kepadaku,
"Datanglah, kurunglah dirimu di dalam
rumahmu!
25Namun engkau, hai anak manusia, lihatlah,

mereka akan mempersiapkan tali bagimu
dan akan mengikat engkau dengannya, dan
engkau tidak akan keluar dari antara mereka.
26Dan Aku akan membuat lidahmu melekat

pada langit-langit mulutmu, sehingga engkau
akan menjadi bisu, dan engkau tidak
akan menjadi orang yang memarahi bagi
mereka, karena mereka adalah keturunan
pemberontak.
27Namun ketika Aku berbicara dengan

engkau, Aku akan membuka mulutmu,
dan engkau harus mengatakan kepada
mereka, beginilah Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH
(YAHWEH - 3068) berfirman. Siapa yang
mendengarkan, biarlah dia mendengarkan,
dan siapa yang mengabaikan, biarlah
dia mengabaikan, karena mereka adalah
keturunan pemberontak."

4
1 "Dan engkau, hai anak manusia, ambillah
sebuah batu bata bagimu, dan engkau

harus meletakkannya di hadapanmu, dan
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mengukir di atasnya sebuah kota, yaitu
Yerusalem.
2Dan engkau harus menyusun pengepungan

atasnya, dan membangun kubu atasnya,
dan menimbun gundukan tanah atasnya,
dan mendirikan kemah-kemah atasnya,
dan memasang balok-balok pendobrak di
sekelilingnya.
3Dan engkau, ambillah bagimu sebuah

lempengan besi, dan tempatkanlah lempengan
besi itu sebagai dinding besi di antara engkau
dan kota itu. Dan arahkanlah wajahmu ke kota
itu, sehingga kota itu dalam pengepungan dan
engkau akan mengepungnya. Inilah sebuah
tanda bagi keluarga Israel.
4Dan engkau, berbaringlah pada sisi kirimu,

lalu engkau harus mencurahkan kejahatan
keluarga Israel ke atasnya. Sejumlah hari-hari
yang engkau harus berbaring di atasnya,
engkau harus menanggung kejahatannya.
5Dan Aku telah menentukan bagimu tahun-

tahun kejahatan mereka menurut jumlah
hari-hari, yaitu tiga ratus sembilan puluh
hari. Demikianlah engkau harus menanggung
kejahatan keluarga Israel,
6 lalu engkau dapat mengakhiri hari-hari

itu. Kemudian engkau harus berbaring untuk
kedua kalinya, pada sisi kananmu. Dan engkau
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harus menanggung kejahatan keluarga Yehuda
empat puluh hari lamanya --satu hari untuk
satu tahun-- satu hari untuk satu tahun Aku
telah menetapkannya bagimu.
7Demikianlah engkau akan mengarahkan

wajahmu ke arah pengepungan Yerusalem,
dan dengan lenganmu yang tersingkap,
engkau pun akan bernubuat mengenainya.
8Dan lihatlah, Aku akan mengikat engkau

dengan tali, dan engkau tidak dapat berbalik
dari satu sisi ke sisimu yang lain, sampai
engkau mengakhiri waktu pengepunganmu
itu.
9Dan engkau, ambillah bagimu gandum, jelai

dan kacang polong, kacang merah, wijen dan
sekoi, dan engkau harus menempatkannya
dalam satu belanga, dan dengannya engkau
harus membuat roti bagimu. Sesuai dengan
jumlah hari-hari yang engkau harus berbaring
pada sisimu yaitu tiga ratus sembilan puluh
hari, engkau harus memakannya.
10Dan makananmu yang akan engkau makan

dengan takaran, adalah dua puluh shikal untuk
satu hari. Dari waktu ke waktu engkau akan
memakannya.
11Engkau akan minum air dengan ukuran,

seperenam hin banyaknya. Dari waktu ke
waktu engkau akan meminumnya.
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12Dan engkau akan makan roti jelai yang

bundar; dan engkau akan memanggangnya
dengan kotoran manusia yang sudah kering,
di depan mata mereka."
13Dan TUHAN (YAHWEH - 3068) berfirman,

"Demikianlah, bani Israel akan makan rotinya
yang najis di antara bangsa-bangsa tempat
Aku akan membuang mereka ke sana."
14Kemudian aku berkata, "Ah, Tuhan (Tuhan

- 136) ALLAH (YAHWEH - 3069)! Lihatlah,
jiwaku tidak pernah dinajiskan, aku bahkan
tidak pernah makan bangkai atau sisa mangsa
binatang buas sejak masa mudaku bahkan
sampai sekarang. Dan daging yang busuk
tidak pernah masuk ke dalam mulutku."
15Kemudian Dia berfirman kepadaku,

"Lihatlah! Aku telah memberikan kepadamu
kotoran binatang sebagai ganti kotoran
manusia dan engkau akan memanggang roti
di atas kotoran itu."
16Dia berfirman kepadaku, "Hai anak

manusia, lihatlah yang memusnahkan
persediaan roti di Yerusalem, dan mereka
akan makan roti dengan takaran dan dengan
kecemasan. Dan mereka akan minum air
dengan ukuran dan dalam kengerian,
17 karena mereka akan berkekurangan roti

dan air, dan masing-masing orang akan diliputi
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ketakutan terhadap saudaranya sendiri. Dan
mereka akan mati sia-sia di dalam kejahatan
mereka."

5
1Dan engkau, hai anak manusia, ambillah
bagimu sebilah pedang yang tajam,

engkau harus mengambilnya sebagai pisau
cukur tukang pangkas; engkau harus
membuatnya melintas di kepalamu dan pada
dagumu, dan engkau harus mengambil bagimu
sebuah timbangan berat dan engkau harus
membaginya.
2Engkau harus membakar sepertiganya

dalam api di tengah-tengah kota itu, ketika
hari-hari pengepungan sudah berakhir. Dan
engkau harus mengambil sepertiganya,
engkau harus menetaknya dengan pedang
sekelilingnya. Dan engkau harus menebarkan
yang sepertiganya lagi ke dalam angin. Dan
Aku akan menghunus pedang di belakang
mereka.
3Dan engkau harus mengambil sejumput dari

sana, dan mengikatnya dalam ujung jubahmu.
4Dan engkau harus mengambil lagi dari

padanya, dan melemparkannya ke tengah-
tengah api, dan membakarnya dalam api; dari
padanya akan keluar api ke seluruh keluarga
Israel."
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5Beginilah Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH

(YAHWEH - 3069) berfirman: "Inilah
Yerusalem. Aku menempatkannya di tengah-
tengah bangsa-bangsa, dan di sekelilingnya
ada negeri-negeri.
6Namun dia telah mengubah ketetapan-

ketetapan-Ku menjadi kefasikan, lebih
daripada bangsa-bangsa, dan peraturan-
peraturan-Ku, lebih daripada negeri-negeri
yang ada di sekelilingnya. Sebab, mereka
telah menolak ketetapan-ketetapan-Ku dan
peraturan-peraturan-Ku, mereka tidak berjalan
di dalamnya.
7Sebab itu, beginilah Tuhan (Tuhan - 136)

ALLAH (YAHWEH - 3068) berfirman: Karena
pekikmu lebih daripada bangsa-bangsa yang
ada di sekelilingmu, sedangkan engkau tidak
berjalan dalam peraturan-peraturan-Ku, dan
tidak melaksanakan keputusan-keputusan-Ku,
dan engkau pun tidak melaksanakan sesuai
dengan ketetapan-ketetapan bangsa-bangsa
di sekelilingmu;
8 sebab itu, beginilah Tuhan (Tuhan - 136)

ALLAH (YAHWEH - 3069) berfirman: Lihatlah,
bahkan Aku yang akan melawanmu, dan akan
menjatuhkan hukuman di tengah-tengahmu di
mata bangsa-bangsa.
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9Dan Aku akan melakukan di antaramu apa

yang belum pernah Aku lakukan dan apa yang
tidak akan pernah Aku lakukan lagi seperti itu,
karena segala kekejianmu.
10Oleh karena itu, bapak-bapak akan makan

anak-anak di tengah-tengahmu dan anak-anak
akan makan bapak-bapaknya. Dan Aku akan
menjatuhkan hukuman terhadapmu, dan Aku
akan menghamburkan semua orang yang
tersisa dari padamu ke segala penjuru angin."
11Oleh karena itu, demi Aku yang hidup,

firman Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH
- 3069), "Sesungguhnya, karena engkau telah
menajiskan tempat kudus-Ku dengan segala
kejijikanmu dan dengan segala kekejianmu,
maka Aku pun akan menjauhkan diri, dan
mata-Ku tidak akan berbelaskasihan, dan Aku
pun tidak akan merasa sayang.
12Sepertiga dari padamu akan mati oleh

sampar dan akan binasa karena kelaparan
di tengah-tengahmu. Dan sepertiga lagi
akan jatuh oleh pedang di sekelilingmu,
dan sepertiga lainnya akan Aku hamburkan
ke seluruh penjuru angin dan Aku akan
menghunus sebilah pedang di belakang
mereka.
13Dan Aku akan melampiaskan murka-Ku

dan akan menimpakan kegeraman-Ku di
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antara mereka, dan Aku akan merasa
nyaman. Dan mereka akan mengetahui
bahwa Akulah TUHAN (YAHWEH - 3068) yang
telah berbicara dalam kecemburuan-Ku, saat
Aku melampiaskan kegeraman-Ku di antara
mereka.
14Aku akan menaruh engkau dalam

reruntuhan dan sebagai celaan di antara
bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu di mata
semua orang yang akan lewat.
15Dan hal itu akan menjadi celaan dan

ejekan, suatu peringatan dan kengerian bagi
bangsa-bangsa yang ada di sekelilingmu,
ketika Aku menjatuhkan hukuman kepadamu
dalam amarah dan dalam murka dan dalam
hajaran-hajaran kegeraman. Aku, TUHAN
(YAHWEH - 3068), telah berfirman.
16Ketika Aku melesatkan anak-anak panah

kelaparan yang dahsyat terhadap mereka,
yang akan menjadikannya sebagai reruntuhan,
yang telah Aku lesatkan untuk menghancurkan
engkau, bahkan biarlah Aku memperhebat
kelaparan itu atasmu dan memusnahkan
persediaan makananmu.
17Maka Aku akan mengirimkan kepadamu

kelaparan dan binatang-binatang buas yang
jahat, dan mereka akan membuat engkau
kehilangan, dan wabah sampar serta darah
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akan lewat di antaramu, dan Aku akan
mendatangkan sebilah pedang atasmu. Aku,
TUHAN (YAHWEH - 3068), telah berfirman."

6
1Dan datanglah firman TUHAN (YAHWEH
- 3068) kepadaku, dengan mengatakan,

2 "Hai anak manusia, arahkanlah wajahmu
ke gunung-gunung Israel, dan bernubuatlah
terhadap mereka.
3Dan, engkau harus mengatakan: Hai

gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman
Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH
- 3069): Beginilah Tuhan (Tuhan - 136)
ALLAH (YAHWEH - 3069) berfirman pada
gunung-gunung, dan pada bukit-bukit, pada
alur-alur sungai dan pada lembah-lembah.
Lihatlah, Akulah yang akan mendatangkan
pedang padamu dan Aku akan menghancurkan
tempat-tempat pemujaanmu.
4Dan mezbah-mezbahmu akan diruntuhkan,

dan patung-patung berhalamu akan
diremukkan, dan Aku akan membuat
ketidaksenonohanmu tercampak di hadapan
berhala-berhalamu.
5Dan Aku akan menyusun mayat-mayat bani

Israel di depan berhala-berhala mereka, dan
Aku akan menyebarkan tulang-tulangmu di
sekeliling mezbahmu.
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6Di seluruh tempat tinggalmu, kota-kota

akan menjadi reruntuhan dan tempat-
tempat pemujaan akan menjadi hancur
sehingga menjadi reruntuhan, dan mereka
akan menyerang mezbah-mezbahmu, dan
berhala-berhalamu akan dihancurkan dan
dilenyapkan, dan patung-patung berhalamu
akan ditumbangkan, dan karya-karyamu akan
dihapuskan.
7Dan akan jatuh bergelimpangan orang-

orangmu yang terbunuh di tengah-tengahmu,
dan engkau akan mengetahui, bahwa Akulah
TUHAN (YAHWEH - 3068).
8Namun Aku akan meninggalkan sejumlah

sisa, sehingga ada jalan kelepasan dari pedang
bagimu di antara bangsa-bangsa, ketika
engkau diserakkan ke negeri-negeri itu.
9Dan para pelarianmu di antara bangsa-

bangsa, tempat mereka dijadikan tawanan
di sana, akan mengingatkan Aku, karena
Aku telah diremukkan oleh hati mereka
yang berbuat zina, yang telah berpaling dari
pada-Ku, dan oleh mata mereka yang berbuat
zina mengikuti berhala-berhala mereka. Dan
mereka akan merasa mual terhadap rupa
mereka karena kejahatan-kejahatan yang
telah mereka lakukan dalam segala kekejian
mereka.
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10Dan mereka akan mengetahui bahwa

Akulah TUHAN (YAHWEH - 3068), bukan untuk
hal yang sia-sia Aku telah berfirman untuk
mendatangkan malapetaka kepada mereka."
11Beginilah Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH

(YAHWEH - 3068) berfirman, "Pukullah dengan
telapak tanganmu dan jejaklah dengan
kakimu, dan katakanlah: Ah! Oleh karena
segala kekejian yang jahat dari keluarga
Israel, yang oleh pedang, oleh kelaparan
dan oleh wabah sampar, mereka akan rebah
bergelimpangan.
12Dia yang jauh akan mati karena wabah

sampar, dan yang dekat akan jatuh karena
pedang, dan yang tertinggal serta terkepung
akan mati karena kelaparan. Demikianlah Aku
akan menggenapkan amarah-Ku pada mereka.
13Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah

TUHAN (YAHWEH - 3068), ketika mereka
yang terbunuh berhamparan di tengah-tengah
berhala-berhala mereka, di sekeliling mezbah-
mezbah mereka, di atas setiap bukit yang
tinggi, di atas semua puncak gunung-gunung,
dan di bawah setiap pohon yang rimbun,
dan di bawah setiap pohon terbantin yang
rindang, tempat mereka mempersembahkan
bau harum yang menenangkan bagi semua
berhala mereka.
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14 Jadi Aku akan mengacungkan tangan-Ku ke

atas mereka dan membuat tanah itu tandus,
bahkan lebih tandus daripada padang gurun
Diblah, di seluruh tempat tinggal mereka.
Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah
TUHAN (YAHWEH - 3068)."

7
1Dan datanglah firman TUHAN (YAHWEH
- 3068) kepadaku, yang mengatakan,

2 "Dan engkau, hai anak manusia, beginilah
Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3069)
berfirman kepada negeri Israel: Kesudahan!
Kesudahan telah tiba pada keempat penjuru
negeri itu.
3Sekarang kesudahan itu ada di atasmu, dan

Aku akan mendatangkan murka-Ku kepadamu
dan Aku akan mengadili engkau menurut
kelakuanmu, dan Aku akan membalaskan ke
atasmu segala kekejianmu.
4Dan mata-Ku tidak akan berbelaskasihan

terhadap kamu, dan aku tidak akan merasa
sayang, karena Aku akan menimpakan
kelakuanmu ke atasmu, dan kekejian akan
berada di tengah-tengahmu, dan engkau akan
mengetahui bahwa Akulah TUHAN (YAHWEH -
3068)."
5Beginilah Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH

(YAHWEH - 3068) berfirman, "Kejahatan,
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satu-satunya kejahatan, lihatlah, hal itu sudah
datang!
6Kesudahan telah datang, telah datang

kesudahan itu! Ia telah bangkit terhadap
engkau, lihatlah, dia datang!
7Malapetaka itu telah datang kepadamu, hai

penduduk negeri! Waktunya telah datang, hari
huru-hara telah dekat, dan bukan sorak-sorai,
di bukit-bukit.
8Sekarang Aku akan secepatnya

menumpahkan kegeraman-Ku kepadamu, dan
menggenapkan murka-Ku kepadamu. Dan
Aku akan menghakimi engkau sesuai dengan
kelakuanmu, dan akan menimpakan ke atasmu
segala kekejianmu.
9Dan mata-Ku tidak akan berbelaskasihan,

dan Aku tidak akan merasa sayang, Aku
akan membalaskan kepadamu sesuai dengan
kelakuanmu, dan kekejian-kekejianmu akan
ada di tengah-tengahmu. Dan engkau akan
mengetahui bahwa Akulah Tuhanlah (YAHWEH
- 3068) yang memusnahkan.
10 Perhatikan hari itu, lihatlah, dia telah

datang! Malapetaka telah muncul, tongkat
telah bertunas, keangkuhan telah bersemi.
11Kekerasan telah bangkit sebagai tongkat

kejahatan; tidak seorang pun dari mereka,
dan tidak satu pun dari kumpulan mereka, dan
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tidak satu pun dari kekayaannya, juga tidak
satu pun yang mulia dari mereka, tetap tinggal
di antara mereka.
12Waktunya telah datang, hari itu telah tiba.

Jangan biarkan yang membeli bergembira, dan
yang menjual berdukacita, karena kemurkaan
ada di atas kelompoknya.
13Sebab yang menjual tidak akan kembali

pada barang jualannya, walaupun hidup
mereka ada di antara orang-orang yang hidup
--karena penglihatan adalah untuk semua
kelompoknya-- dia tidak dapat kembali, dan
tidak pernah ada orang memperkuat hidupnya
dengan kesalahan-kesalahannya."
14 "Mereka meniup sangkakala agar

menjadikan semuanya siap, tetapi tidak
seorang pun yang pergi ke pertempuran,
karena murka-Ku ada di atas semua
kelompoknya.
15 Pedang ada di luar, sampar dan kelaparan

ada di dalam. Dia yang ada di ladang akan
mati dengan pedang, dan dia yang ada di
dalam kota akan ditelan kelaparan dan sampar.
16Dan mereka yang terluput akan melarikan

diri dan akan berada di gunung-gunung seperti
burung-burung merpati dari lembah-lembah,
mereka semua meratap, masing-masing
karena kejahatannya.
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17Semua tangan akan terkulai, dan semua

lutut akan surut seperti air.
18Mereka juga akan mengenakan kain

kabung, dan kegentaran akan meliputi
mereka, dan aib akan ada pada semua wajah,
dan kebotakan pada semua kepala.
19Mereka akan melemparkan semua perak di

jalan-jalan, dan emas mereka akan menjadi
kecemaran. Perak dan emas mereka tidak
akan dapat menyelamatkan mereka pada hari
murka TUHAN (YAHWEH - 3068). Emas dan
perak mereka tidak akan memuaskan jiwa
mereka, dan itu semua tidak akan memenuhi
isi perut mereka, karena kejahatan mereka
telah menjadi batu sandungan bagi mereka.
20Dan keindahan perhiasannya telah

menempatkan dia dalam keagungan, tetapi
dengan hal itu mereka telah membuat patung-
patung kekejian mereka, yaitu barang-barang
kebencian mereka. Oleh sebab itu, Aku telah
menumpahkan hal itu ke atas mereka sebagai
kenajisan.
21Dan Aku akan menyerahkan hal itu ke

tangan orang asing sebagai rampasan, dan
kepada orang-orang fasik di bumi sebagai
jarahan, dan mereka akan menajiskannya.
22Aku juga akan memalingkan wajah-Ku

dari mereka, dan mereka akan mencemarkan
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tempat-Ku yang tersembunyi, dan orang-orang
yang kejam akan masuk ke dalamnya dan
menajiskannya.
23Buatlah rantai, karena negeri itu telah

penuh dengan utang darah, dan kota itu
penuh dengan kekerasan.
24Dan Aku akan mendatangkan bangsa-

bangsa yang jahat, dan mereka akan
mengambil alih rumah-rumahnya. Dan
Aku akan membuat berakhir kemegahan
orang-orang kuat dan tempat-tempat kudus
mereka akan dinajiskan.
25 Penghancuran telah datang! Dan mereka

akan mencari damai, tetapi tidak ada.
26Bencana demi bencana akan datang, dan

desas-desus akan tersiar, lalu mereka akan
mencari penglihatan dari seorang nabi, tetapi
torat akan lenyap dari imam dan nasihat dari
tua-tua.
27Raja akan meratap, dan penguasa akan

berpakaian keputusasaan, dan tangan-tangan
umat dari negeri itu akan dikejutkan. Sesuai
dengan jalan mereka Aku akan melakukan
pada mereka, dan sesuai dengan penghakiman
mereka Aku akan menghakimi mereka, dan
mereka akan mengetahui bahwa Akulah
TUHAN (YAHWEH - 3068)."
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8
1Dan terjadilah pada tahun keenam,
pada bulan keenam, tanggal lima dalam

bulan itu, aku sedang duduk di rumahku. Dan
tua-tua Yehuda duduk berhadapan denganku.
Dan tangan Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH
(YAHWEH - 3069) turun atasku di sana.
2Dan aku melihat, dan tampaklah rupa seperti

tampilan api, dari tampilan pinggangnya
sampai ke bawah seperti api, dan dari
pinggangnya sampai ke atas seperti tampilan
terang, bagaikan kilau batu ambar.
3Dan Dia mengulurkan sesuatu seperti

tangan, dan mengambilku dengan
cengkeraman tangan di atas kepalaku.
Dan Roh mengangkatku antara bumi dan
langit, dan membawaku ke Yerusalem dalam
penglihatan-penglihatan ilahi (Elohim - 430)
--ke gerbang bagian dalam yang menghadap
ke utara, di suatu tempat duduk berhala
kecemburuan, yang menyebabkan cemburu.
4Dan lihatlah, kemuliaan Allah (Elohim - 430)

Israel ada di sana seperti tampilan yang aku
lihat di dataran itu.
5Dan Dia berfirman kepadaku, "Hai anak

manusia, sekarang angkatlah matamu ke arah
utara." Jadi aku mengangkat mataku ke arah
utara, dan tampaklah, dari utara ke gerbang
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mezbah ada berhala kecemburuan ini, di jalan
masuk.
6Dan Dia berfirman kepadaku, "Hai anak

manusia, adakah engkau melihat apa yang
sedang mereka perbuat? Kekejian besar
yang sedang keluarga Israel perbuat di
sini, sehingga Aku harus menjauhkan diri
dari tempat kudus-Ku. Namun engkau dapat
kembali lagi, dan engkau akan melihat kekejian
yang lebih besar!"
7Dan Dia membawaku ke pintu pelataran.

Dan aku melihat, dan tampaklah sebuah
lubang di dinding.
8Kemudian Dia berfirman kepadaku, "Hai

anak manusia, sekarang lubangilah dinding
itu!" Dan aku melubangi dinding itu, dan
tampaklah sebuah jalan masuk.
9Dia berfirman kepadaku, "Masuklah dan

lihatlah kekejian yang mereka perbuat di sini!"
10Dan aku masuk ke dalam dan melihat. Dan

tampaklah segala gambar binatang melata dan
hewan kejijikan, dan segala berhala keluarga
Israel yang terukir pada sekeliling dinding itu.
11Dan ada tujuh puluh orang tua-tua

keluarga Israel, dan di tengah-tengah mereka
ada Yaazanya anak Safan yang berdiri
sambil menghadap kepada mereka, dan
masing-masing orang di tangannya ada
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pedupaannya, dan bau harum asap dupa itu
naik ke atas.
12Dan Dia berfirman kepadaku, "Hai anak

manusia, apakah engkau melihat apa yang
oleh tua-tua keluarga Israel lakukan di dalam
kegelapan, masing-masing orang di dalam
ruangan berhalanya? Sebab mereka berkata:
TUHAN (YAHWEH - 3069) tidak melihat kita,
TUHAN (YAHWEH - 3069) telah meninggalkan
tanah ini."
13Dan Dia berfirman kepadaku, "Engkau

akan berbalik kembali, engkau akan melihat
kekejian yang lebih besar lagi yang sedang
mereka lakukan."
14Dan Dia membawaku ke gerbang bait

TUHAN (YAHWEH - 3068) yang menghadap ke
sebelah utara. Dan tampaklah wanita-wanita
yang sedang duduk meratapi Tamus.
15Dia berfirman kepadaku, "Sudahkah

engkau melihat, hai anak manusia? Engkau
akan berbalik kembali; engkau akan melihat
kekejian yang lebih besar lagi daripada ini."
16Dan Dia membawaku ke dalam pelataran

bait TUHAN (YAHWEH - 3068) yang sebelah
dalam, dan tampaklah, pada pintu masuk
tempat suci TUHAN (YAHWEH - 3068), di
antara serambi dan mezbah, ada kira-kira dua
puluh lima orang yang punggungnya ke arah
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tempat suci TUHAN (YAHWEH - 3068) dan
wajahnya ke arah timur, dan mereka saling
bersujud ke arah timur, ke arah matahari.
17Dia berfirman kepadaku, "Hai anak

manusia, apakah engkau sudah melihatnya?
Apakah hal itu bukan masalah bagi isi rumah
Yehuda, untuk melakukan kekejian yang
sedang mereka lakukan di sini? Sebab, mereka
telah memenuhi tanah ini dengan kekerasan,
dan telah berbalik untuk membangkitkan
murka-Ku. Dan lihatlah, mereka menaruh
ranting pada hidung mereka
18Dan Aku juga akan berurusan dengan

mereka dalam murka-Ku, mata-Ku tidak akan
berbelaskasihan, dan Aku tidak akan merasa
sayang. Dan walaupun mereka menangis di
telinga-Ku dengan suara nyaring, Aku tidak
akan mendengarkan mereka."

9
1Dan Dia berseru ke telingaku dengan
suara nyaring, dengan mengatakan,

"Para penilik kota telah mendekat, dan
senjata penghancurnya masing-masing ada di
tangannya."
2Dan lihatlah, enam orang pria datang dari

arah gerbang atas yang menghadap ke utara.
Dan masing-masing memiliki senjata pemukul
di tangannya. Dan salah seorang dari antara
mereka berpakaian lenan, dan di pinggangnya
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ada wadah tinta penyalin kitab. Dan mereka
berjalan masuk dan berdiri di sebelah mezbah
tembaga.
3Dan kemuliaan Allah (Elohim - 430) Israel

naik dari atas kerub, tempat Dia berada di
atasnya, ke atas ambang pintu bait suci. Dan
Dia memanggil orang yang berpakaian lenan
itu, yang di pinggangnya ada wadah tinta
penyalin kitab.
4Dan TUHAN (YAHWEH - 3069) berfirman

kepadanya, "Berjalanlah ke tengah-tengah
kota, di tengah-tengah Yerusalem, dan
goreskanlah sebuah tanda di dahi orang-
orang yang berkeluh kesah dan berkabung
karena segala kekejian yang dilakukan di
tengah-tengahnya."
5Dan kepada yang lain Dia berfirman pada

telingaku, "Lintasilah kota itu di belakang
ia, dan bunuhlah! Biarlah matamu tidak
berbelaskasihan dan biarlah kamu tidak
merasa sayang.
6Kamu akan membunuh orang-orang

tua, orang-orang pilihan, anak-anak gadis
dan anak-anak kecil, dan wanita-wanita;
binasakanlah semuanya. Namun terhadap
setiap orang yang memiliki tanda, jangan
mendekatinya. Dan mulailah dari tempat
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kudus-Ku." Dan mereka mulai dengan tua-tua
yang ada di depan bait suci.
7Dan Dia berfirman kepada mereka,

"Najiskanlah rumah itu dan penuhilah
pelatarannya dengan orang-orang yang
terbunuh; pergilah!" Dan mereka keluar dan
membunuh di dalam kota itu.
8Dan terjadilah, ketika mereka membunuh,

lalu aku, akulah yang tertinggal; maka aku
tersungkur pada wajahku dan berteriak dan
berkata, "Aduh, Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH
(YAHWEH - 3069)! Apakah Engkau akan
membinasakan seluruh sisa Israel dengan
mencurahkan kegeraman-Mu atas Yerusalem?"
9Dan Dia berfirman kepadaku, "Kejahatan

keluarga Israel dan Yehuda sangatlah besar;
dan negeri itu dipenuhi dengan darah dan
kota ini dipenuhi dengan kejahatan, karena
mereka berkata: TUHAN (YAHWEH - 3068)
telah meninggalkan negeri ini dan TUHAN
(YAHWEH - 3068) tidak melihatnya.
10Dan bahkan Aku, mata-Ku tidak akan

berbelaskasihan dan aku tidak akan merasa
sayang. Aku telah menimpakan kelakuan
mereka ke atas kepala mereka."
11Dan tampaklah, orang yang berpakaian

lenan dengan wadah tinta di pinggangnya
memberitahukan hal itu, dengan berkata, "Aku
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telah melakukan seperti yang telah Engkau
perintahkan kepadaku."

10
1Dan aku melihat, dan tampaklah pada
cakrawala yang ada di atas kepala

kerub, seperti batu safir, seperti tampilan rupa
takhta di atas mereka.
2Dan Dia berfirman kepada orang yang

berpakaian lenan itu, dan berkata, "Masuklah
ke antara roda itu, ke bawah kerub, dan isilah
kedua tanganmu dengan bara api dari antara
kerub-kerub itu, dan tebarkanlah di atas kota
itu." Dan dia masuk, menurut penglihatanku.
3Dan kerub-kerub itu sedang berdiri di

sisi sebelah kanan bait suci ketika orang itu
masuk, dan awan memenuhi pelataran bagian
dalam.
4Dan kemuliaan TUHAN (YAHWEH - 3069)

naik dari atas kerub, melintasi ambang pintu
bait suci. Dan bait suci itu dipenuhi dengan
awan dan pelatarannya menjadi penuh dengan
pancaran cahaya kemuliaan TUHAN (YAHWEH
- 3069).
5Dan suara dari sayap-sayap kerub itu

terdengar sampai di pelataran bagian luar
seperti suara ALLAH (Elohim - 410) Yang
Mahakuasa ketika Dia berfirman.
6Dan terjadilah, ketika Dia memerintahkan

orang yang berpakaian lenan itu, dengan
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mengatakan, "Ambillah api dari antara roda,
dari antara kerub-kerub itu!" Maka dia masuk
dan berdiri di samping roda itu.
7Dan satu kerub mengulurkan tangannya

dari antara kerub-kerub itu ke dalam api yang
ada di antara kerub itu. Dan dia mengangkat
dan menaruh di tangan orang yang berpakaian
lenan itu. Dan dia menerima, lalu pergi ke luar.
8Dan tampaklah pada kerub-kerub itu suatu

bentuk lengan manusia di bawah sayap-sayap
mereka.
9Dan aku melihat, dan tampaklah ada

empat roda di samping kerub-kerub itu,
masing-masing satu roda di samping satu
kerub; dan rupa roda-roda itu seperti kilau
batu pirus.
10Dan tampilan-tampilan mereka adalah satu

rupa bagi keempatnya, seakan-akan satu roda
ada di tengah-tengah satu roda.
11Ketika mereka berjalan, mereka berjalan

pada keempat sisinya. Mereka tidak berbalik
ketika mereka berjalan, sebab ke tempat
yang sang kepala tuju, mereka berjalan
mengikutinya. Mereka tidak berbalik ketika
mereka berjalan.
12Dan seluruh tubuh mereka, yakni

punggung, tangan, sayap dan roda-roda
penuh dengan mata sekelilingnya; bahkan



YEHEZKIEL 10.13–19 36

keempat-empatnya itu masing-masing ada
rodanya.
13Mengenai roda-roda itu, ada orang

mengatakan tentang mereka di telingaku, "O,
roda!"
14Dan empat wajah ada pada masing-

masing: wajah pertama adalah wajah kerub,
dan wajah kedua adalah wajah manusia, dan
yang ketiga adalah wajah singa, dan yang
keempat adalah wajah rajawali.
15Dan kerub-kerub itu ditinggikan. Inilah

makhluk hidup yang pernah aku lihat di tepi
sungai Kebar.
16Dan ketika kerub-kerub itu pergi, roda-roda

itu pergi di sisi mereka, dan ketika kerub-kerub
itu mengepakkan sayap-sayapnya untuk
membubung dari tanah, roda-roda itu tidak
berputar, bahkan mereka ada di sisinya.
17Ketika mereka berdiri, mereka juga tetap

berdiri, dan ketika mereka membubung,
mereka juga diangkat bersamanya. Sebab roh
dari makhluk hidup itu ada di dalamnya.
18Dan kemuliaan TUHAN (YAHWEH - 3068)

pergi dari ambang pintu bait suci dan berdiri
di atas kerub-kerub itu.
19Dan kerub-kerub itu mengangkat sayap

mereka dan mereka terangkat dari tanah
di depan mataku. Ketika mereka keluar,
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roda-roda pun ada di sisi mereka; dan
dia berhenti di pintu gerbang bait TUHAN
(YAHWEH - 3068) di sebelah timur. Dan
kemuliaan Allah (Elohim - 430) Israel ada di
atas mereka dari sebelah atas.
20 Inilah makhluk hidup yang pernah aku lihat

ada di bawah Allah (Elohim - 430) Israel, di
tepi sungai Kebar, dan aku mengetahui bahwa
mereka adalah kerub.
21Empat wajah ada pada masing-masing,

dan empat sayap ada pada masing-masing,
dan rupa lengan manusia ada di bawah
sayap-sayapnya.
22Dan rupa wajah-wajah mereka: mereka

adalah wajah-wajah manusia yang pernah
aku lihat di tepi sungai Kebar. Tampilan-
tampilan mereka bahkan bersama mereka
masing-masing berjalan lurus ke depan.

11
1Dan Roh mengangkat aku serta
membawa aku ke gerbang bait TUHAN

(YAHWEH - 3068) di sebelah timur yang
menghadap ke timur. Dan lihatlah, di gerbang
yang terbuka itu ada dua puluh lima orang
laki-laki. Dan aku melihat di antara mereka
Yaazaniah anak Azur, dan Pelatya anak Benaya,
pemimpin-pemimpin bangsa.
2Dan Dia berfirman kepadaku, "Hai

anak manusia, inilah orang-orang yang
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merencanakan kejahatan dan menasihatkan
yang jahat di kota ini,
3 yang berkata kepada-Ku: Itu tidaklah lama,

marilah kita membangun rumah-rumah, itu
periuknya, dan kita dagingnya.
4Oleh sebab itu, bernubuatlah melawan

mereka, bernubuatlah, hai anak manusia!"
5Dan Roh TUHAN (YAHWEH - 3068) turun ke

atasku dan berfirman kepadaku, "Katakanlah,
beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068) berfirman:
Beginilah akan kamu katakan, hai keluarga
Israel, karena Aku sendiri mengetahui
langkah-langkah rohmu.
6Kamu telah melipatgandakan mayat-

mayatmu di kota ini, dan kamu telah
memenuhi jalan-jalannya dengan mayat-mayat
itu.
7Oleh karena itu, beginilah Tuhan (Tuhan

- 136) ALLAH (YAHWEH - 3069) berfirman:
Mayat-mayatmu yang telah kamu letakkan
di tengah-tengah kota ini, mereka adalah
daging, dan kota ini periuk. Namun Aku akan
membawamu keluar dari tengah-tengahnya.
8Kamu takut pada pedang, tetapi Aku akan

membawa pedang ke atasmu, firman Tuhan
(Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3069).
9Dan Aku akan membawamu keluar dari

tengah-tengahnya, dan akan menyerahkanmu
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ke tangan orang-orang asing. Dan Aku akan
menjatuhkan hukuman terhadap kamu.
10Kamu akan jatuh oleh pedang. Aku akan

menghakimi kamu di perbatasan Israel, dan
kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN
(YAHWEH - 3068).
11Kota ini tidak akan menjadi sebuah periuk

bagimu, juga kamu tidak akan menjadi daging
di dalamnya.
12Aku akan menghakimi kamu pada

perbatasan Israel, dan kamu akan mengetahui
bahwa Akulah TUHAN (YAHWEH - 3068),
yang di dalam ketetapan-ketetapan-Ku kamu
tidak melakukannya, kamu tidak melakukan
keputusan-keputusan-Ku. Tetapi kamu telah
melakukan peraturan bangsa-bangsa yang ada
di sekelilingmu."
13Dan terjadilah pada waktu aku bernubuat,

bahwa Pelatya anak Benaya itu mati. Kemudian
aku bersujud dan berseru dengan suara
nyaring, kataku, "Ah, Tuhan (Tuhan - 136)
ALLAH (YAHWEH - 3069)! Apakah Engkau
akan menghabisi sisa orang Israel?"
14Dan datanglah Firman TUHAN (YAHWEH -

3068) kepadaku, dengan berkata,
15 "Hai anak manusia, saudara-saudaramu,

kerabat-kerabatmu, orang-orang tebusanmu,
dan seluruh keluarga Israel, semua yang sudah
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mengatakan kepada penduduk Yerusalem,
"Pergilah menjauh dari TUHAN (YAHWEH
- 3068); tanah ini diberikan kepada kami
sebagai suatu milik.
16Oleh karena itu katakanlah: Beginilah

Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3069)
berfirman: Walaupun Aku telah menempatkan
mereka jauh di antara bangsa-bangsa, dan
walaupun Aku menyerakkan mereka di antara
negeri itu, tetapi Aku sebagai tempat kudus
yang kecil bagi mereka di negeri-negeri tempat
mereka telah pergi ke sana.
17Oleh karena itu katakanlah, beginilah

Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3068)
berfirman: Dan Aku akan mengumpulkan
kamu dari antara bangsa-bangsa, dan
menyatukan kamu dari negeri-negeri tempat
kamu terserak, dan Aku akan memberikan
kepadamu tanah Israel.
18Dan mereka akan datang ke sana, dan

mereka akan menyingkirkan segala benda
yang menjijikkan dan segala kekejian dari
tanah itu.
19Aku akan memberikan kepada mereka satu

hati, dan Aku akan menaruh roh yang baru
di dalam kamu. Dan Aku akan menyingkirkan
kekerasan hati dari diri mereka, dan akan
memberikan kepada mereka hati yang taat,
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20 sehingga mereka akan berjalan menurut

ketetapan-Ku dan memelihara peraturan-
peraturan-Ku, dan melakukannya. Dan mereka
akan menjadi umat-Ku, dan Aku akan menjadi
Allah (Elohim - 430) mereka.
21Dan hati mereka berpaut pada benda-

benda kebencian dan berhala-berhala kejijikan,
Aku akan memberikan mereka tuntunan di
atas kepala-kepala mereka sendiri, firman
Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3068).
22Kemudian kerub-kerub itu mengangkat

sayap-sayap mereka, dan roda-rodanya ada
di sisi mereka. Dan kemuliaan Allah (Elohim -
430) Israel ada di atas mereka.
23Dan kemuliaan TUHAN (YAHWEH - 3068)

naik dari tengah-tengah kota itu dan berhenti
di atas gunung yang ada di sebelah timur kota
itu.
24Dan Roh itu mengangkat aku dan

membawa aku ke Kasdim, kepada orang-orang
buangan, di dalam sebuah penglihatan oleh
Roh Allah (Elohim - 430). Lalu tampilan yang
aku lihat lenyap dari padaku.
25Dan aku berbicara kepada semua orang

buangan tentang segala sesuatu yang telah
TUHAN (YAHWEH - 3068) tunjukkan kepadaku.

12
1Dan Firman TUHAN (YAHWEH - 3068)
datang kepadaku, yang mengatakan,
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2 "Hai anak manusia, yang tinggal di

tengah-tengah kaum pemberontak. Mereka
memiliki mata untuk melihat, tetapi mereka
tidak melihat; mereka memiliki telinga untuk
mendengar, tetapi mereka tidak mendengar;
sebab mereka itu kaum pemberontak.
3Dan engkau, hai anak manusia,

persiapkanlah dirimu dengan perlengkapan
untuk seorang buangan, dan pergilah ke
dalam pembuangan pada siang hari di depan
mata mereka. Dan engkau akan dibuang dari
tempatmu ke tempat yang lain di depan mata
mereka, mungkin mereka akan melihat bahwa
mereka adalah kaum pemberontak.
4Dan engkau akan membawa

perlengkapanmu itu ke luar, seperti
perlengkapan seorang buangan, pada siang
hari di depan mata mereka. Dan engkau akan
pergi pada petang hari di depan mata mereka,
seperti orang yang pergi ke pembuangan.
5Di depan mata mereka, lubangilah tembok

bagimu, bawalah ke luar melaluinya.
6Di depan mata mereka engkau harus

membawa di atas bahu, dalam kegelapan,
membawa ke luar. Engkau harus menutupi
mukamu, sehingga engkau tidak dapat melihat
tanah; sebab Aku menempatkan engkau
sebagai tanda bagi isi rumah Israel."
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7Aku melakukan demikian sebagaimana

diperintahkan kepada-ku. Aku membawa ke
luar perlengkapanku, seperti perlengkapan
bagi orang buangan pada siang hari. Dan
pada petang hari aku melubangi tembok
bagiku dengan tanganku, aku membawa
barang-barangku ke luar dalam kegelapan,
aku membawanya di atas bahuku di depan
mata mereka.
8Dan pada keesokan harinya datanglah

firman TUHAN (YAHWEH - 3068) kepadaku,
dengan mengatakan,
9 "Hai anak manusia, tidakkah keluarga Israel,

kaum pemberontak itu, berkata kepadamu:
Apa yang sedang engkau perbuat?
10Katakanlah kepada mereka: Beginilah

Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3069)
berfirman: Pesan ilahi ini bagi pemimpin di
Yerusalem dan seluruh keluarga Israel yang
ada di tengah-tengah mereka.
11Katakanlah: Akulah tanda bagimu!

Sebagaimana Aku telah melakukannya,
demikianlah hal ini akan terjadi bagi mereka.
Mereka akan pergi ke pembuangan, ke dalam
penawanan.
12Dan pemimpin yang ada di tengah-tengah

mereka akan membawa perlengkapannya
di atas bahunya dalam kegelapan dan
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pergi ke luar melalui tembok. Mereka akan
melubanginya untuk membawanya ke luar
melaluinya. Dia akan menutupi wajahnya
sehingga dia tidak akan melihat tanah dengan
matanya.
13Aku akan membentangkan jaring-Ku ke

atasnya, dan dia akan tertangkap dalam
perangkap-Ku. Dan Aku akan membawanya
ke Babilon, negeri orang Kasdim. Namun dia
sendiri tidak akan melihatnya dan dia akan
mati di sana.
14Semua yang ada di sekitarnya, penolongnya

dan semua pasukannya, akan Aku serakkan
ke segala penjuru angin, dan Aku akan
menghunus pedang di belakang mereka.
15Dan mereka akan mengetahui bahwa

Akulah TUHAN (YAHWEH - 3068), ketika
Aku menyerakkan mereka di antara bangsa-
bangsa, dan menghamburkan mereka di
negeri-negeri itu.
16Namun Aku akan meninggalkan dari

mereka sejumlah orang, dari pedang, dari
kelaparan, dan dari wabah sampar, supaya
mereka dapat menceritakan seluruh kekejian
mereka di antara bangsa-bangsa, tempat
mereka pergi. Dan mereka akan mengetahui
bahwa Akulah TUHAN (YAHWEH - 3068)."
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17Dan datanglah firman TUHAN (YAHWEH -

3068) kepadaku, yang mengatakan,
18 "Hai anak manusia, engkau akan makan

rotimu dalam keguncangan, dan minum airmu
dengan gemetaran dan kecemasan.
19Dan berkata kepada penduduk negeri

itu: Beginilah Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH
(YAHWEH - 3069) berfirman kepada mereka
yang tinggal di Yerusalem, di negeri Israel:
Mereka akan makan roti dengan kecemasan,
dan minum air mereka dengan ketakutan,
demikianlah tanahnya menjadi sunyi karena
penghuninya, karena tindak kekerasan dari
orang-orang yang tinggal di sana.
20Dan kota-kota yang masih berpenduduk

akan dibiarkan telantar, dan tanah itu akan
menjadi sunyi. Dan kamu akan mengetahui
bahwa Akulah TUHAN (YAHWEH - 3068)."
21Dan firman TUHAN (YAHWEH - 3068)

kepadaku, yang mengatakan,
22 "Hai anak manusia, peribahasa apakah

ini bagimu, mengenai tanah Israel, yang
berkata: Waktu sudah lama berlalu, dan setiap
penglihatan akan lenyap?
23Oleh karena itu katakanlah kepada

mereka, beginilah Tuhan (Tuhan - 136)
ALLAH (YAHWEH - 3068) berfirman: Aku akan
menghentikan peribahasa itu, dan mereka
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tidak akan menggunakannya lagi di Israel.
Oleh karena itu, katakanlah kepada mereka:
Hari-hari dan penggenapan segala penglihatan
sudah dekat.
24Sebab, tidak akan ada lagi penglihatan

kosong maupun ramalan yang menyesatkan di
tengah-tengah keluarga Israel,
25 karena Aku, TUHAN (YAHWEH - 3068),

akan berfirman. Apa yang akan Aku katakan,
perkara itu akan terjadi, itu tidak akan
ditunda-tunda lagi. Sebab, dalam hari-harimu,
hai kaum pemberontak, Aku mengucapkan
firman dan melaksanakannya," firman Tuhan
(Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3069).
26 Lalu datanglah firman TUHAN (YAHWEH -

3068) kepadaku, yang mengatakan,
27 "Hai anak manusia, sungguh keluarga Israel

berkata: Penglihatan yang ia lihat, waktunya
masih lama, dan yang dinubuatkannya adalah
untuk waktu yang jauh.
28Oleh karena itu, katakanlah kepada

mereka: Beginilah Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH
(YAHWEH - 3069) berfirman: Firman-Ku
tidak akan tertunda lagi. Apa yang telah Aku
katakan, firman itu harus terjadi," firman
Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3069).
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13
1Dan datanglah firman TUHAN
(YAHWEH - 3068) kepadaku, yang

mengatakan,
2 "Hai anak manusia, bernubuatlah melawan

nabi-nabi Israel yang bernubuat, dan engkau
harus mengatakan kepada mereka yang
bernubuat menurut hatinya sendiri: Dengarlah
firman TUHAN (YAHWEH - 3068)!
3Beginilah Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH

(YAHWEH - 3069) berfirman: Celakalah
nabi-nabi yang bodoh yang berjalan mengikuti
rohnya sendiri dan tidak melihat apa pun!
4Oh Israel, nabi-nabimu seperti anjing-anjing

hutan di padang gurun.
5Kamu tidak bangkit dengan penghancuran

ataupun membangun tembok di sekeliling
keluarga Israel, supaya tetap berdiri dalam
peperangan pada hari TUHAN (YAHWEH -
3068).
6Mereka telah melihat kesiasiaan dan

ramalan dusta yang mengatakan: Firman
TUHAN (YAHWEH - 3068)!, sedangkan TUHAN
(YAHWEH - 3068) tidak mengutus mereka,
tetapi mereka berharap supaya meneguhkan
perkataannya.
7Tidakkah kamu melihat penglihatan

kesia-siaan dan kamu mengatakan ramalan
dusta? Namun kamu berkata: Beginilah firman
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TUHAN (YAHWEH - 3068)!, walaupun Aku
tidak berfirman.
8Oleh karena itu beginilah Tuhan (Tuhan

- 136) ALLAH (YAHWEH - 3069) berfirman:
Sebab kamu telah mengucapkan kesia-siaan
dan melihat kebohongan, oleh karena itu
lihatlah, Akulah lawanmu, firman Tuhan
(Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3069)."
9 "Dan tangan-Ku akan melawan nabi-

nabi yang melihat kesia-siaan, dan yang
meramalkan kebohongan! Dalam perhimpunan
umat-Ku, mereka tidak akan berada dalam
kumpulan umat-Ku, dan mereka tidak akan
ditulis di dalam catatan keluarga Israel, dan
mereka tidak akan masuk ke dalam tanah
Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa
Akulah Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH
- 3068).
10Sebab, bahkan karena mereka telah

membuat umat-Ku tersesat dengan
mengatakan: Damai sejahtera!, tetapi tidak
ada damai sejahtera. Dan mereka mendirikan
sebuah tembok, dan lihatlah, yang lainnya
melaburnya dengan kapur.
11Katakanlah kepada mereka yang sedang

melabur dengan kapur: Ya, tembok itu akan
runtuh, hujan lebat akan membanjirinya, dan
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engkau, ya hujan es, akan turun dan angin
topan akan menjebolnya.
12Dan lihatlah, ketika tembok itu runtuh,

maka tidak akan dikatakan kepadamu, di
manakah kapur yang telah engkau oleskan
itu?"
13 "Oleh karena itu, beginilah Tuhan (Tuhan

- 136) ALLAH (YAHWEH - 3069) berfirman:
Aku bahkan akan meremukkan dengan badai
yang mengamuk di dalam murka-Ku. Dan
akan terjadi hujan lebat dalam kemarahan-
Ku, dan hujan es dalam murka-Ku akan
membinasakannya.
14Demikianlah Aku akan merobohkan tembok

yang telah kamu labur dengan kapur, dan
akan merobohkannya ke tanah dan Aku
akan membongkar fondasinya, ya, Aku akan
meratakan dasarnya. Dan itu akan runtuh, dan
kamu akan binasa di tengah-tengahnya, dan
kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN
(YAHWEH - 3068).
15Dan Aku akan menggenapkan murka-Ku

pada tembok itu, dan kepada mereka yang
melaburnya dengan kapur. Dan Aku akan
berfirman kepadamu: Temboknya tidak ada
lagi, dan mereka yang mengapurnya juga
tidak ada lagi!
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16Bagi nabi-nabi Israel yang bernubuat

tentang Yerusalem, dan yang melihat
penglihatan damai sejahtera baginya, tidak
akan ada damai sejahtera!," firman Tuhan
(Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3069).
17 "Dan engkau, hai anak manusia,

arahkanlah wajahmu melawan putri-putri
bangsamu, yang bernubuat sesuka hatinya,
dan bernubuatlah melawan mereka,
18 dan engkau harus mengatakan: Beginilah

Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH -
3069) berfirman: Celakalah yang merajut
tali-tali pada semua pergelangan tangan,
dan yang membuat kerudung panjang untuk
setiap orang menurut ketinggiannya, untuk
memburu jiwa-jiwa! Apakah kamu memburu
jiwa-jiwa umat-Ku, dan apakah kamu akan
menyelamatkan jiwa-jiwa yang hidup bagi
dirimu?
19Dan kamu sekalian akan menajiskan

Aku di tengah-tengah umat-Ku hanya
demi beberapa genggam jelai dan untuk
beberapa potong roti saja, sehingga
menyebabkan kematian orang-orang yang
tidak seharusnya mati, dan menyelamatkan
hidup orang-orang yang tidak seharusnya
hidup, dengan kebohonganmu pada umat-Ku
yang mendengarkan kebohongan.



YEHEZKIEL 13.20–23 51
20Oleh karena itu, beginilah Tuhan (Tuhan

- 136) ALLAH (YAHWEH - 3069) berfirman:
Lihatlah, Aku menentang tali-talimu yang
dengannya kamu sedang memburu jiwa-jiwa
di sana, dengan menerbangkannya. Dan Aku
akan melepaskan mereka dari genggaman
tanganmu dan melepas pergi jiwa-jiwa, yaitu
jiwa-jiwa yang sedang kamu buru, untuk
menerbangkannya lagi.
21Aku juga akan mengoyakkan kerudung

panjangmu dan membebaskan umat-Ku dari
tanganmu, dan mereka tidak akan lagi berada
dalam kekuasaan tanganmu untuk menjadi
buruan. Dan kamu akan mengetahui bahwa
Akulah TUHAN (YAHWEH - 3068).
22Sebab, kamu telah mendukakan hati orang

yang benar dengan kebohongan, sedangkan
Aku tidak membuatnya sedih; dan telah
menguatkan tangan orang fasik, sehingga dia
tidak berbalik dari jalannya yang jahat untuk
memelihara hidupnya.
23Oleh karena itu, kamu tidak akan melihat

kesia-siaan dan kamu tidak akan menubuatkan
banyak ramalan. Dan Aku akan melepaskan
umat-Ku keluar dari tanganmu. Dan kamu
akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN
(YAHWEH - 3068)."
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14
1Dan datanglah tua-tua Israel
kepadaku dan duduk di hadapanku.

2Dan datanglah firman TUHAN (YAHWEH -
3068) kepadaku, yang berkata,
3 "Hai anak manusia, orang-orang ini sudah

menaruh berhala-berhala mereka di dalam
hatinya, dan menaruh batu sandungan dari
kejahatan mereka di hadapan wajahnya.
Apakah Aku sungguh-sungguh dicari oleh
mereka?
4Oleh karena itu berbicaralah kepada mereka

dan berkatalah kepada mereka: Beginilah
Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3069)
berfirman: Setiap orang dari isi rumah Israel
yang menempatkan berhala-berhala di dalam
hatinya, dan menaruh batu sandungan dari
kejahatannya di depan wajahnya dan datang
kepada nabi itu, Aku TUHAN (YAHWEH - 3068)
akan menjadi jawaban bagi dia yang datang
karena kumpulan berhalanya,
5 supaya Aku dapat menangkap keluarga

Israel dalam hati mereka yang telah diasingkan
dari pada-Ku karena berhala-berhala mereka,
semua mereka.
6Oleh karena itu, katakanlah kepada keluarga

Israel: Beginilah Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH
(YAHWEH - 3069) berfirman: Berbaliklah dan
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kembalilah dari semua berhalamu dan dari
segala kebencianmu, palingkanlah wajahmu.
7Sebab setiap orang, baik dari keluarga

Israel, maupun dari orang-orang asing
yang berkelana di Israel, yang memisahkan
diri dari hadapan-Ku, dan menempatkan
berhala-berhalanya di dalam hatinya dan
menaruh batu sandungan dari kejahatannya di
depan wajahnya, dan datang pada nabi untuk
bertanya kepadanya tentang Aku, Aku TUHAN
(YAHWEH - 3068) akan menjawab sendiri.
8Dan Aku akan mengarahkan wajah-Ku

kepada orang itu, dan Aku akan menaruh tanda
dan kiasan. Dan Aku akan menghancurkannya
dari tengah-tengah umat-Ku, maka kamu akan
mengetahui bahwa Akulah TUHAN (YAHWEH -
3068).
9Dan nabi itu, jika dia teperdaya, ketika dia

mengucapkan perkataan, maka Aku TUHAN
(YAHWEH - 3068), Aku telah memperdaya nabi
itu, dan Aku akan mengacungkan tangan-Ku
atasnya dan akan menghancurkannya dari
tengah-tengah umat-Ku Israel.
10Dan mereka akan menanggung kesalahan

mereka. Sebagaimana kesalahan dari si
penyelidik, demikian juga kesalahan nabi itu.
11Maka keluarga Israel tidak lagi

menyalahkan banyak orang dari hadapan-Ku,
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dan tidak menajiskan dirinya lagi dengan
segala pelanggaran mereka, tetapi mereka
akan menjadi sebuah umat bagi-Ku, dan
Aku akan menjadi Allah (Elohim - 430) bagi
mereka," firman Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH
(YAHWEH - 3069).
12Dan datanglah firman TUHAN (YAHWEH -

3068) kepadaku, yang mengatakan,
13 "Hai anak manusia, pada waktu suatu

negeri berdosa terhadap-Ku dengan
melakukan ketidaksetiaan, kemudian Aku
mengacungkan tangan-Ku atasnya dan
memusnahkan persediaan makanan baginya,
dan mendatangkan kelaparan atasnya, dan
melenyapkan dari padanya baik manusia
maupun binatang.
14Dan ketiga orang ini berada di tengah-

tengah mereka: Nuh, Daniel, dan Ayub; mereka
dalam kebenarannya akan menyelamatkan
nyawa mereka sendiri," firman Tuhan (Tuhan -
136) ALLAH (YAHWEH - 3068).
15 "Jika Aku membuat binatang-binatang

buas berkeliaran di negeri itu, dan mereka
memangsanya, dan negeri itu menjadi sunyi,
dengan demikian tidak seorang pun akan
melewatinya karena binatang-binatang buas
itu.
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16Bahkan ketiga orang itu berada di

tengah-tengah mereka, demi Aku yang hidup,"
firman Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH
- 3069), "baik anak laki-laki maupun anak
perempuan mereka, tidak dapat mereka
selamatkan, hanya diri mereka sendiri yang
dapat diselamatkan, tetapi negeri itu akan
menjadi reruntuhan.
17Atau, jika Aku mendatangkan pedang

atas negeri itu dan berfirman: Biarlah sebilah
pedang menjelajahi negeri itu, dan Aku akan
membinasakan baik manusia maupun binatang
dari padanya.
18Bahkan walaupun ketiga orang ini ada di

tengah-tengah mereka, demi Aku yang hidup,"
firman Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH
- 3069), "mereka tidak dapat menyelamatkan
nyawa anak-anak lelaki maupun anak-anak
perempuan mereka, tetapi hanya mereka
sendiri yang diselamatkan.
19Atau, jika Aku mendatangkan sampar ke

dalam negeri itu, dan mencurahkan murka-Ku
dalam darah atasnya, untuk membinasakan
baik manusia maupun binatang dari padanya,
20 bahkan walaupun Nuh, Daniel, dan Ayub

di tengah-tengah mereka, demi Aku yang
hidup," firman Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH
(YAHWEH - 3069), "mereka tidak akan
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menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun
anak-anak perempuan mereka oleh kebenaran
mereka, mereka hanya dapat menyelamatkan
nyawanya sendiri."
21Sebab beginilah Tuhan (Tuhan - 136)

ALLAH (YAHWEH - 3069) berfirman, "Berapa
banyak lagi, ketika empat hukuman-Ku yang
berat, yaitu: pedang, kelaparan, binatang
buas, dan sampar, Aku mendatangkannya ke
Yerusalem, untuk memusnahkan manusia dan
binatang dari padanya!
22Namun, lihatlah, di sana akan ditinggalkan

orang-orang yang terluput, yang akan
menuntun ke luar anak-anak lelakinya dan
anak-anak perempuannya. Lihatlah, mereka
akan datang kepadamu, dan kamu akan
melihat jalan dan perbuatan mereka; dan
kamu akan terhibur karena malapetaka yang
telah Aku datangkan atas Yerusalem, untuk
semua yang telah Aku datangkan ke atasnya.
23Dan mereka akan menghiburmu

ketika kamu melihat kelakuan dan perbuatan-
perbuatan mereka, dan kamu akan mengetahui
bahwa tidak sia-sia Aku melakukan segala
yang telah Aku lakukan di dalamnya," firman
Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3069).

15
1Datanglah firman TUHAN (YAHWEH -
3068) kepadaku, yang mengatakan,
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2 "Hai anak manusia, bagaimana pohon

anggur lebih daripada pohon-pohon lainnya,
atau lebih dari sebuah cabang pohon yang ada
di antara pohon-pohon di hutan?
3Apakah kayu akan diambil dari padanya

untuk melakukan suatu pekerjaan? Apakah
orang-orang akan mengambil pasak dari
padanya untuk menggantungkan setiap
perkakas padanya?
4 Lihatlah, itu telah ditaruh dalam api sebagai

kayu bakar. Kedua ujungnya telah dilalap api,
dan bagian tengahnya telah dihanguskan.
Apakah itu masih bermanfaat untuk suatu
pekerjaan?
5 Lihatlah, ketika masih utuh itu tidak

digunakan untuk suatu pekerjaan. Sekarang,
setelah api melalap dan menghanguskannya,
apakah itu masih dapat digunakan untuk suatu
pekerjaan?"
6Beginilah Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH

(YAHWEH - 3069) berfirman, "Seperti pohon
anggur di antara pohon-pohon di hutan, yang
telah Aku lemparkan ke dalam api sebagai
kayu bakar, demikianlah juga akan Aku
lemparkan yang tertinggal di Yerusalem.
7Dan Aku menempatkan wajah-Ku melawan

mereka. Mereka akan keluar dari dalam api,
namun api yang lain akan melalap mereka. Dan
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kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN
(YAHWEH - 3069), ketika Aku menghadapkan
wajah-Ku terhadap mereka.
8Dan Aku akan membuat negeri itu menjadi

reruntuhan, karena mereka telah melakukan
ketidaksetiaan," firman Tuhan (Tuhan - 136)
ALLAH (YAHWEH - 3069).

16
1Dan datanglah firman TUHAN
(YAHWEH - 3068) kepadaku, yang

mengatakan,
2 "Hai anak manusia, beritahukanlah kepada

Yerusalem tentang kekejiannya,
3 dan engkau harus mengatakan: Beginilah

Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3069)
berfirman pada Yerusalem: Asal-usulmu dan
kelahiranmu dari tanah Kanaan. Ayahmu
adalah orang Amori, dan ibumu orang Hitit.
4Beginilah kelahiranmu, pada hari engkau

dilahirkan, pusarmu tidak dipotong, dan
engkau tidak dibasuh dengan air supaya
bersih. Dan engkau tidak digarami; dan
engkau sama sekali tidak dibedung.
5Tidak ada mata yang berbelaskasihan

kepadamu untuk melakukan salah satu dari
semua ini kepadamu, untuk merasa sayang
kepadamu. Malah engkau dilemparkan ke
permukaan ladang, karena engkau diliputi
kejijikan saat engkau dilahirkan.
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6Dan ketika Aku lewat di dekatmu dan

melihat engkau yang menggeliat di dalam
darahmu, maka Aku berkata kepadamu di
dalam darahmu: Hiduplah! Ya, Aku berkata
kepadamu di dalam darahmu, hiduplah!"
7 "Aku membuat engkau menjadi sangat

banyak seperti tunas di ladang, dan engkau
akan tumbuh dan menjadi besar, dan engkau
tampil dengan perhiasan yang terindah. Buah
dadamu mulai terbentuk, dan rambutmu
bertumbuh, tetapi engkau telanjang dan bugil.
8Dan Aku lewat di dekatmu, dan Aku melihat

padamu, dan tampaklah, usiamu adalah usia
percintaan. Dan Aku membentangkan jubah-
Ku ke atasmu, dan menutupi ketelanjanganmu.
Dan Aku bersumpah kepadamu dan masuk
ke dalam suatu perjanjian dengan engkau,"
firman Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH
- 3069). "Dan engkau menjadi milik-Ku.
9Dan Aku membasuh engkau dengan air, dan

Aku membersihkan darahmu dari padamu, dan
Aku mengurapi engkau dengan minyak.
10Aku mengenakan pakaian yang bersulam

kepadamu, dan Aku memberikan engkau
sandal dari kulit lumba-lumba. Dan Aku
membalutmu dengan lenan halus, dan Aku
menyelimutimu dengan kain sutera.
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11Aku juga menghiasimu dengan perhiasan,

dan Aku memasang gelang di kedua
tanganmu, dan kalung di lehermu.
12Dan Aku memasang anting-anting di

hidungmu, dan anting-anting di telingamu,
dan mahkota keindahan di atas kepalamu.
13Dan engkau berhias dengan emas dan

perak, dan pakaianmu adalah lenan halus
dan sutera serta kain bersulam. Engkau
makan tepung halus, madu dan minyak. Dan
engkau menjadi sangat cantik. Dan engkau
bermartabat sebagai ratu.
14Dan namamu menjadi masyhur di antara

bangsa-bangsa, oleh karena kecantikanmu,
sebab ia sempurna oleh kemegahan-Ku yang
telah Aku taruh ke atasmu," firman Tuhan
(Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3068).
15 "Namun engkau mengandalkan

kecantikanmu, dan bertindak sebagai pelacur
karena namamu, dan engkau menuangkan
persundalanmu pada semua orang yang lewat,
hal itu terjadi padanya.
16Dan engkau mengambil dari pakaian-

pakaianmu dan membuat tempat-tempat
tinggimu berwarna-warni, dan melakukan
persundalan dengan mereka, yang seharusnya
tidak pernah datang dan tidak pernah terjadi.
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17Dan engkau telah mengambil perhiasan-

perhiasan keindahanmu dari emas-Ku dan
perak-Ku yang telah Aku berikan kepadamu,
tetapi engkau membuat bagimu patung-
patung lelaki dan melakukan persundalan
dengan mereka.
18Engkau mengambil pakaianmu yang

bersulam dan menutupi mereka, dan engkau
telah mempersembahkan minyak-Ku dan
ukupan-Ku di hadapan mereka.
19 Juga makanan-Ku yang telah Aku berikan

kepadamu: tepung yang terbaik, minyak
dan madu, yang Aku beri engkau makan.
Engkau telah memberikan wewangian yang
menenangkan ke hadapan mereka," firman
Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3069).
20 "Dan engkau telah mengambil anak-anak

lelakimu dan anak-anak perempuanmu, yang
telah engkau lahirkan bagi-Ku, dan telah
engkau persembahkan kepada mereka sebagai
makanan. Apakah persundalanmu itu perkara
kecil?
21Engkau telah menyembelih anak-anak

lelaki-Ku dan mengurbankannya dengan
melewatkannya dalam api bagi mereka.
22Dan dalam semua kekejianmu dan

percabulanmu, engkau tidak mengingat lagi
masa mudamu, ketika engkau telanjang dan
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bugil seraya menendang-nendang dengan
berlumur darahmu.
23Maka akan terjadi sesudah segala

kejahatanmu, "Celaka! Celaka bagimu!,"
firman Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH
- 3069).
24 "Engkau juga telah membangun bagimu

sebuah gundukan, dan engkau telah membuat
sebuah tempat tinggi di setiap tempat terbuka.
25 Pada setiap ujung tikungan jalan besar,

engkau membangun tempat tinggimu dan
mengobral kecantikanmu, dan engkau
merenggangkan kedua belah pahamu
kepada setiap orang yang lewat, dan engkau
memperbanyak percabulan.
26Engkau melakukan persundalan dengan

orang Mesir, tetanggamu, si aurat besar,
dan memperbanyak percabulan untuk
membangkitkan murka-Ku.
27 Lihatlah, Aku mengacungkan tangan-Ku

atasmu, dan Aku mengurangi bagianmu, dan
Aku menyerahkan engkau pada keinginan
orang-orang yang membencimu, yaitu
anak-anak perempuan Filistin, yang merasa
malu dengan kefasikan jalanmu.
28Engkau juga melakukan persundalan

dengan orang Ashur, tanpa dipuaskan. Ya,



YEHEZKIEL 16.29–34 63

engkau melakukan persundalan tetapi engkau
tidak pernah merasa puas.
29Dan persundalanmu adalah perzinaan di

tanah Kanaan, sampai ke Kasdim, dan dengan
semua ini engkau tetap tidak merasa puas.
30Betapa lemah hatimu," firman Tuhan

(Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3069),
"ketika engkau melakukan semua hal ini,
yaitu pekerjaan seorang wanita pelacur yang
angkuh.
31 Pada waktu engkau membangun

gundukanmu di setiap tikungan jalan besar,
dan engkau membuat tempat tinggimu di
setiap tempat yang terbuka, engkau tidak
menjadi seorang pelacur biasa, karena engkau
menolak upah sundalmu.
32 Istri yang berzina, sebagai ganti suaminya

dia mengambil orang asing!
33Mereka memberikan hadiah kepada semua

pelacur, tetapi engkau memberikan hadiah
kepada semua kekasihmu, dan menyuap
mereka supaya datang padamu dari sekitarmu,
demi percabulanmu.
34Dan ada perlawanan terhadapmu dari

wanita-wanita mengenai percabulanmu,
dan tidak ada yang melakukan pelacuran
mengikutimu, yaitu dengan engkau memberi
upah, dan bukannya upah diberikan
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kepadamu, dan engkau telah menjadi yang
terbalik.
35Oleh karena itu, hai pelacur, dengarkanlah

firman TUHAN (YAHWEH - 3068)!
36Beginilah Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH

(YAHWEH - 3069) berfirman: Karena
kemesumanmu telah terlampiaskan, dan
ketelanjangan auratmu dalam percabulanmu
dengan kekasih-kekasihmu dan dengan
semua berhala kekejianmu, dan karena
darah anak-anak lelakimu yang telah engkau
serahkan kepada mereka,
37maka, lihatlah, Aku akan mengumpulkan

semua kekasihmu dengan siapa engkau
telah bersenang-senang, baik semua
orang yang engkau cintai maupun yang
engkau benci. Aku akan sungguh-sungguh
mengumpulkan mereka untuk melawan
engkau dari sekitarmu, dan Aku akan
menyingkapkan ketelanjanganmu di hadapan
mereka, dan mereka akan melihat seluruh
ketelanjanganmu.
38Dan Aku akan menghakimi engkau dengan

penghakiman para pezina dan para penumpah
darah. Dan Aku akan memberi engkau darah
kemurkaan dan kecemburuan.
39Dan Aku akan menyerahkan engkau

ke dalam tangan mereka, dan mereka
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akan merobohkan gundukanmu, dan
menghancurkan tempat-tempat tinggimu.
Mereka juga akan merobek pakaianmu,
dan merampas perhiasan-perhiasanmu, dan
meninggalkan engkau telanjang dan bugil.
40Mereka akan membangkitkan sekumpulan

orang melawan engkau, dan mereka akan
melempari engkau dengan batu, dan akan
membantaimu dengan pedang mereka.
41Dan mereka akan membakar rumah-

rumahmu dengan api, dan akan menjatuhkan
hukuman terhadapmu di depan mata
banyak wanita, dan Aku akan menghentikan
persundalanmu, dan engkau pun tidak akan
memberikan upah lagi.
42Demikianlah Aku akan menyurutkan murka-

Ku ke atasmu, dan menarik kecemburuan-Ku
dari padamu, dan Aku akan menjadi tenang
serta tidak akan terus murka.
43Oleh karena engkau telah tidak mengingat

masa mudamu, tetapi telah menyusahkan
Aku dengan semua ini, maka lihatlah, Aku
juga akan membalaskan kelakuanmu ke atas
kepalamu," firman Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH
(YAHWEH - 3069), "maka engkau tidak akan
melakukan percabulan itu di atas semua
kekejianmu.
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44 Lihatlah, semua yang menggunakan

perumpamaan akan menggunakannya
terhadap engkau dengan mengatakan:
Seperti seorang ibu, demikian juga anak
perempuannya.
45Engkaulah anak perempuan ibumu,

yang meremehkan suaminya dan anak-anak
lelakinya. Dan engkau adalah adik perempuan
dari saudara-saudara perempuanmu, yang
merendahkan suami dan anak-anak lelaki
mereka, ibumu adalah orang Heti, dan ayahmu
orang Amori.
46Kakak perempuanmu adalah Samaria, dia

dan anak-anak perempuannya yang tinggal di
sebelah kirimu, dan adik perempuanmu yang
tinggal di sebelah kananmu adalah Sodom,
dan anak-anak perempuannya.
47Namun, engkau tidak berbuat seperti

kelakuan-kelakuan mereka, atau bertindak
seperti kekejian-kekejian mereka, sepertinya
hal itu hanya perkara kecil, sebab engkau telah
menjadi lebih rusak daripada mereka dalam
segala kelakuanmu.
48Demi Aku yang hidup," firman Tuhan

(Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3069),
"saudara perempuanmu, Sodom, ia dan
anak-anak perempuannya tidak berbuat



YEHEZKIEL 16.49–53 67

sebagaimana engkau dan anak-anak
perempuanmu lakukan.
49 Lihat, inilah kejahatan saudara

perempuanmu Sodom: kecongkakan,
kekenyangan roti, dan kelimpahan dari
kesia-siaan, ada padanya dan pada anak-
anak perempuannya, sementara dia tidak
menguatkan tangan orang-orang miskin dan
yang memerlukan bantuan.
50Mereka menjadi tinggi hati dan

melakukan kekejian di hadapan-Ku. Dan Aku
menyingkirkan mereka seperti yang telah Aku
lihat.
51Dan Samaria tidak berdosa separuh dari

dosamu, tetapi engkau telah memperbanyak
kekejian lebih daripada mereka, dan telah
membenarkan saudara perempuanmu oleh
semua kekejian yang telah engkau lakukan.
52 Juga engkau, tanggunglah aibmu! Ketika

engkau membela saudara perempuanmu
dalam dosamu yang telah engkau lakukan
dengan keji lebih daripada mereka, mereka
menjadi lebih benar daripada engkau. Maka,
merasa malulah dan tanggunglah aibmu,
sejak engkau membenarkan saudara-saudara
perempuanmu,
53 dan Aku akan mengembalikan penawanan

mereka, penawanan Sodom dan anak-
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anak perempuannya, maupun penawanan
Samaria dengan anak-anak perempuannya,
kemudian juga penawanan dari tawananmu di
tengah-tengah mereka,
54 supaya engkau dapat menanggung aibmu,

dan dipermalukan oleh segala yang telah
engkau lakukan sejak engkau menjadi hiburan
bagi mereka.
55Dan saudara perempuanmu, Sodom, dan

anak-anak perempuannya, akan kembali pada
keadaan mereka semula, dan Samaria serta
anak-anak perempuannya, akan kembali
pada keadaannya semula, maka engkau dan
anak-anak perempuanmu, akan kembali pada
keadaanmu semula,
56 karena saudara perempuanmu, Sodom,

tidak menjadi buah bibir dari mulutmu pada
hari kecongkakanmu.
57Sebelum kejahatanmu disingkapkan,

seperti pada saat penghinaan oleh anak-anak
perempuan Aram dan semua orang yang ada
di sekitarnya, yaitu anak-anak perempuan
Filistin yang membencimu dari sekelilingmu,
58 engkau telah menanggung kejahatan

dan kekejianmu," firman TUHAN (YAHWEH -
3068).
59 "Sebab, beginilah Tuhan (Tuhan - 136)

ALLAH (YAHWEH - 3069) berfirman: Aku
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bahkan akan melakukan terhadapmu, seperti
yang telah engkau lakukan kepada-Ku,
yang memandang rendah sumpah dengan
mengingkari perjanjian.
60Namun Aku akan mengingat perjanjian-Ku

denganmu di masa mudamu, dan Aku akan
menegakkan bagimu sebuah perjanjian yang
kekal.
61 Lalu engkau akan mengingat kelakuanmu

dan menjadi malu, ketika engkau menerima
saudara-saudara perempuanmu, yang lebih tua
sampai kepada yang lebih muda daripadamu.
Dan Aku akan memberikan mereka kepadamu
sebagai anak-anak perempuan, tetapi bukan
oleh perjanjianmu.
62Dan Aku akan menegakkan perjanjian-Ku

denganmu. Dan engkau akan mengetahui
bahwa Akulah TUHAN (YAHWEH - 3068),
63 supaya engkau ingat dan menjadi malu,

dan tidak lagi menjadi buah bibir karena
kehinaanmu ketika Aku menutupi engkau
untuk segala yang telah engkau lakukan,"
firman Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH
- 3069).

17
1Dan datanglah firman TUHAN
(YAHWEH - 3068) kepadaku, yang

mengatakan,
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2 "Hai anak manusia, ajukanlah sebuah teka-

teki dan katakanlah sebuah perumpamaan
kepada keluarga Israel,
3 dan engkau harus mengatakan: Beginilah

Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3069)
berfirman: Seekor burung rajawali yang besar
datang ke Libanon, dengan sayap yang besar
dan panjang, penuh bulu dengan warnanya
yang berbeda-beda. Dan mengambil pucuk
dari puncak pohon aras.
4 Ia mematahkan pucuk daun mudanya yang

paling ujung dan membawanya ke negeri para
pedagang. Ia meletakkannya di dalam kota
perdagangan.
5Dia juga mengambil benih dari tanah itu

dan menanamnya di ladang penyemaian.
Dia menaruhnya dekat sumber air, dia
menempatkannya seperti sebuah pohon
gandarusa.
6Dan pohon itu bertunas serta menjadi

sebuah pohon anggur yang subur, dan
cabang-cabangnya melengkung menghadap
ke arah dia, dan akar-akarnya berada di
bawah. Demikianlah dia menjadi sebuah pohon
anggur dan mengeluarkan cabang-cabang,
serta mengeluarkan ranting-ranting.
7Dan ada juga seekor burung rajawali besar

yang lain dengan sayap yang besar dan bulu
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yang banyak. Dan lihatlah, pohon anggur itu
mengarahkan akar-akarnya ke arahnya, dan
menjulurkan cabang-cabangnya kepadanya
untuk mendapat air, yang menjauh dari
bedeng tempat penyemaiannya.
8Dia ditanam di ladang yang subur dengan

air yang banyak, supaya mengeluarkan
cabang-cabang dan menghasilkan buah,
sehingga menjadi sebuah pohon anggur yang
megah.
9Katakanlah: Beginilah Tuhan (Tuhan - 136)

ALLAH (YAHWEH - 3069) berfirman: Apakah
dia akan tumbuh subur? Apakah dia tidak
akan mencabut akar-akarnya dan memetik
buah-buahnya dan membuatnya layu? Seluruh
daunnya yang rimbun akan menjadi layu, dan
bukan dengan kekuatan yang besar maupun
dengan banyak orang untuk mencabutnya dari
akar-akarnya.
10Dan lihatlah, ketika dia ditanam, apakah

dia akan berhasil? Apakah dia tidak akan
menjadi kering kerontang ketika angin timur
menerpanya? Dia akan menjadi layu di bedeng
tempat pertumbuhannya."
11Dan ada firman TUHAN (YAHWEH - 3068)

kepadaku, yang mengatakan,
12 "Katakanlah kepada kaum pemberontak:

Tidakkah kamu mengetahuinya? Katakanlah:
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Lihatlah, raja Babilon telah datang ke
Yerusalem, dan mengambil raja dan
pemimpin-pemimpinnya, dan membawa
mereka ke Babilon bagi dirinya.
13Dia mengambil keturunan raja dan

membuat perjanjian dengannya dan
membawanya masuk ke dalam sebuah
sumpah. Dan dia mengambil orang-orang
perkasa dari negeri itu,
14 supaya kerajaan itu menjadi rendah,

sehingga dia tidak dapat lagi meninggikan
dirinya untuk memegang perjanjiannya agar ia
tetap berdiri.
15Namun dia memberontak kepadanya,

dengan mengutus utusannya ke Mesir untuk
memberikan kuda-kuda dan rakyat yang
banyak kepadanya. Apakah dia akan berhasil?
Apakah dia yang melakukan demikian akan
terluput? Atau apakah dia yang mengingkari
perjanjiannya akan dilepaskan?
16Demi Aku yang hidup," firman Tuhan

(Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3068),
"sesungguhnya di tempat raja yang
mengangkatnya menjadi raja, yang
memandang rendah sumpahnya dan yang
merusak perjanjiannya, dia akan mati di sana
dengannya, di tengah-tengah Babilon.
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17Dan dalam peperangan Firaun tidak akan

bertindak baginya dengan pasukan yang
besar atau jemaat yang banyak, dengan
menimbun gundukan tanah dan membangun
tembok-tembok berkubu untuk membinasakan
banyak jiwa.
18Sebaliknya dia telah memandang rendah

sumpah dengan mengingkari perjanjian. Maka
lihatlah, dia telah menyerahkan tangannya
dan melakukan semuanya ini, dia tidak akan
terluput.
19Oleh karena itu," beginilah Tuhan (Tuhan

- 136) ALLAH (YAHWEH - 3069) berfirman,
"demi Aku yang hidup, sesungguhnya
sumpah-Ku yang telah dia pandang rendah,
dan perjanjian-Ku yang telah dia ingkari, maka
akan Aku taruh di atas kepalanya,
20 dan akan Aku tebarkan jaring-Ku ke

atasnya, dan dia akan terperangkap dalam
jerat-Ku, dan Aku akan membawanya ke
Babilon, dan di sana Aku akan beperkara
dengan dia yang telah berkhianat kepada-Ku.
21Dan semua pelariannya akan jatuh oleh

pedang, dengan semua rombongannya,
dan semua yang tertinggal akan diserakkan
ke segala penjuru angin. Dan kamu akan
mengetahui bahwa Akulah TUHAN (YAHWEH -
3068) yang telah berfirman."
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22Beginilah Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH

(YAHWEH - 3069) berfirman, "Aku juga akan
mengambil dari puncak pohon aras yang
tertinggi, dan akan menaruhnya. Aku akan
memotong pucuknya yang lunak dari daun
mudanya yang pertama kali tumbuh, dan
Aku akan menanamnya di atas gunung yang
menjulang tinggi.
23Aku akan menanamnya di gunung

yang tinggi di Israel. Dan pohon itu
akan mengeluarkan cabang-cabang dan
menghasilkan buah, dan akan menjadi
sebuah pohon aras yang megah. Dan segala
macam burung yang bersayap akan tinggal
di bawahnya, mereka akan tinggal di bawah
bayangan cabang-cabangnya.
24Dan segala pohon di ladang akan

mengetahui bahwa Aku, TUHAN (YAHWEH
- 3068), telah merendahkan pohon yang
tinggi dan meninggikan pohon yang rendah,
serta mengeringkan pohon yang hijau, dan
membuat pohon yang kering menjadi rimbun,
Akulah TUHAN (YAHWEH - 3068), telah
berfirman dan bertindak!"

18
1Dan firman TUHAN (YAHWEH - 3068)
datang kepadaku, yang mengatakan,

2 "Apa yang terjadi denganmu sehingga
kamu menggunakan peribahasa ini tentang
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tanah Israel, dengan mengatakan: Ayah-ayah
memakan buah anggur asam dan gigi
anak-anaknya yang menjadi ngilu?
3Demi Aku yang hidup," firman Tuhan (Tuhan

- 136) ALLAH (YAHWEH - 3069), "Kamu
tidak mempunyai kesempatan lagi untuk
menggunakan peribahasa ini di Israel.
4 Lihatlah, mereka semuanya adalah jiwa-jiwa

bagi-Ku. Baik jiwa ayah, maupun jiwa anak,
mereka semua milik-Ku. Jiwa yang berdosa
itulah yang akan mati!
5Namun seorang yang benar, ia melakukan

keadilan dan kebenaran,
6 dan dia tidak makan di atas gunung, dan

matanya tidak memandang berhala-berhala
keluarga Israel, dan dia tidak mencemari istri
sesamanya, dan tidak menghampiri seorang
wanita yang sedang haid,
7 dan tidak menindas seseorang, tetapi

dia mengembalikan barang gadaian kepada
pemiliknya, barang rampasan tidak diambil
dengan kekerasan, dia memberikan rotinya
kepada yang lapar, dan menutupi yang
telanjang dengan pakaian.
8Dia tidak mengambil bunga uang, dan dia

tidak mengambil riba, dia menahan tangannya
dari ketidakadilan, dia melakukan keadilan di
antara manusia dengan sesamanya,
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9 dia berjalan menurut ketetapan-Ku dan

menjaga peraturan-Ku dengan setia, dialah
orang benar, dan pasti dia akan hidup," firman
Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3069).
10 "Dan jika ayah mempunyai seorang anak

yang kejam, yang menumpahkan darah atau
melakukan salah satu dari hal-hal ini kepada
seorang saudara,
11 sekalipun dia sendiri tidak melakukan

hal-hal ini, yaitu bahwa dia telah makan di
atas gunung, mencemari istri sesamanya,
12 telah menindas orang yang miskin dan

sengsara, menjarah dengan kekerasan dan
tidak mengembalikan gadaian orang, dan
melayangkan matanya pada berhala-berhala,
dan melakukan kekejian,
13memberikan pinjaman uang dan

mengambil bunganya. Apakah dia akan hidup?
Orang yang seperti ini tidak akan hidup. Ia
telah melakukan segala kekejian itu; ia pasti
akan mati; darahnya akan ditimpakan ke atas
kepalanya sendiri!
14Dan sungguh, jika dia memperanakkan

seorang anak laki-laki, dan anak itu melihat
dosa-dosa yang ayahnya melakukannya, tetapi
dia menyadari hal itu, sehingga anak itu tidak
melakukan hal-hal seperti ini:
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15 ia tidak makan di atas gunung, tidak

memandang pada berhala-berhala keluarga
Israel, tidak mencemari istri sesamanya,
16 tidak menindas seseorang, tidak menahan

barang gadaian, dan tidak merampas barang
dengan kekerasan, dia memberikan rotinya
kepada yang lapar dan menutupi yang
telanjang dengan pakaian,
17 dia membalikkan tangannya dari

orang-orang miskin, bunga dan riba dia
tidak mengambilnya, dia melakukan segala
peraturan-Ku dan berjalan dalam ketetapan-
Ku, maka dia tidak akan mati karena kesalahan
ayahnya, dia pasti akan hidup!
18Ayahnya, karena dia melakukan

pemerasan, merampas barang-barang
saudaranya, dan melakukan apa yang tidak
baik di tengah-tengah bangsanya, maka
lihatlah, dia akan mati dalam kesalahannya.
19Akan tetapi kamu mengatakan: Mengapa?

Bukankah seorang anak ikut menanggung
kesalahan ayahnya? Ketika anak itu melakukan
keadilan dan kebenaran, dia menjaga segala
ketetapan-Ku dengan setia, pasti dia akan
hidup.
20 Jiwa yang berbuat dosa, itulah yang

akan mati. Seorang anak tidaklah harus
menanggung kesalahan ayahnya, dan seorang
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ayah tidaklah harus menanggung kesalahan
anaknya. Kebenaran orang benar akan ada di
atasnya, dan kejahatan orang jahat akan ada
di atasnya.
21 Jika dia berbalik dari dosa-dosanya yang

telah dia lakukan, dan menjaga segala
ketetapan-Ku, dan melakukan keadilan serta
kebenaran, sesungguhnya dia akan hidup, ia
tidak akan mati.
22Segala pelanggarannya yang telah ia

lakukan, tidak akan disebutkan lagi dalam
kebenaran yang telah ia lakukan, dia akan
hidup.
23Apakah Aku sungguh-sungguh

menginginkan kematian orang fasik?,"
firman Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH
- 3069). "Bukankah dia harus berbalik dari
kelakuannya dan dia akan hidup?
24Namun ketika orang benar berbalik dari

kebenarannya dan melakukan ketidakadilan
dengan melakukan segala kekejian yang orang
fasik lakukan, apakah dia akan hidup? Segala
kebenaran yang telah ia lakukan tidak akan
diingat lagi di dalam pelanggarannya dan
dalam dosa-dosa yang telah ia lakukan, dalam
itu semua, dia akan mati.
25Akan tetapi kamu berkata: Jalan

Tuhan (Tuhan - 136) tidak adil. Sekarang



YEHEZKIEL 18.26–31 79

dengarkanlah, hai keluarga Israel: Apakah
jalan-Ku tidak adil, atau jalanmu tidak adil?
26Ketika orang benar berbalik dari

kebenarannya dan melakukan ketidakadilan,
dan dia mati karena hal-hal itu, ia akan mati
dalam ketidakadilan yang telah dia lakukan.
27Dan ketika orang jahat berbalik dari

kejahatan yang telah dia lakukan, dan dia
melakukan keadilan dan kebenaran, dia akan
menjaga nyawanya tetap hidup.
28Sebab, dia sadar dan berbalik dari segala

pelanggarannya yang telah dia lakukan, pasti
dia akan hidup, ia tidak akan mati.
29Namun, keluarga Israel berkata: Jalan

Tuhan (Tuhan - 136) tidak adil. Apakah
jalan-Ku tidak adil, hai keluarga Israel?
Bukankah jalanmu yang tidak adil?
30Oleh karena itu Aku akan menghakimi

kamu, tiap-tiap orang menurut perbuatannya,
hai keluarga Israel," firman Tuhan (Tuhan -
136) ALLAH (YAHWEH - 3068). "Berbaliklah
dan bertobatlah dari segala pelanggaranmu,
dan kesalahanmu tidak akan menjadi batu
sandungan bagimu.
31Singkirkanlah dari padamu segala

pelanggaran yang kamu telah berdosa di
dalamnya, dan bentuklah bagi dirimu sendiri
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hati dan roh yang baru, karena mengapa kamu
akan mati, hai keluarga Israel?
32Sebab, Aku tidak berkenan dalam kematian

orang yang mati," firman Tuhan (Tuhan - 136)
ALLAH (YAHWEH - 3069). "Jadi, berbaliklah
dan hiduplah!"

19
1 "Dan engkau, ucapkanlah suatu
ratapan bagi raja-raja Israel,

2 dan katakanlah: Siapakah ibumu itu?
Seekor singa betina, dia berbaring di antara
singa-singa, di antara singa-singa muda dia
melahirkan anak-anaknya.
3Dan dia membesarkan salah satu dari

anak-anaknya itu, ia menjadi seekor singa
muda, dia belajar untuk mencabik mangsanya,
dia memakan manusia.
4Dan bangsa-bangsa mendengar tentang ia.

Di dalam perangkap mereka dia tertangkap,
dan mereka membelenggunya dengan rantai
dan membawanya ke negeri Mesir.
5Dan ketika induk singa melihat bahwa dia

yang sedang ditunggu, dan pengharapannya
telah hilang, kemudian dia mengambil anaknya
yang lain, dan membesarkannya menjadi
seekor singa muda.
6Singa muda itu berjalan di antara singa-

singa yang lainnya, dia menjadi seekor singa
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muda dan belajar untuk mencabik mangsanya,
dia memakan manusia.
7Dan dia membuat kota-kota mereka

sunyi, dan negeri itu beserta dengan segala
semaraknya menjadi sunyi sepi karena suara
aumannya.
8Kemudian bangsa-bangsa bangkit

melawan dia, dari setiap penjuru negeri, dan
membentangkan jaring mereka ke atasnya,
dia terperangkap dalam jerat mereka.
9Dan mereka menaruhnya dalam kurungan

dan membelenggunya dengan rantai, lalu
mereka membawanya ke hadapan raja
Babilon. Mereka membawanya ke dalam jaring
buruan, sehingga suaranya tidak akan lagi
terdengar di atas gunung-gunung Israel.
10 Ibumu seperti pohon anggur dalam

darahmu, ia ditanam di dekat air, yang
menghasilkan buah, dan dia menjadi penuh
cabang karena air yang melimpah.
11Dan baginya akan tumbuh dahan sebagai

tongkat kekuatan yang akan memerintah,
dan keluhurannya akan ditinggikan di atas
cabang-cabangnya yang rindang. Dan dia
terlihat jelas dalam ketinggiannya, dengan
cabangnya yang banyak.
12Namun dia tercabut dalam kemurkaan.

Dia dicampakkan ke tanah, dan angin timur



YEHEZKIEL 19.13–20.3 82

mengeringkan buahnya. Cabang-cabangnya
yang kuat dipatahkan dan menjadi layu; api
membakarnya.
13Dan sekarang ia ditanam di padang gurun,

di tanah yang kering dan tandus.
14Dan api keluar dari sebatang dahan di

antara cabang-cabangnya; api itu memakan
habis buah-buahnya, dan padanya tidak ada
lagi cabang yang kuat, sebuah tongkat untuk
memimpin, ini adalah suatu ratapan dan terus
akan menjadi ratapan."

20
1Dan pada tahun ketujuh, bulan
kelima, pada tanggal sepuluh bulan itu,

datanglah beberapa tua-tua Israel meminta
petunjuk kepada TUHAN (YAHWEH - 3068),
dan duduk di hadapanku.
2Dan datanglah firman TUHAN (YAHWEH -

3068) kepadaku, yang mengatakan,
3 "Hai anak manusia, berbicaralah kepada

tua-tua Israel dan katakan kepada mereka,
beginilah Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH
(YAHWEH - 3068) berfirman: Apakah kamu
datang untuk meminta petunjuk kepada-Ku?
Demi Aku yang hidup, beginilah * (Tuhan - 0)
* (YAHWEH - 0) berfirman, Aku tidak akan
memberikan petunjuk kepadamu, demikianlah
firman Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH
- 3068).
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4Maukah engkau mengadili mereka, hai anak

manusia? Supaya mereka mengetahui kekejian
leluhur mereka.
5Dan engkau harus mengatakan kepada

mereka, beginilah Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH
(YAHWEH - 3069) berfirman: Pada hari Aku
memilih Israel dan mengangkat tangan-Ku
kepada benih keluarga Yakub --dan Aku
membuat diri-Ku dikenal di tanah Mesir--
ketika Aku mengangkat tangan-Ku kepada
mereka dengan mengatakan: Akulah TUHAN
(YAHWEH - 3068), Allahmu (Elohimmu - 430);
6 pada hari itu Aku mengangkat tangan-Ku

kepada mereka untuk membawa keluar dari
tanah Mesir ke negeri yang telah Aku carikan
bagi mereka, yang berlimpah dengan susu dan
madu, kemuliaannya ada di semua negeri,
7 kemudian Aku berkata kepada mereka:

Biarlah tiap-tiap orang menyingkirkan berhala
kejijikan dari matanya, dan janganlah
menajiskan dirimu dengan berhala-berhala
Mesir. Akulah TUHAN (YAHWEH - 3068),
Allahmu (Elohimmu - 430).
8Namun mereka memberontak terhadap

Aku, dan tidak mau mendengarkan Aku.
Masing-masing tidak membuang berhala-
berhala kejijikan dari hadapan mereka, dan
mereka tidak meninggalkan berhala-berhala
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Mesir. Kemudian Aku berfirman: Aku akan
mencurahkan murka-Ku atas mereka, untuk
menggenapkan murka-Ku melawan mereka di
tengah-tengah negeri Mesir.
9Namun Aku bertindak demi Nama-Ku,

supaya tidak dinajiskan di depan mata bangsa-
bangsa, di antara siapa mereka dikenal, karena
Aku telah membuat diri-Ku dikenal di depan
mata mereka karena membawa mereka keluar
dari tanah Mesir.
10 Jadi Aku telah membuat mereka

meninggalkan tanah Mesir dan membawa
mereka ke padang gurun.
11Aku memberikan ketetapan-ketetapan-Ku

kepada mereka, dan Aku telah membuat
mereka mengenal peraturan-peraturan-Ku,
yang jika manusia melakukannya, maka dia
akan hidup oleh hal-hal itu.
12Dan Aku juga memberikan kepada mereka

hari-hari Sabat-Ku menjadi sebuah tanda
antara Aku dan mereka, sehingga mereka
dapat mengetahui bahwa Akulah TUHAN
(YAHWEH - 3068), yang menguduskan
mereka.
13Namun keluarga Israel memberontak

terhadap Aku di padang gurun, mereka tidak
berjalan di dalam ketetapan-Ku, dan mereka
meremehkan peraturan-peraturan-Ku, yang
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jika manusia melakukannya, maka dia akan
hidup oleh hal-hal itu. Dan mereka menajiskan
dengan sangat hari-hari Sabat-Ku. Kemudian
Aku berfirman: Aku akan mencurahkan
murka-Ku atas mereka di padang gurun, untuk
membinasakan mereka.
14Namun Aku bertindak demi Nama-Ku

supaya hal itu tidak dicemarkan di depan mata
bangsa-bangsa, ketika Aku membawa mereka
keluar dari tanah Mesir, di depan mata mereka.
15Dan Aku juga mengangkat tangan-Ku

kepada mereka di padang gurun, bahwa
Aku tidak akan membawa mereka ke tanah
yang telah Aku berikan kepada mereka, yang
berlimpah susu dan madunya; dan semaraknya
ada di semua negeri,
16 karena mereka meremehkan semua

peraturan-Ku, dan mereka tidak berjalan
menurut semua ketetapan-Ku, dan mereka
menajiskan hari-hari Sabat-Ku, karena hati
mereka yang condong kepada berhala-berhala
mereka.
17Namun mata-Ku menyayangkan untuk

menghancurkan mereka, dan Aku tidak
membinasakannya di padang gurun.
18Namun Aku berfirman kepada anak-anak

mereka di padang gurun: Janganlah berjalan
menurut ketetapan ayahmu dan janganlah
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berpegang pada peraturan-peraturan mereka,
dan janganlah menajiskan dirimu dengan
berhala-berhala mereka.
19Akulah TUHAN (YAHWEH - 3068), Allahmu

(Elohimmu - 430). Berjalanlah di dalam
ketetapan-ketetapan-Ku, dan berpeganglah
pada peraturan-peraturan-Ku, dan lakukanlah
itu.
20Dan kuduskanlah hari-hari Sabat-Ku, dan

itu semua akan menjadi suatu tanda antara
Aku dan kamu, sehingga kamu akan mengenal
bahwa Akulah TUHAN (YAHWEH - 3068),
Allahmu (Elohimmu - 430).
21Namun anak-anak itu memberontak

terhadap Aku, mereka tidak berjalan di
dalam ketetapan-ketetapan-Ku, mereka
tidak memegang peraturan-peraturan-Ku
untuk melakukannya, jikalau seseorang
melakukannya, dia akan hidup oleh hal-hal
itu. Mereka menajiskan hari-hari Sabat-Ku,
kemudian Aku berkata, Aku akan mencurahkan
murka-Ku ke atas mereka untuk melampiaskan
murka-Ku kepada mereka di padang gurun.
22Namun aku menarik kembali tangan-Ku

dan bertindak demi Nama-Ku, supaya tidak
akan dinajiskan di depan mata bangsa-bangsa,
yang telah Aku bawa keluar di depan mata
mereka.
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23Dan Aku mengangkat tangan-Ku kepada

mereka di padang gurun, untuk menyerakkan
mereka di antara bangsa-bangsa dan menabur
mereka di antara negeri-negeri,
24 karena mereka tidak melakukan peraturan-

peraturan-Ku, dan telah meremehkan
ketetapan-ketetapan-Ku, dan menajiskan
hari-hari Sabat-Ku, dan mata mereka condong
pada berhala-berhala ayah mereka.
25Aku juga memberi mereka ketetapan-

ketetapan yang tidak baik, dan peraturan-
peraturan yang olehnya mereka tidak dapat
hidup.
26Dan Aku mencemarkan mereka oleh

persembahan-persembahan mereka,
dengan membuat semua yang membuka
rahim melewati api, supaya Aku dapat
menelantarkan mereka, supaya pada akhirnya
mereka mengetahui bahwa Akulah TUHAN
(YAHWEH - 3068)."
27 "Oleh karena itu, berbicaralah kepada

keluarga Israel, hai anak manusia, dan engkau
harus mengatakan kepada mereka: Beginilah
Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3069)
berfirman: Namun dalam hal ini leluhurmu
telah menghujat Aku, dengan melakukan
pelanggaran melawan Aku.
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28Ketika Aku telah membawa mereka ke

negeri yang telah Kuangkat tangan-Ku untuk
memberikannya kepada mereka, kemudian
mereka melihat ke setiap bukit yang tinggi,
dan ke setiap pohon yang rindang; dan di
sana mereka mengurbankan kurban-kurban
mereka. Dan di sana mereka memberikan
kurban yang menimbulkan kemarahan.
Mereka juga mempersiapkan wewangian yang
menenangkan di sana, dan menuangkan
persembahan curahan mereka di sana.
29Kemudian Aku berkata kepada mereka:

Apakah tempat tinggi itu yang engkau daki
di sana? Dan namanya akan disebut tempat
tinggi sampai pada hari ini.
30Oleh karena itu katakanlah kepada

keluarga Israel: Beginilah Tuhan (Tuhan -
136) ALLAH (YAHWEH - 3069) berfirman:
Apakah kamu sedang dicemarkan di dalam
cara hidup leluhurmu? Dan apakah kamu yang
bertindak sebagai seorang pelacur seturut
berhala-berhala kejijikan mereka?
31Sebab, ketika kamu mengangkat

persembahanmu, ketika kamu membuat
anak-anakmu melewati api, kamulah yang
dicemarkan oleh semua berhalamu, bahkan
sampai hari ini. Dan Aku tidak akan mau
ditanyai lagi olehmu, hai keluarga Israel? Demi
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Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan
(Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3069): Aku
tidak mau ditanyai lagi olehmu.
32Dan apa yang muncul di dalam rohmu

pastilah tidak akan terjadi, sebagaimana
kamu mengatakannya: Kami ingin menjadi
seperti bangsa-bangsa yang lain, dan seperti
kaum-kaum di negeri-negeri ini, untuk
melayani kayu dan batu.
33Demi Aku yang hidup, beginilah firman

Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3069):
Sesungguhnya dengan tangan yang kuat,
dengan lengan yang teracung, dan dengan
murka yang tercurah, Aku akan memerintah
atasmu.
34Dan Aku akan membawa kamu keluar dari

bangsa-bangsa, dan mengumpulkan kamu
dari negeri-negeri tempat kamu diserakkan di
antara mereka, dengan tangan yang kuat, dan
dengan lengan yang teracung, dan dengan
murka yang tercurah.
35Aku akan membawa kamu ke padang gurun

bangsa-bangsa; dan Aku akan beperkara
dengan kamu di sana muka dengan muka.
36Sama seperti Aku dahulu beperkara

dengan leluhurmu di padang gurun negeri
Mesir, begitulah Aku akan beperkara dengan
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kamu," demikianlah firman Tuhan (Tuhan -
136) ALLAH (YAHWEH - 3069).
37 "Dan Aku akan melewatkan kamu di bawah

tongkat, dan Aku akan membawamu ke dalam
suatu ikatan perjanjian.
38Aku akan memisahkan dari tengah-

tengahmu, para pemberontak dan pendurhaka
terhadap Aku, Aku akan membawa
mereka keluar dari negeri tempat mereka
mengembara. Dan mereka tidak akan masuk
ke tanah Israel. Dan engkau akan mengetahui
bahwa Akulah TUHAN (YAHWEH - 3068).
39Dan kamu, hai keluarga Israel, beginilah

Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH -
3069) berfirman: Setiap orang pergilah,
beribadahlah kepada berhala-berhalanya,
bahkan setelah ini, jika kamu tidak mau
mendengarkan Aku. Namun kamu tidak akan
terus menajiskan Nama kudus-Ku dengan
persembahan-persembahanmu dan dengan
berhala-berhalamu.
40Sebab, di atas gunung-Ku yang kudus,

di gunung Israel yang tinggi," beginilah
firman Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH
- 3069), "segenap keluarga Israel akan
melayani Aku di sana, semua yang di
negeri itu. Di sana Aku akan menerima
mereka, dan di sanalah Aku akan mencari
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persembahan hunjukanmu dan buah sulung
dari persembahan-persembahanmu, dengan
seluruh benda kudusmu.
41Aku akan menerimamu dengan wewangian

yang menenangkan, ketika Aku membawa
kamu keluar dari antara bangsa-bangsa dan
mengumpulkan kamu dari negeri-negeri
di tempat kamu telah diserakkan di antara
mereka. Dan Aku akan dikuduskan di tengah-
tengahmu di depan mata bangsa-bangsa.
42Dan kamu akan mengetahui bahwa

Akulah TUHAN (YAHWEH - 3068), pada waktu
Aku membawa kamu ke tanah Israel, ke
negeri yang telah Kuangkat tangan-Ku untuk
memberikannya kepada leluhurmu.
43Dan kamu akan mengingat akan kelakuan-

kelakuanmu di sana dan segala perbuatanmu
yang olehnya kamu telah menajiskan dirimu di
dalamnya. Dan kamu akan membenci dirimu
untuk segala kejahatanmu yang telah kamu
lakukan.
44Dan kamu akan mengetahui bahwa

Akulah TUHAN (YAHWEH - 3068), ketika Aku
bertindak terhadap kamu demi Nama-Ku;
tidak oleh kelakuan-kelakuanmu yang jahat,
ataupun oleh perbuatan-perbuatanmu yang
busuk, hai keluarga Israel," demikianlah firman
Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3069).
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45Datanglah firman TUHAN (YAHWEH -

3068) kepadaku, yang mengatakan,
46 "Hai anak manusia, arahkanlah wajahmu

ke jalan Teman, dan berbicaralah sepatah kata
terhadap selatan, dan bernubuatlah terhadap
hutan padang Negeb.
47Dan katakanlah kepada hutan Negeb:

Dengarlah firman TUHAN (YAHWEH - 3068)!
Beginilah Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH
(YAHWEH - 3069) berfirman: Lihatlah, Aku
akan menyalakan api di dalammu, dan dia
akan memakan habis setiap pohon yang basah
dan yang kering di antaramu. Nyala apinya
tidak dapat dipadamkan. Dan olehnya akan
dihanguskan semua wajah dari tanah Negeb
sampai ke utara.
48Dan semua orang akan melihat bahwa

Akulah Tuhanlah (YAHWEH - 3068), yang telah
menyalakannya; dan tidak akan dipadamkan."
49Kemudian aku berkata, "Aduh, Tuhan

(Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3069)!
Mereka berkata tentang aku: Tidakkah dia
mengucapkan kata-kata perumpamaan?"

21
1Dan firman TUHAN (YAHWEH -
3068) datang kekepadaku, dengan

mengatakan,
2 "Hai anak manusia arahkanlah wajahmu

ke Yerusalem dan ucapkanlah sepatah
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kata terhadap tempat-tempat kudus, dan
bernubuatlah terhadap tanah Israel.
3Dan engkau harus mengatakan kepada

tanah Israel: Beginilah TUHAN (YAHWEH -
3068) berfirman: Lihatlah, Akulah lawanmu
dan Aku akan mencabut pedang-Ku dari
sarungnya dan Aku akan melenyapkan dari
antaramu orang-orang yang benar dan
orang-orang yang jahat.
4Sejak itu Aku akan melenyapkan orang

benar dan orang fasik dari antaramu, maka
pedang-Ku akan terhunus dari sarungnya
untuk melawan semua orang, dari tanah
Negeb sampai ke utara.
5Dan semua orang akan mengetahui bahwa

Akulah TUHAN (YAHWEH - 3068) telah
menghunus pedang-Ku dari sarungnya dan dia
tidak akan kembali lagi.
6Dan engkau, hai anak manusia,

mengeranglah seperti seseorang yang patah
tulang pinggangnya, dan mengeranglah
dengan kepahitan di depan mata mereka.
7Dan akan terjadi, pada waktu mereka

berkata kepadamu: Untuk apakah engkau
mengerang? Kemudian engkau akan berkata:
Karena berita yang sedang datang, dan setiap
hati akan luluh, dan semua tangan akan
terkulai, dan setiap roh akan menjadi lemah,
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dan semua lutut akan menjadi lemas seperti
air. Lihatlah, hal itu akan datang, dan hal itu
akan terjadi," firman Tuhan (Tuhan - 136)
ALLAH (YAHWEH - 3069).
8Dan datanglah firman TUHAN (YAHWEH -

3068) kepadaku, dengan mengatakan,
9 "Hai anak manusia, bernubuatlah dan

engkau harus mengatakan: Beginilah TUHAN
(Tuhan - 136) berfirman! Katakanlah: Sebilah
pedang! Sebilah pedang sedang diasah, dan
juga digosok!
10 Ia telah diasah untuk menyembelih

sembelihan. Dia digosok supaya berkilau.
Masihkah kita akan bersukaria? Tongkat
anak-Ku itulah yang merendahkan setiap kayu!
11Dia telah memberikannya untuk digosok

agar siap digunakan. Pedang ini diasah dan
digosok, lalu pedang itu diserahkan ke tangan
pembunuh.
12Berteriaklah dan meraunglah, hai

anak manusia, karena hal itu telah terjadi
atas umat-Ku, hal itu terjadi atas seluruh
pemimpin Israel; umat-Ku telah menjadi yang
dicampakkan kepada pedang; karena itu
tepuk-tepuklah pahamu."
13 "Sebab itu adalah sebuah ujian; dan

apakah yang akan terjadi bila tongkat
kekuasaan mengabaikannya?," demikianlah
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firman Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH
- 3069).
14 "Dan engkau, hai anak manusia,

bernubuatlah dan bersoraklah beberapa kali,
biarlah pedang itu dilipatgandakan tiga kali, itu
adalah pedang pembunuh. Pedang pembunuh
yang digunakan untuk membunuh secara
besar-besaran yang mengelilingi mereka,
15 sehingga hati mereka luluh dan

memperbanyak sandungan di depan setiap
gerbang mereka. Aku telah memberikan
pedang pembunuh. Aduh! Pedang yang dibuat
itu menyerupai halilintar; ia tersandang pada
seorang pembunuh.
16 Pertajam dirimu pada sebelah kanan!

Taruhlah dirimu di sebelah kiri, ke mana pun
mukamu diarahkan.
17Dan juga Aku, Aku akan memukulkan

telapak tangan-Ku pada telapak tangan-Ku,
dan akan membuat berhenti amarah-Ku; Aku,
TUHAN (YAHWEH - 3068) telah berfirman."
18 Lalu datanglah firman TUHAN (YAHWEH -

3068) kepadaku, yang mengatakan,
19 "Dan engkau, hai anak manusia, taruhlah

dua jalan pada dirimu sendiri, supaya pedang
raja Babilon dapat masuk. Kedua dari mereka
akan keluar dari satu negeri. Dan membuat
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sebuah tangan pada penghujung jalan ke
kota, buatlah itu!
20Engkau akan mempersiapkan sebuah jalan

supaya pedang itu dapat memasuki Raba dari
bani Amon, dan Yehuda, ke kubu Yerusalem.
21Sebab, raja Babilon akan berdiri pada

jalan utama itu, pada penghujung dua
jalan, untuk melakukan peramalan. Dia akan
mengocok-ngocok anak panah, dia meminta
petunjuk dari terafim, dia akan melihat pada
hati.
22Di sebelah kanannya ada ramalan

bagi Yerusalem, untuk memasang balok
pendobrak, untuk membuka mulut pembunuh,
untuk mengangkat suara sorak-sorai, untuk
memasang balok-balok pendobrak gerbang;
untuk menimbun gundukan tanah, dan untuk
mendirikan tembok pengepungan."
23 "Dan hal itu akan terjadi pada mereka

untuk meramal kesia-siaan di depan mata
mereka, yaitu mereka yang telah mengikrarkan
sumpah kepada mereka. Namun dia akan
mengingat kesalahan mereka sehingga mereka
akan ditangkap.
24Oleh karena itu beginilah Tuhan (Tuhan

- 136) ALLAH (YAHWEH - 3069) berfirman:
Karena kamu membuat ingatanmu kembali
pada kesalahanmu, supaya pelanggaran-



YEHEZKIEL 21.25–29 97

pelanggaranmu tersingkap, sehingga seluruh
dosamu terlihat dalam segala perbuatanmu
--karena kamu telah diingat-- maka kamu akan
ditangkap dengan paksa.
25Dan engkau, yang terbunuh, raja Israel

yang jahat, sudah tiba saatnya untuk
penghakiman terakhir.
26Beginilah Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH

(YAHWEH - 3068) berfirman: Tanggalkanlah
perhiasan kebesaran itu dan lepaskanlah
mahkota itu. Hal itu tidak akan terjadi seperti
pada permulaan. Tinggikanlah yang rendah,
dan rendahkan yang tinggi.
27 Puing, puing, puing! Aku akan menetapkan

itu! Juga ini tidak akan terus berlangsung
sampai Dia yang adalah hakim datang; dan
Aku akan memberikannya.
28Dan engkau, hai anak manusia,

bernubuatlah, dan engkau mengatakan,
beginilah Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH
(YAHWEH - 3069) telah berfirman mengenai
bani Amon dan mengenai aib mereka; dan
engkau mengatakan: Sebilah pedang, sebilah
pedang terhunus bagi pembunuh, dengan
diasah agar berkilat seperti halilintar untuk
membinasakan!
29Dengan memperlihatkan kesia-siaan

kepadamu, sambil meramalkan kebohongan
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kepadamu, untuk menempatkan engkau pada
tengkuk orang-orang fasik yang tercemar, yang
harinya telah tiba, pada waktu berakhirnya
kejahatan.
30Masukkanlah kembali pedang itu ke

sarungnya. Di tempat yang engkau telah
diciptakan, di negeri asalmu, Aku akan
menghukummu.
31Aku akan mencurahkan kegeraman-Ku

kepadamu --dengan api murka-Ku, Aku
akan menghembuskannya kepadamu, dan
menyerahkan engkau ke tangan orang-orang
yang mudah terbakar, yang terlatih di dalam
penghancuran.
32Engkau akan menjadi makanan api.

Darahmu akan ada di tengah-tengah negeri
itu. Dan engkau tidak akan diingat lagi,
karena Aku TUHAN (YAHWEH - 3068) telah
berfirman."

22
1Datanglah firman TUHAN (YAHWEH -
3068) kepadaku, dengan mengatakan,

2 "Dan engkau, hai anak manusia, maukah
engkau menghukum, maukah engkau
menghukum kota penuh darah? Dan membuat
ia mengetahui semua kekejiannya.
3Dan engkau harus mengatakan: Beginilah

Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3069)
berfirman: Kota itu menumpahkan darah di
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tengah-tengahnya, karena waktunya segera
tiba, sebab dia telah membuat berhala-berhala
melawan dirinya untuk mencemarkan dirinya
sendiri.
4Dengan darah yang telah engkau curahkan,

engkau telah bersalah, dan dengan berhala-
berhala yang telah engkau buat, engkau telah
menjadi najis. Dan engkau telah membuat
hari-harimu mendekat, dan tahun-tahunmu
telah datang. Oleh karena itu Aku telah
menjadikan engkau suatu hinaan bagi
bangsa-bangsa, dan suatu ejekan bagi seluruh
negeri.
5Mereka yang dekat dan mereka yang jauh

darimu akan mengejekmu: Hai nama yang
cemar, dan penuh dengan keributan.
6 Lihatlah para pemimpin Israel, setiap

orang menjadikan kekuatan tangannya untuk
menumpahkan darah di antaramu.
7Di antaramu ada seorang ayah dan seorang

ibu telah dianggap ringan. Mereka telah
melakukan pemerasan terhadap pengembara
di tengah-tengahmu. Mereka telah menindas
anak yatim dan janda di antaramu.
8Engkau telah memandang rendah perkakas

kudus-Ku dan menajiskan sabat-sabat-Ku.
9Di antaramu ada seorang pemfitnah

sehingga menumpahkan darah, dan di
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antaramu mereka telah makan di atas
gunung-gunung, dan di tengah-tengahmu
mereka telah melakukan kemesuman.
10Di antaramu orang telah menyingkapkan

ketelanjangan seorang ayah, di antaramu
mereka telah sibuk dengan kecemaran yang
najis.
11Dan masing-masing telah melakukan

kekejian dengan istri sesamanya, dan
masing-masing telah mencemari menantu
perempuannya dengan kemesuman, dan di
antaramu masing-masing telah merendahkan
saudara perempuannya, anak perempuan
ayahnya.
12Di antaramu mereka telah menerima

suap sehingga menumpahkan darah. Engkau
telah mengambil bunga uang dan riba, dan
engkau telah merugi kan sesamamu dengan
pemerasan, dan Aku telah engkau lupakan,"
firman Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH
- 3069).
13 "Dan lihatlah, Aku telah memukulkan

telapak tangan-Ku terhadap keuntungan yang
tidak adil, yang telah engkau buat, dan pada
darahmu yang berada di tengah-tengahmu.
14Dapatkah hatimu teguh, atau dapatkah

tanganmu menjadi kuat, pada hari-hari Aku
berurusan dengan engkau? Aku, TUHAN
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(YAHWEH - 3068), telah berfirman dan Aku
akan bertindak.
15Aku akan menyerakkan engkau di antara

bangsa-bangsa, dan menghamburkan engkau
ke negeri-negeri, dan Aku akan menghabisi
kenajisanmu dari antara engkau.
16Dan engkau telah dinajiskan di dalammu di

depan mata bangsa-bangsa, dan engkau akan
mengetahui bahwa Akulah TUHAN (YAHWEH -
3068)."
17Dan datanglah firman TUHAN (YAHWEH -

3068) kepadaku, yang mengatakan,
18 "Hai anak manusia, keluarga Israel telah

menjadi sanga bagi-Ku, mereka semua ibarat
perunggu dan timah putih, besi dan timah
hitam di dalam peleburan, mereka menjadi
seperti sanga.
19Oleh karena itu beginilah Tuhan (Tuhan

- 136) ALLAH (YAHWEH - 3069) berfirman:
Karena kamu semua menjadi seperti sanga,
lihatlah, Aku akan mengumpulkan kamu ke
tengah-tengah Yerusalem.
20Seperti orang-orang yang mengumpulkan

perak, perunggu, besi, timah hitam, dan
timah putih ke tengah-tengah peleburan,
dan menghembuskan api di atasnya
untuk meleburnya; demikianlah Aku akan
mengumpulkan kamu di dalam murka-Ku dan
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kegeraman-Ku, dan Aku akan meninggalkan
dan meleburmu.
21Aku akan mengumpulkan kamu dan

menghembuskan ke atasmu api murka-Ku dan
kamu akan dilebur di tengah-tengahnya.
22Sebagaimana perak dilebur di tengah-

tengah peleburan, demikianlah kamu akan
dilebur di tengah-tengahnya. Dan kamu akan
mengetahui bahwa Aku, TUHAN (YAHWEH
- 3068), telah mencurahkan murka-Ku
kepadamu."
23Dan datanglah firman TUHAN (YAHWEH -

3068) kepadaku, yang mengatakan,
24 "Hai anak manusia, katakanlah kepadanya:

Engkau adalah tanah, dia yang tidak
dibersihkan; engkau tidak menerima air hujan
pada masa kejijikan.
25Suatu rancangan oleh nabi-nabinya ada

di tengah-tengahnya, seperti auman seekor
singa yang mencabik-cabik mangsanya.
Mereka menelan jiwa-jiwa, dan mereka telah
merampas barang-barang berharga dan
perhiasan-perhiasan, mereka memperbanyak
janda-janda di tengah-tengahnya.
26 Imam-imamnya telah melanggar hukum-

hukum-Ku dan menajiskan barang-barang
kudus-Ku, mereka tidak membedakan antara
yang kudus dengan yang cemar, dan antara
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yang najis dengan yang tahir, mereka
tidak mengajarkannya; dan mereka telah
menyembunyikan matanya dari hari-hari
Sabat-Ku, dan Aku dinajiskan di tengah-tengah
mereka.
27 Pemimpin-pemimpin yang ada di

tengah-tengahnya seperti serigala-serigala
yang mencabik-cabik mangsanya, dengan
menumpahkan darah dan membinasakan
jiwa-jiwa, dengan tujuan untuk memperoleh
keuntungan yang tidak benar.
28Dan nabi-nabinya telah mengoles dirinya

dengan kapur, melihat penglihatan-penglihatan
kesia-siaan dan meramalkan kebohongan
kepada mereka dengan berkata: Beginilah
Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3069)
berkata: Padahal TUHAN (YAHWEH - 3068)
tidak berfirman.
29 Penduduk negeri itu telah menggunakan

penindasan dan melakukan perampokan;
mereka menyusahkan orang-orang miskin dan
sengsara; dan mereka menindas orang asing
tanpa keadilan.
30Aku mencari di tengah-tengah mereka

seseorang untuk mendirikan sebuah tembok,
dan berdiri di dalam celah di hadapan-Ku
demi negeri itu, sehingga Aku tidak akan
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menghancurkannya; tetapi Aku tidak
menemukannya.
31 Jadi Aku mencurahkan kegeraman-

Ku atas mereka; dengan api murka-Ku
Aku membinasakan mereka; Aku telah
menimpakan perbuatan mereka ke atas kepala
mereka," demikianlah firman Tuhan (Tuhan -
136) ALLAH (YAHWEH - 3069).

23
1Dan datanglah Firman TUHAN
(YAHWEH - 3068) kepadaku, yang

mengatakan,
2 "Hai anak manusia, ada dua wanita,

anak-anak perempuan dari satu ibu.
3Mereka bertindak sebagai pelacur di

Mesir; mereka bertindak sebagai pelacur di
sana pada masa mudanya. Di sana buah
dadanya dipegang-pegang dan di sana puting
keperawanannya diremas-remas.
4Nama yang tertua ialah Ohola, dan adiknya

ialah Oholiba. Dan mereka adalah milik-Ku
dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan
anak-anak perempuan. Dan nama mereka:
Ohola, yaitu Samaria dan Oholiba, yaitu
Yerusalem.
5Ohola melacur sementara jadi milik-Ku.

Dan dia birahi terhadap kekasih-kekasihnya,
kepada orang-orang Ashur, tetangganya,
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6 yang berpakaian kain ungu, pemuka-

pemuka dan penguasa-penguasa, semua
dari mereka orang-orang muda yang
menggairahkan, para pasukan penunggang
kuda.
7Dan dia melakukan percabulan dengan

mereka, orang-orang pilihan Ashur, dengan
semua orang, dan dengan semua yang ia
birahi kepadanya, dia mencemari dirinya
dengan seluruh berhala mereka.
8Dan dia tidak meninggalkan percabulannya

sejak dari Mesir, karena mereka telah berbaring
dengannya pada masa mudanya, dan mereka
meremas-remas puting keperawanannya dan
mencurahkan percabulan kepadanya.
9Oleh karena itu Aku telah menyerahkannya

ke tangan kekasih-kekasihnya, ke tangan
orang-orang Ashur yang kepadanya dia birahi.
10Mereka menyingkapkan ketelanjangannya.

Mereka menangkap anak-anak lelakinya
dan anak-anak perempuannya. Dan mereka
membunuhnya dengan pedang. Tetapi dia
menjadi ternama di antara wanita-wanita
karena mereka telah menjatuhkan hukuman
kepadanya.
11Dan adik perempuannya Oholiba melihat,

dan nafsunya lebih jahat daripada kakaknya,
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dan percabulannya lebih besar daripada
saudara perempuannya.
12Dia birahi kepada orang-orang Ashur,

kepada pemuka-pemuka tetangganya dan
pemimpin-pemimpin yang berpakaian paling
indah, kepada orang yang menunggang
kuda, semua dari orang muda mereka yang
menggairahkan.
13Kemudian Aku melihat bahwa dia telah

tercemar; satu jalan ada pada mereka berdua.
14Dan dia menambah percabulannya. Dan

dia melihat pria-pria yang terukir di dinding,
berhala-berhala orang Kasdim yang diukir
dengan warna merah,
15 di pinggangnya ada ikat pinggang, di

kepalanya ada serban yang berjuntai, semua
mereka seperti tampilan penguasa, seperti
rupa orang-orang Babilon, yang Kasdim adalah
tanah kelahirannya.
16Dan dia birahi terhadap mereka dengan

pandangan matanya, dan dia mengirim
utusan-utusan kepada mereka, ke tanah
Kasdim.
17Dan orang-orang Babilon datang

kepadanya, ke ranjang cinta, dan mereka
mencemarinya dengan percabulan mereka;
dan dia menjadi najis dengan mereka, dan
jiwanya menjadi asing dari mereka.
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18Dan dia menyingkapkan percabulannya,

dan dia menyingkapkan ketelanjangannya, dan
jiwa-Ku menjadi asing dari dia, sebagaimana
jiwa-Ku telah menjadi asing dari saudara
perempuannya.
19Dia memperbanyak percabulannya untuk

mengenang masa mudanya, yang ia telah
bersundal di tanah Mesir.
20Dan dia birahi terhadap kekasih-kekasihnya

yang auratnya seperti kelamin keledai, dan
zakarnya seperti zakar kuda.
21Demikian engkau mendambakan kefasikan

masa mudamu, ketika mereka meremas-remas
putingmu sejak dari Mesir, karena buah dada
masa mudamu."
22 "Jadi, hai Oholiba, beginilah Tuhan

(Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3069)
berfirman: Lihatlah, Aku akan membangkitkan
kekasih-kekasihmu melawan engkau, yang
dari padanya jiwamu diasingkan. Dan Aku
akan membawa mereka melawan engkau dari
sekelilingmu.
23Orang-orang Babilon dan seluruh orang

Kasdim, Pekod, dan Soa, dan Koa, semua
orang Ashur bersama mereka; semua mereka
orang-orang muda yang menggairahkan:
pemuka-pemuka dan penguasa-penguasa,
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pejabat-pejabat dan orang-orang ternama;
semua mereka para penunggang kuda.
24Dan mereka akan datang melawan engkau

dengan senjata-senjata, kereta-kereta perang,
dan roda-roda, dan dengan sekumpulan
bangsa; perisai-perisai besar dan perisai-
perisai kecil dan ketopong akan menempatkan
diri mereka terhadap engkau di sekelilingmu.
Dan Aku akan memberikan di hadapan mereka
penghakiman, dan mereka akan mengadili
engkau menurut penghakiman mereka.
25Dan Aku akan membalaskan kecemburuan-

Ku terhadapmu, dan mereka akan
memperlakukan engkau dalam kemarahan.
Mereka akan membawa pergi hidungmu
dan telingamu, dan sisamu akan rebah oleh
pedang. Mereka akan menangkap anak-anak
lelakimu dan anak-anak perempuanmu dan
sisamu akan dimakan oleh api.
26Dan mereka akan melepaskanmu dari

pakaianmu, dan mengambil perhiasan-
perhiasanmu.
27Aku akan membuat kefasikanmu dan

percabulanmu sejak dari tanah Mesir
terhapus darimu, dan engkau tidak akan lagi
memandang mereka, dan engkau tidak akan
mengingat Mesir lagi.
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28Sebab beginilah Tuhan (Tuhan - 136)

ALLAH (YAHWEH - 3068) berfirman: Lihatlah,
Aku akan menyerahkan engkau ke tangan
orang-orang yang membencimu; di tangan
orang-orang yang membuat jiwamu terasing
dari mereka.
29Dan mereka memperlakukan engkau

dengan kebencian, dan akan merampas
seluruh kekayaanmu, dan akan meninggalkan
engkau telanjang dan bugil, dan aurat
persundalanmu akan disingkapkan, bahkan
kefasikan dan percabulanmu.
30Hal-hal ini akan terjadi kepadamu

karena engkau telah bersundal terhadap
bangsa-bangsa, dan karena engkau telah
dicemarkan oleh berhala-berhala mereka.
31Engkau telah berjalan di jalan saudara

perempuanmu, dan Aku akan memberikan
pialanya ke dalam tanganmu.
32Beginilah Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH

(YAHWEH - 3069) berfirman: Engkau akan
minum dari piala saudara perempuanmu
yang dalam dan lebar; engkau akan menjadi
tertawaan dan olok-olok; karena banyak isinya.
33Dalam kemabukan dan penderitaan

engkau akan dipenuhi; piala kengerian
dan kehancuran, itu piala dari saudaramu
perempuan, Samaria.
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34Dan engkau akan meminumnya, dan

menghabiskannya. Dan engkau akan
meremukkan pecahan-pecahannya, dan
engkau akan merobek dadamu. Sebab, Aku
telah mengatakannya, demikianlah firman
Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3069).
35Oleh karena itu beginilah Tuhan (Tuhan

- 136) ALLAH (YAHWEH - 3069) berfirman:
Karena engkau telah melupakan Aku dan
meninggalkan Aku, jadi tanggunglah sendiri
kefasikanmu dan percabulanmu."
36Dan TUHAN (YAHWEH - 3068) berfirman

kepadaku, "Hai anak manusia, maukah engkau
menghakimi Ohola dan Oholiba? Kemudian
beritahukanlah kepada mereka tentang
kekejiannya,
37 karena mereka telah melakukan perzinaan,

dan darah ada pada tangan mereka. Dan
mereka telah melakukan perzinaan dengan
berhala-berhala mereka, dan bahkan anak-
anak lelakinya yang telah mereka lahirkan
bagi-Ku, telah mereka persembahkan untuk
makan mereka.
38Bahkan mereka masih melakukan ini

kepada-Ku: Mereka telah mencemarkan
tempat kudus-Ku pada hari itu, dan telah
menajiskan hari-hari Sabat-Ku.
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39Dan ketika mereka menyembelih anak-

anak lelakinya bagi berhala-berhala mereka,
kemudian mereka masuk ke tempat kudus-Ku
pada hari itu untuk menajiskannya. Dan
sungguh, mereka telah melakukan ini di
tengah-tengah rumah-Ku.
40Bahkan lebih lagi, mereka telah menyuruh

orang-orang untuk datang dari tempat yang
jauh, dengan menyuruh seorang suruhan
kepada mereka. Dan lihatlah, mereka datang,
dan demi mereka engkau membersihkan
dirimu, mewarnai kelopak matamu, dan
menghias dirimu dengan perhiasan-perhiasan.
41Dan engkau duduk di tempat tidur

yang mewah, dan sebuah meja tersusun di
hadapannya, dan engkau menaruh ukupan-Ku
serta minyak-Ku di atasnya.
42Dan suara orang banyak ada bersamanya,

dan pemabuk-pemabuk dari padang gurun
yang membawa serta sejumlah besar orang;
dan mereka memakai gelang pada tangan
mereka, dan mahkota kemuliaan di atas
kepalanya.
43Kemudian Aku berkata kepada seseorang

yang sedang melakukan perzinaan: Akankah
mereka sekarang bersundal dengan dia, dan
dia bersundal dengan mereka?
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44Kemudian mereka pergi kepadanya, seperti

mereka pergi kepada seorang pelacur, jadi
demikianlah mereka pergi kepada Ohola dan
Oholiba, wanita-wanita fasik itu.
45Sebagai orang-orang yang benar

mereka akan menghakimi mereka itu
dengan penghakiman persundalan, dan
dengan penghakiman atas mereka yang
menumpahkan darah; karena mereka adalah
para pesundal, dan darah ada di tangan
mereka.
46Karena itu beginilah Tuhan (Tuhan - 136)

ALLAH (YAHWEH - 3069) berfirman: Bawalah
kepada mereka segerombolan orang untuk
memberikan kengerian dan penjarahan.
47Dan gerombolan itu melempari mereka

dengan batu, dan memenggal mereka dengan
pedang. Mereka akan membunuh anak-anak
lelakinya dan anak-anak perempuannya, dan
mereka akan membakar rumah-rumah mereka
dengan api.
48Demikianlah Aku akan menghentikan

kefasikan dari tanah itu, sehingga semua
wanita akan memperbaiki diri dan tidak akan
berbuat seturut kefasikanmu.
49Mereka akan membalas kejahatan atasmu,

dan kamu akan menanggung dosa-dosa
karena berhala-berhalamu. Dan kamu akan
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mengetahui bahwa Akulah Tuhan (Tuhan -
136) ALLAH (YAHWEH - 3069)."

24
1Dan datanglah Firman TUHAN
(YAHWEH - 3068) kepadaku, pada

tahun kesembilan, bulan kesepuluh, pada
tanggal sepuluh bulan itu, dengan berkata,
2 "Hai anak manusia, tuliskanlah untukmu

nama hari ini, ya, nama hari ini! Raja Babilon
telah mulai pengepungannya terhadap
Yerusalem pada hari ini.
3Ucapkanlah suatu perumpamaan kepada

kaum pemberontak, dan engkau harus
mengatakan kepada mereka: Beginilah
Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH -
3069) berfirman: Taruhlah sebuah belanga di
atas api! Taruhlah, dan tuangkanlah air ke
dalamnya!
4Kumpulkanlah potongan-potongannya ke

dalamnya, setiap potongan yang baik dari
paha dan punggungnya. Penuhilah belanga itu
dengan tulang-tulang pilihan.
5Ambillah seekor domba pilihan dan susun

tulang-tulang di bawahnya; rebuslah itu
sampai mendidih; juga biarlah tulang-
tulangnya menjadi lunak di dalamnya.
6Oleh karena itu, beginilah Tuhan

(Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3069)
berfirman: Celakalah kota yang penuh darah,
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yang belanganya berkarat di dalamnya,
dan karatnya tidak bisa hilang darinya!
Keluarkanlah itu potongan demi potongan,
jangan memilih-milih atasnya.
7Sebab darahnya ada di tengah-tengahnya,

dia menaruhnya di atas batu yang gundul. Ia
tidak menuangkan di atas tanah agar dapat
menutupinya dengan debu.
8Supaya membuat bangkit amarah untuk

mengambil pembalasan dendam. Aku telah
mencurahkan darahnya ke atas batu yang
gundul, sehingga dia tidak tertutupi.
9Oleh karena itu, beginilah Tuhan (Tuhan

- 136) ALLAH (YAHWEH - 3068) berfirman:
Celakalah kota yang penuh darah! Aku juga
akan memperbesar tempat pembakarannya.
10Tumpuklah kayu dan nyalakanlah api,

masak dagingnya, lalu rempah-rempahi
dengan baik; dan biarkanlah tulang-tulangnya
terbakar.
11 Letakkanlah kuali kosong di atasnya,

supaya menjadi panas, dan membara, dan
kotorannya akan leleh di dalamnya, sehingga
karatnya akan habis.
12 Ia bersusah payah dengan sia-sia, dan

karatnya yang makin tebal tidak hilang,
walaupun dalam api.
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13Di dalam kecemaranmu ada kejahatan.

Sebab Aku telah menahirkan engkau, namun
engkau tetap tidak tahir, engkau tidak akan
menjadi bersih dari kecemaranmu sampai Aku
menghentikan murka-Ku atasmu.
14Aku, TUHAN (YAHWEH - 3068),

telah berfirman, itu pasti terjadi, dan
Aku akan melakukannya. Aku tidak
akan membiarkannya, dan Aku tidak
akan berbelaskasihan, Aku juga tidak
akan merasa menyesal. Sesuai dengan
kelakuan-kelakuanmu dan sebagaimana
perbuatan-perbuatanmu, mereka akan
menghakimimu, firman Tuhan (Tuhan - 136)
ALLAH (YAHWEH - 3069).
15Dan firman Tuhan TUHAN (YAHWEH -

3068) datang kepadaku, yang mengatakan,
16 "Hai anak manusia, lihatlah, Aku akan

mengambil dari padamu keinginan matamu
dengan sebuah pukulan. Namun engkau tidak
akan meratap, dan tidak akan menangis, dan
tidak akan mengeluarkan air matamu.
17Mengeluhlah dengan diam-diam, janganlah

membuat ratapan kematian. Ikatkanlah
serbanmu, dan kenakan kasut pada kakimu,
dan janganlah menutupi kumismu; dan roti
orang-orang itu janganlah engkau makan."
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18Demikianlah aku berbicara kepada bangsa

itu pada pagi harinya. Dan istriku mati
pada sore harinya. Dan aku melakukan
pada pagi hari berikutnya seperti yang telah
diperintahkan kepadaku.
19Dan bangsa itu berkata kepadaku,

"Tidakkah engkau akan mengatakan pada
kami apa artinya semua ini bagi kami, sehingga
engkau berbuat demikian?"
20Kemudian aku berkata kepada mereka,

"Firman TUHAN (YAHWEH - 3068) datang
kepadaku, yang berkata:
21Katakanlah kepada keluarga Israel!

Beginilah Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH
(YAHWEH - 3069) berfirman: Lihatlah,
Aku akan menajiskan tempat kudus-Ku,
kebanggaan atas kekuatanmu, keinginan
matamu, dan kenikmatan bagi jiwamu.
Maka anak-anak lelakimu dan anak-anak
perempuanmu, yang telah kamu tinggalkan,
akan rebah oleh pedang.
22Dan kamu akan melakukan seperti yang

telah Aku lakukan. Janganlah kamu menutupi
kumismu, dan janganlah kamu makan roti
milik orang-orang itu.
23Dan serban akan ada di kepalamu,

serta kasut di kakimu. Kamu tidak akan
meratap ataupun menangis; tetapi kamu akan
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membusuk di dalam kesalahan-kesalahanmu,
dan setiap orang akan mengeluh kepada
saudaranya.
24Demikianlah Yehezkiel menjadi sebuah

tanda bagimu. Seperti semua yang telah dia
lakukan, kamu akan melakukannya. Dan ketika
itu terjadi, kamu akan mengetahui bahwa
Akulah Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH
- 3069)."
25 "Dan engkau, hai anak manusia, tidakkah

hal itu akan terjadi pada waktu Aku mengambil
dari mereka kekuatan mereka, kegirangan
dari kecantikan mereka, keinginan pada
mata mereka, kebanggaan dari jiwa mereka
--anak-anak lelaki mereka dan anak-anak
perempuan mereka?
26Dia akan datang pada hari itu kepadamu,

seorang yang terluput, untuk membuat engkau
mendengar dengan telingamu.
27 Pada hari itu mulutmu akan terbuka kepada

dia yang terluput, dan engkau akan berbicara
dan tidak lagi bisu. Dan engkau akan menjadi
sebuah tanda bagi mereka, dan mereka akan
mengetahui bahwa Akulah TUHAN (YAHWEH -
3068)."

25
1Dan datanglah Firman TUHAN
(YAHWEH - 3068) kepadaku, yang

mengatakan,
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2 "Hai anak manusia, arahkanlah wajahmu

kepada bani Amon dan bernubuatlah terhadap
mereka.
3Dan engkau harus mengatakan kepada bani

Amon: Dengarkanlah firman Tuhan (Tuhan
- 136) ALLAH (YAHWEH - 3069), beginilah
Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3069)
berfirman: Karena engkau telah berkata:
Hore!, terhadap tempat kudus-Ku ketika
dia dicemarkan, dan terhadap tanah Israel
ketika dia dihancurkan, dan terhadap keluarga
Yehuda ketika mereka pergi ke pembuangan,
4 oleh karena itu, lihatlah, Aku akan

menyerahkan engkau kepada bani timur
menjadi miliknya. Dan mereka akan mendirikan
perkemahan mereka di tengah-tengahmu,
dan menempatkan tempat kediamannya
di antara engkau. Mereka akan memakan
buah-buahanmu, dan mereka akan meminum
susu ternakmu.
5Dan Aku akan menyerahkan Raba sebagai

sebuah padang rumput untuk unta-unta, dan
bani Amon sebagai tempat peristirahatan
kambing domba. Lalu kamu akan mengetahui
bahwa Akulah TUHAN (YAHWEH - 3068).
6Sebab, beginilah Tuhan (Tuhan - 136)

ALLAH (YAHWEH - 3069) berfirman: Karena
engkau telah bertepuk tangan, dan telah
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menghentakkan kakimu, dan bersukacita
dengan segala dengki di dalam hatimu atas
kecelakaan tanah Israel,
7 jadi, lihatlah, Aku akan mengacungkan

tangan-Ku ke atasmu dan akan menyerahkan
engkau sebagai tawanan kepada bangsa-
bangsa. Dan Aku akan memotong engkau
dari tengah bangsa-bangsa, dan Aku akan
membuatmu punah dari segala negeri. Aku
akan menghancurkan engkau. Dan engkau
akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN
(YAHWEH - 3068)."
8Beginilah Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH

(YAHWEH - 3069) berfirman, "Karena Moab
dan Seir berkata: Lihatlah, keluarga Yehuda
itu sama seperti semua bangsa!
9Karena itu, lihatlah, Aku akan membuka

salah satu sisi dataran Moab dari kota-kota, ya
kota-kotanya, dari perbatasan-perbatasannya,
kemuliaan negeri itu: Bet-Yesimot, Baal-Meon,
dan Kiryataim.
10Kepada bani timur, Aku akan

menyerahkannya bersama-sama dengan bani
Amon, bahkan aku akan memberikannya
sebagai suatu milik, sehingga bani Amon tidak
dapat diingat lagi di antara bangsa-bangsa.
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11Dan ke atas Moab Aku akan menjatuhkan

hukuman. Mereka akan mengetahui bahwa
Akulah TUHAN (YAHWEH - 3068)."
12Beginilah Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH

(YAHWEH - 3069) berfirman, "Karena Edom
telah bertindak dengan membalas dendam
terhadap keluarga Yehuda, mereka sangat
bersalah, dan terus menuntut balas pada
mereka.
13Karena itu, beginilah Tuhan (Tuhan - 136)

ALLAH (YAHWEH - 3069) berfirman: Aku akan
mengacungkan tangan-Ku ke atas Edom dan
akan membinasakan dari padanya manusia
dan binatang. Lalu Aku akan membuatnya
menjadi reruntuhan, mulai dari Teman bahkan
sampai ke Dedan mereka akan berjatuhan
oleh karena pedang.
14Dan Aku akan menaruh pembalasan-Ku

atas Edom dengan tangan umat-Ku Israel.
Dan mereka akan melakukannya di Edom
sesuai dengan murka-Ku. Dan mereka akan
mengetahui pembalasan-Ku, demikianlah
firman Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH
- 3068)."
15Beginilah Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH

(YAHWEH - 3069) berfirman, "Karena
orang-orang Filistin dituntut oleh jiwanya
untuk melakukan pembalasan, untuk
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menghancurkan dengan dendam permusuhan
turun-temurun.
16Karena itu, beginilah Tuhan (Tuhan - 136)

ALLAH (YAHWEH - 3069) berfirman: Lihatlah,
Aku akan mengacungkan tangan-Ku atas
orang Filistin, dan Aku akan melenyapkan
orang Kreta, dan akan membinasakan sisanya
dari tepi laut.
17Dan Aku akan melaksanakan atas mereka

pembalasan yang besar, dengan hardikan
murka. Dan ketika Aku menaruh pembalasan-
Ku atas mereka, mereka akan mengetahui
bahwa Akulah TUHAN (YAHWEH - 3068)."

26
1Dan terjadilah pada tahun yang
kesebelas, pada tanggal satu bulan

itu, firman TUHAN (YAHWEH - 3068) datang
kepadaku, yang berkata,
2 "Hai anak manusia, karena Tirus yang

telah berkata terhadap Yerusalem: Hore! Dia,
gerbang bangsa-bangsa, telah dihancurkan!
Dia telah ditunggangbalikkan bagiku, biarlah
aku dipuaskan, dia telah menjadi reruntuhan!
3Beginilah Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH

(YAHWEH - 3069) berfirman: Lihatlah,
Aku menentangmu hai Tirus. Dan Aku
akan membangkitkan banyak bangsa
untuk melawan engkau, seperti lautan
mendatangkan gelombang-gelombangnya.
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4Dan mereka akan menghancurkan

tembok-tembok Tirus, dan merobohkan
menara-menaranya, dan Aku juga akan
mengikis habis debu tanahnya dan
menjadikannya seperti sebuah bukit batu yang
gundul.
5 Itu akan menjadi sebuah tempat menjemur

jaring di tengah-tengah lautan. Sebab, Aku
telah berfirman," firman Tuhan (Tuhan - 136)
ALLAH (YAHWEH - 3069), "dan dia akan
menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa.
6Dan anak-anak perempuannya yang ada

di ladang akan dibunuh dengan pedang,
dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah
TUHAN (YAHWEH - 3068)."
7Sebab, beginilah Tuhan (Tuhan - 136)

ALLAH (YAHWEH - 3069) berfirman, "Lihatlah,
terhadap Tirus, dari utara Aku akan membawa
Raja Nebukadnezar, raja Babilon, raja
segala raja, bersama kuda, dan bersama
kereta-kereta perang, dan bersama para
penunggang kuda, bahkan suatu rombongan
dan orang-orang yang amat banyak.
8 Ia akan membunuh anak-anak

perempuanmu di ladang dengan pedang.
Dan dia akan membuat tembok-tembok
pengepungan terhadapmu, dan dia akan
menuangkan terhadapmu sebuah gundukan
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tanah, dan membangun perlindungan
terhadapmu.
9Dan dia akan memasang alat-alat pendobrak

terhadap tembok-tembokmu, dan dia akan
merobohkan menara-menaramu dengan
kapak-kapaknya.
10Dari banyak kudanya, debunya akan

menutupimu. Dari suara pasukan berkuda,
roda-roda, dan kereta-kereta perang, akan
mengguncang tembokmu ketika dia memasuki
gerbangmu, seperti orang-orang memasuki
kota yang sudah didobrak.
11Dengan kaki kudanya dia akan menginjak-

injak semua jalanmu. Ia akan membunuh
rakyatmu dengan pedang, dan tugu-tugu
kekuatanmu akan roboh ke tanah.
12 Lalu mereka akan menjarah kekayaanmu,

serta merampas barang-barang daganganmu.
Mereka akan merobohkan tembok-tembokmu
dan menghancurkan rumah-rumahmu yang
indah. Mereka akan membuang batu-batumu,
kayu-kayumu dan debu-debumu ke dalam air.
13Dan Aku akan menghentikan keramaian

dari nyanyian-nyanyianmu dan suara
harpa-harpamu tidak akan terdengar lagi.
14Dan Aku akan membuatmu seperti sebuah

bukit batu yang gundul. Engkau akan menjadi
sebuah tempat jaring dan engkau tidak akan
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dibangun lagi; karena Aku, Tuhanlah (YAHWEH
- 3069), telah berfirman," demikianlah firman
Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3068).
15Beginilah Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH

(YAHWEH - 3069) berfirman kepada Tirus;
"Tidakkah tanah-tanah pantai bergoncang
pada suara kejatuhanmu, ketika orang-orang
yang sekarat mengerang, ketika pembantai
membantai di tengah-tengahmu?
16Kemudian akan turun dari takhtanya

semua pemuka bangsa di laut dan melepaskan
jubah-jubahnya, dan menanggalkan pakaian
sulaman kebesarannya dengan menggigil.
Mereka akan mengenakan pakaian; di atas
tanah mereka akan duduk dan akan gemetaran
setiap saat, dan mengalami kengerian karena
engkau.
17 Lalu mereka akan mengangkat suatu

ratapan bagimu, dan akan berkata kepadamu:
Betapa engkau yang tinggal di tepi laut
dibinasakan, kota yang pantas dipuja, yang
kuat di lautan, dia dan penduduknya yang
meletakkan ancamannya, atas seluruh
penduduknya!
18Sekarang daerah pesisir akan gemetar

pada hari kejatuhanmu. Dan pesisir yang
ada di tepi laut akan menjadi susah atas
kepergianmu.
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19Sebab beginilah Tuhan (Tuhan - 136)

ALLAH (YAHWEH - 3069) berfirman: Ketika
Aku akan menjadikan engkau sebuah kota
yang runtuh, seperti kota-kota yang tidak
didiami, ketika Aku akan menaikkan pasang
samudera atasmu, dan menutupi engkau
dengan air yang besar,
20maka Aku akan menurunkan engkau

bersama dengan orang-orang yang turun
ke liang kubur, bersama bangsa-bangsa
dahulu kala, dan Aku akan membuat engkau
berdiam di bagian bumi paling bawah, di
tempat-tempat reruntuhan dahulu kala,
bersama dengan orang-orang yang turun ke
liang kubur, sehingga engkau tidak memiliki
penduduk lagi, tetapi Aku akan memberikan
kemuliaan di negeri orang-orang hidup.
21Aku akan memberimu kengerian dan

engkau tidak akan ada lagi. Walaupun engkau
dicari orang, tetapi engkau tidak akan pernah
ditemukan lagi selamanya," demikianlah
firman Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH
- 3069).

27
1Dan firman TUHAN (YAHWEH - 3068)
datang kepadaku, yang mengatakan,

2 "Dan engkau, hai anak manusia, bawalah
sebuah ratapan bagi Tirus.
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3Engkau harus mengatakan kepada Tirus:

Hai engkau yang tinggal di pintu masuk
lautan, pedagang dari bangsa-bangsa daerah
pesisir, beginilah Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH
(YAHWEH - 3068) berfirman: Hai Tirus,
engkau telah berkata: Akulah keindahan yang
sempurna.
4Di jantung lautan itulah batas-batas

wilayahmu; ahli-ahli bangunanmu telah
menyempurnakan keindahanmu.
5Mereka telah membuat bagimu semua

papanmu dari kayu sanobar Senir; mereka
telah mengambil sebatang kayu aras dari
Lebanon untuk membuat sebuah tiang layar
bagimu.
6Mereka telah membuat dayung-dayungmu

dari pohon tarbantin Basan; untuk geladakmu,
mereka menatah gading pada kayu cemara
dari pantai Kitim.
7 Layarmu dari lenan halus, dengan karya

sulaman dari Mesir; padamu ada sebuah panji
berwarna biru dan ungu dari pantai Elisa yang
menjadi naunganmu.
8 Para penduduk Sidon dan Arwad menjadi

pendayung-pendayungmu. Para ahlimu,
hai Tirus, ada di dalammu, merekalah
pelaut-pelautmu.
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9 Para tua-tua Gebal dan orang-orang

bijaknya ada bersamamu untuk memakal
celah-celah kapalmu. Semua kapal laut dan
awak kapalnya ada bersamamu, untuk saling
bertukar barang dagangannya.
10 Persia, Lud dan Put menjadi bala

tentaramu, prajurit-prajurit perang bagimu;
mereka menggantungkan perisai dan
ketopong padamu; mereka menambahkan
kemegahanmu.
11Bani Arwad dan bala tentaramu ada

di atas tembok-tembok sekelilingmu; dan
orang Gamad ada di atas menara-menaramu.
Mereka menggantungkan senjata-senjatanya
pada tembok di sekelilingmu; mereka telah
menyempurnakan keindahanmu.
12Orang-orang Tarsis adalah pedagang-

pedagangmu, dari kelimpahan kekayaanmu;
dengan perak, besi, timah putih, dan timah
hitam, mereka memberikan sebagai barang
daganganmu.
13Yawan, Tubal dan Mesekh, merekalah

pedagang-pedagangmu; mereka memberikan
budak-budak dan bejana dari perunggu untuk
barang-barangmu.
14Dari keluarga Togarma: mereka

memberikan kuda-kuda kereta, kuda-kuda
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perang dan bagal-bagal untuk barang-barang
daganganmu.
15Bani Dedan menjadi pedagang-

pedagangmu; banyak negeri pesisir menjadi
tempat perdagangan karya tanganmu. Mereka
membawa taring gading dan kayu hitam
sebagai pemberian kepadamu.
16Aram adalah pedagang-pedagangmu

dari kelimpahan hasil karyamu, dengan
batu zamrud, kain ungu, barang-barang
beraneka warna, lenan halus, karang dan
batu delima, mereka memberikannya sebagai
barang-barang daganganmu.
17Orang-orang Yehuda dan tanah Israel,

merekalah pedagang-pedagangmu; dengan
gandum dari Minit dan Pannag, dan madu dan
minyak serta balsam, mereka memberikannya
untuk barang-barang daganganmu.
18Damshik adalah pembelimu dari

kelimpahan hasil kerjamu, dari kelimpahan
kekayaanmu, dari anggur Helbon, dan wol
putih.
19Orang Vedan dan Jawan sibuk menyalurkan

barang-barangmu; besi halus, kayu teja,
dan tebu ada di antara barang-barang
daganganmu.
20Orang Dedanlah yang berdagang kain

pelana denganmu.
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21Arab dan semua penguasa Kedar,

merekalah yang berdagang anak domba,
domba jantan dan kambing jantan dengan
engkau; inilah yang diperdagangkan dengan
engkau.
22 Pedagang-pedagang dari Sheba dan

Raemalah yang berdagang dengan engkau;
mereka memberikan seluruh rempah
terbaiknya, dan segala batu permata yang
mahal dan emas sebagai barang-barangmu.
23Haran, Kane, Eden, pedagang-pedagang

dari Sheba, Ashur dan Kilmot adalah teman
dagangmu.
24Merekalah yang berdagang barang-barang

yang sempurna denganmu, kain berwarna
ungu, dan kain yang bersulam, permadani
yang beraneka warna, dengan tali yang
terikat kuat, dan kayu-kayu aras di antara
barang-barang daganganmu.
25Kapal-kapal Tarsis membawa barang-

barang daganganmu. Dan engkau dipenuhi
dengan muatan dan engkau menjadi sangat
berhasil di tengah lautan."
26 "Pendayung-pendayungmu membawa

engkau ke laut yang besar, tetapi angin
timur telah menghancurkan engkau di tengah
lautan.
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27Hartamu dan barang-barangmu, barang-

barang daganganmu, pelaut-pelautmu,
anak-anak buah kapalmu yang memakal
celah-celah geladakmu, dan pedagang-
pedagangmu, serta seluruh prajurit yang ada
padamu, dan semua penumpang yang ada di
tengah-tengahmu, akan tenggelam di tengah
lautan pada hari kehancuranmu.
28Suara jeritan para pelautmu akan

menggetarkan tanah-tanah padang rumput.
29Dan semua yang memegang dayung akan

turun dari kapal mereka, anak-anak buah
kapal, semua pelaut, mereka akan berdiri di
atas tanah,
30 dan akan memperdengarkan suara mereka

kepadamu dan akan berteriak dengan nyaring,
dan akan menaruh debu di atas kepalanya;
mereka akan berguling-guling dalam abu.
31Mereka akan menggunduli kepalanya demi

engkau, dan akan melilitkan kain kabung di
tubuhnya; mereka akan menangis bagimu
dengan kepahitan jiwa, dengan suatu ratapan
yang pahit.
32Dan mereka akan meratap bagimu di

dalam kedukaan mereka, dan mereka meratap
atasmu: Siapakah seperti Tirus, yang tenang
di tengah lautan?
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33Ketika barang-barangmu datang dari

lautan, engkau memuaskan banyak bangsa.
Dengan banyaknya kekayaanmu dan barang-
barang daganganmu, engkau memperkaya
raja-raja di bumi.
34Sekarang ini engkau dihancurkan oleh

lautan, di kedalaman air; barang-barang
daganganmu dan seluruh rombonganmu telah
tenggelam.
35Semua yang tinggal di pantai tertegun

padamu; dan raja-raja mereka menggigil
ketakutan, mukanya berkerut.
36 Pedagang-pedagang di sekeliling bangsa-

bangsa mencemooh engkau; engkau telah
menjadi kengerian. Dan engkau tidak akan
ada untuk selamanya."

28
1Dan datanglah Firman TUHAN
(YAHWEH - 3068) kepadaku, yang

mengatakan,
2 "Hai anak manusia, katakanlah kepada

raja Tirus: Beginilah Tuhan (Tuhan - 136)
ALLAH (YAHWEH - 3069) berfirman: Karena
engkau menjadi tinggi hati, dan engkau telah
berkata: Aku adalah Allah (Elohim - 410), aku
akan duduk di takhta Allah (Elohim - 430) di
tengah-tengah lautan, namun engkau seorang
manusia, dan bukan Allah (Elohim - 410),
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walaupun engkau telah mengatur hatimu
seperti hati Allah (Elohim - 430).
3 Lihatlah, engkau lebih bijaksana daripada

Daniel, semua rahasia tidak tersembunyi
bagimu.
4Dengan kebijaksanaan dan dengan

pengetahuanmu engkau telah memperkaya
dirimu, dan telah mengumpulkan emas dan
perak ke dalam perbendaharaanmu.
5Dengan kebesaran kebijaksanaanmu,

dengan perdaganganmu, engkau telah
memperbanyak kekayaanmu, dan engkau
menjadi tinggi hati karena kekayaanmu.
6Karena itu beginilah Tuhan (Tuhan - 136)

ALLAH (YAHWEH - 3069) berfirman: Sebab
engkau telah mengatur hatimu seperti hati
Allah (Elohim - 430),
7 sebab itu, lihatlah, Aku akan membawa

orang-orang asing kepadamu, dari bangsa-
bangsa yang paling kejam. Dan mereka
akan menghunus pedangnya terhadap
keindahan hikmatmu, dan akan mencemarkan
kemegahanmu.
8Mereka akan membawamu turun ke

liang kubur, dan engkau akan mati seperti
orang-orang yang mati terbunuh di tengah
lautan.
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9Apakah engkau akan berkata: Akulah

Allah (Elohim - 430) di hadapan orang yang
akan membunuhmu? Namun engkau seorang
manusia, dan bukan Allah (Elohim - 410), di
tangan orang yang akan menikammu.
10Engkau akan mati pada kematian orang-

orang tak bersunat, oleh tangan orang-orang
asing. Sebab, Aku telah berfirman, demikianlah
firman Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH
- 3069)."
11 Lalu datanglah firman TUHAN (YAHWEH -

3068) kepadaku, dengan mengatakan,
12 "Hai anak manusia, merataplah atas

raja Tirus, dan engkau harus mengatakan
kepadanya: Beginilah firman Tuhan (Tuhan
- 136) ALLAH (YAHWEH - 3069): Engkaulah
pemeterai takaran yang penuh hikmat dan
seluruhnya indah.
13Engkau pernah berada di Eden, taman

Allah (Elohim - 430); setiap batu yang
berharga menjadi selubungmu: yaspis merah,
krisolit, dan berlian, batu pirus, krisopras,
nefrit, lazurit, batu darah dan malakit, dan
emas. Kepiawaian tamborinmu dan serulingmu
telah dipersiapkan dalam dirimu pada hari
engkau diciptakan.
14Engkau adalah kerub yang diurapi yang

menutupi, dan Aku telah menempatkanmu
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di gunung Allah (Elohim - 430) yang kudus,
tempat engkau berada. Engkau berjalan naik
dan turun di tengah-tengah batu-batu api.
15Engkau sempurna di dalam jalanmu sejak

hari engkau diciptakan, sampai kesalahan
ditemukan di dalammu.
16Dengan banyaknya perdaganganmu,

mereka memenuhimu dengan kekejaman,
dan engkau telah berbuat dosa. Maka Aku
melemparkan engkau dari gunung Allah
(Elohim - 430); Aku akan menghancurkanmu,
hai kerub yang menutupi, dari tengah-tengah
batu-batu api.
17Engkau menjadi tinggi hati karena

keindahanmu; dan engkau merusak hikmatmu
karena kemegahanmu. Aku telah melemparkan
engkau ke bumi. Dan Aku akan menaruh
engkau di hadapan raja-raja, sehingga mereka
dapat melihat engkau.
18Dengan banyaknya kesalahanmu, dan

dengan kecurangan perdaganganmu,
engkau telah mencemarkan tempat-tempat
kudusmu; jadi Aku menyalakan api dari
tengah-tengahmu; itu akan menelanmu, dan
Aku akan menjadikan engkau abu di atas
bumi, di hadapan semua yang melihat engkau.
19Semua yang mengenal engkau di antara

bangsa-bangsa, akan tertegun terhadapmu;
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engkau akan menjadi kengerian, dan engkau
akan lenyap untuk selamanya."
20Dan datanglah firman TUHAN (YAHWEH -

3068) kepadaku, yang mengatakan,
21 "Hai anak manusia, arahkanlah wajahmu

terhadap Sidon dan bernubuatlah terhadap
dia,
22 dan engkau harus mengatakan: Beginilah

Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3069)
berfirman: Lihatlah, Aku menentangmu, hai
Sidon, dan Aku akan dimuliakan di tengah-
tengahmu. Dan mereka akan mengetahui
bahwa Akulah TUHAN (YAHWEH - 3068),
pada saat Aku melakukan penghukuman-
penghukuman di dalamnya, dan akan
dikuduskan olehnya.
23Dan Aku akan mendatangkan sampar

ke atasnya, dan darah di jalan-jalannya.
Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh
pedang akan berjatuhan di tengah-tengahnya,
padanya, dari sekitarnya. Dan mereka akan
mengetahui bahwa Akulah TUHAN (YAHWEH -
3068).
24Di sana tidak akan ada duri yang menusuk

atau onak yang menyakitkan lagi bagi
keluarga Israel, dari semua orang yang ada
di sekelilingnya, yang membenci mereka. Dan
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mereka mengetahui bahwa Akulah Tuhan
(Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3069)."
25Beginilah Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH

(YAHWEH - 3068) berfirman, "Pada saat
Aku mengumpulkan keluarga Israel dari
bangsa-bangsa yang di tengah-tengahnya
mereka telah diserakkan, dan akan dikuduskan
di antara mereka di hadapan bangsa-bangsa
itu, maka mereka akan tinggal di tanah mereka
yang telah Aku berikan kepada hamba-Ku
Yakub.
26Mereka akan tinggal di sana dengan aman,

dan akan membangun rumah-rumah dan
membuat kebun-kebun anggur. Ya, mereka
akan tinggal dengan aman, pada saat Aku
melakukan penghukuman atas semua yang
membenci mereka, yang ada di sekitar mereka.
Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah
TUHAN (YAHWEH - 3068), Allah (Elohim - 430)
mereka."

29
1 Pada tahun kesepuluh, bulan
kesepuluh, pada tanggal dua belas

bulan itu, datanglah firman TUHAN (YAHWEH
- 3068) kepadaku, dengan berkata,
2 "Hai anak manusia, arahkanlah wajahmu

kepada Firaun, raja Mesir, dan bernubuatlah
melawan dia dan melawan seluruh orang
Mesir.
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3Berbicaralah, dan engkau harus

mengatakan: Beginilah Tuhan (Tuhan - 136)
ALLAH (YAHWEH - 3069) berfirman: Lihatlah,
Akulah lawanmu, hai Firaun, raja Mesir, buaya
besar yang berbaring di tengah sungai, dan
yang berkata: Sungaiku milikku, aku telah
membuatnya.
4Namun Aku akan memasang kail-kail pada

rahangmu, dan Aku akan melekatkan pada
sisik-sisikmu ikan dari anak-anak sungaimu,
dan Aku akan mengangkat engkau dari
tengah-tengah sungaimu, dengan semua
ikan dari sungaimu akan melekat pada
sisik-sisikmu.
5Aku akan meninggalkan engkau di padang

gurun, engkau dan semua ikan di sungaimu,
engkau akan jatuh di padang terbuka, engkau
tidak akan dipindahkan atau dikumpulkan, Aku
telah memberikan engkau kepada binatang-
binatang liar di padang dan burung-burung di
udara sebagai makanan.
6Dan seluruh penduduk Mesir akan

mengetahui bahwa Akulah TUHAN (YAHWEH -
3068), karena mereka menjadi sebuah tongkat
buluh bagi keluarga Israel.
7 Pada saat mereka memegang engkau

dengan tangan, engkau terkulai dan melukai
seluruh bahu mereka. Dan ketika mereka



YEHEZKIEL 29.8–12 138

bersandar kepadamu, engkau dihancurkan dan
membuat mereka semua terhuyung-huyung.
8Oleh karena itu beginilah Tuhan (Tuhan

- 136) ALLAH (YAHWEH - 3069) berfirman:
Lihatlah, Aku akan membawa pedang
kepadamu dan melenyapkan manusia serta
binatang dari padamu.
9Dan tanah Mesir akan menjadi sebuah

kesunyian dan sebuah reruntuhan, dan
mereka akan mengetahui bahwa Akulah
TUHAN (YAHWEH - 3068), sebab ia telah
berkata: Sungai itu milikku, aku telah
membuatnya.
10Oleh karena itu, lihatlah, Aku melawan

engkau dan melawan sungai-sungaimu, dan
Aku akan menyerahkan tanah Mesir sebagai
reruntuhan dan kesunyian, dari Migdol sampai
Siene, bahkan sampai ke perbatasan tanah
Etiopia.
11Tidak akan ada kaki manusia melewatinya;

dan kaki binatang tidak akan melaluinya; dan
engkau tidak akan tinggal selama empat puluh
tahun.
12Dan Aku akan membuat tanah Mesir

menjadi kesunyian di tengah-tengah negeri
yang sunyi, dan kota-kotanya akan menjadi
sunyi di antara kota-kota yang runtuh
selama empat puluh tahun. Dan Aku akan
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menyerakkan Mesir ke antara bangsa-bangsa,
dan menyebarkan mereka ke semua negeri.
13Sebab, beginilah Tuhan (Tuhan - 136)

ALLAH (YAHWEH - 3069) berfirman: Pada
akhir tahun keempat puluh itu, Aku akan
mengumpulkan Mesir dari bangsa-bangsa
tempat mereka telah terserak di sana.
14Aku akan mengembalikan tawanan Mesir

dan mengembalikan mereka ke tanah Patros,
tanah asal mereka. Dan mereka akan menjadi
sebuah kerajaan yang lemah.
15 Itu akan menjadi kerajaan yang paling

lemah, dan tidak akan dapat meninggikan
dirinya lagi di atas bangsa-bangsa. Dan
Aku akan membuat mereka menjadi lemah
sehingga mereka tidak akan memerintah atas
bangsa-bangsa.
16Dan itu tidak akan lagi menjadi kepercayaan

bagi keluarga Israel, yang mengingatkan
kesalahan pada saat berpaling terhadap
mereka. Dan mereka akan mengetahui bahwa
Akulah Tuhan (- 136) ALLAH (YAHWEH -
3068)."
17Dan akan terjadi, pada tahun kedua

puluh tujuh, dalam bulan yang pertama,
pada tanggal satu bulan itu, firman TUHAN
(YAHWEH - 3068) kepadaku, dengan
mengatakan,



YEHEZKIEL 29.18–30.1 140
18 "Hai anak manusia, Nebukadnezar, raja

Babilon, memerintahkan tentaranya untuk
bekerja keras melawan Tirus. Setiap kepala
sudah gundul dan setiap bahu sudah lecet.
Namun baik ia maupun tentaranya tidak
mendapatkan keuntungan dari Tirus atas
usaha yang telah dia lakukan terhadap Tirus.
19Oleh karena itu, beginilah Tuhan (Tuhan

- 136) ALLAH (YAHWEH - 3069) berfirman:
Lihatlah, Aku akan menyerahkan tanah
Mesir kepada Nebukadnezar, raja Babilon.
Dan dia akan membawa kekayaannya dan
menjarah barang jarahannya, dan merampas
barang-barang rampasannya. Dan itu akan
menjadi upah bagi tentaranya.
20Sebagai hadiah atas hasil pekerjaannya

itu, Aku memberikan kepadanya tanah
Mesir, karena mereka telah bekerja bagi-Ku,"
demikianlah firman Tuhan (Tuhan - 136)
ALLAH (YAHWEH - 3069).
21 "Pada hari itu Aku akan menumbuhkan

tanduk bagi keluarga Israel, dan Aku akan
memberi kepadamu ucapan di tengah-tengah
mereka, dan mereka akan mengetahui bahwa
Akulah TUHAN (YAHWEH - 3068)."

30
1Dan datanglah Firman TUHAN
(YAHWEH - 3068) kepadaku, yang

mengatakan,
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2 "Hai anak manusia, bernubuatlah, dan

engkau harus mengatakan: Beginilah Tuhan
(Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3069)
berfirman: Merataplah! Celakalah hari itu!
3Sebab hari itu sudah dekat, bahkan hari

TUHAN (YAHWEH - 3068) sudah dekat,
hari dengan awan-awan, itulah waktu bagi
bangsa-bangsa.
4 Pedang akan datang ke atas Mesir, dan

penderitaan yang berat akan melanda Etiopia,
ketika orang-orang yang terbunuh berjatuhan
di Mesir, dan mereka akan mengambil
kekayaannya, dan dasar-dasar bangunannya
akan diruntuhkan.
5Orang Etiopia, Put, Lud, dan seluruh rakyat

campurannya, Libia dan anak-anak lelaki dari
negeri sekutunya, akan rebah oleh pedang."
6Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3069)

berfirman, "Bahkan yang mendukung Mesir
akan jatuh, dan kesombongan atas kuasanya
akan runtuh. Dari Migdol sampai Siene mereka
akan mati rebah bersamanya oleh pedang,"
firman Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH
- 3068),
7 "dan mereka akan dihancurkan di tengah-

tengah negeri yang sunyi, dan kota-kotanya
akan ada di tengah-tengah kota-kota yang
runtuh.
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8Dan mereka akan mengetahui bahwa

Akulah TUHAN (YAHWEH - 3068), ketika
Aku menaruh api di Mesir, dan semua yang
menolongnya akan dihancurkan.
9 Pada hari itu para utusan akan keluar

dari hadapan-Ku dengan kapal-kapal, untuk
menakut-nakuti orang-orang Etiopia yang
bersenang-senang, dan penderitaan berat
akan melanda mereka, seperti pada hari
penghukuman Mesir, karena, lihatlah, hal itu
akan datang."
10Beginilah Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH

(YAHWEH - 3069) berfirman, "Aku akan
menghentikan perkembangan Mesir melalui
tangan Nebukadnezar, raja Babilon.
11Dia dan rakyatnya yang paling kejam

terhadap bangsa-bangsa, akan dibawa untuk
memusnahkan tanah itu. Dan mereka akan
menghunus pedangnya terhadap Mesir dan
memenuhi tanah itu dengan orang-orang yang
terbunuh.
12Dan Aku akan membuat sungai-sungai

kering, lalu menyerahkan tanah itu ke tangan
orang-orang jahat. Kemudian Aku akan
memusnahkan tanah itu, dengan segala isinya,
melalui tangan orang-orang asing. Aku, TUHAN
(YAHWEH - 3068), telah mengatakannya."
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13Beginilah Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH

(YAHWEH - 3069) berfirman, "Aku juga
akan menghancurkan berhala-berhala dan
melenyapkan ilah-ilah dari Memfis. Dan di
sana tidak akan ada lagi pemimpin di tanah
Mesir. Dan Aku akan memberi kengerian di
tanah Mesir.
14Aku akan menggemparkan Patros, dan

Aku akan menaruh api di Soan, dan Aku akan
melakukan penghukuman kepada Tebe.
15Dan Aku akan mencurahkan murka-Ku

ke atas Sin, kekuatan Mesir. Dan Aku akan
melenyapkan kekayaan Tebe.
16Dan Aku akan menaruh api di Mesir,

Sin akan sangat menderita, dan Tebe akan
dibongkar, dan Memfis akan menjadi sengsara
setiap hari.
17Orang-orang muda dari Awen dan Pibeset

akan rebah oleh pedang, dan mereka akan
menjadi tawanan.
18Di Tahpanhes hari akan menjadi gelap,

pada waktu Aku mematahkan kekuatan Mesir
di sana. Dan kesombongan atas kekuatannya
akan berakhir di dalamnya, awan akan
menutupinya, dan anak-anak perempuannya
akan menjadi tawanan.
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19Dan Aku akan melakukan penghukuman

pada Mesir, dan mereka akan mengetahui
Akulah TUHAN (YAHWEH - 3068)."
20Dan terjadilah pada tahun kesebelas,

bulan pertama, pada tanggal tujuh bulan itu,
datanglah firman TUHAN (YAHWEH - 3068)
kepadaku, yang mengatakan,
21 "Hai anak manusia, Aku telah mematahkan

tangan Firaun, raja Mesir. Dan lihatlah,
tangannya tidak dibalut untuk kesembuhan,
untuk memasang pembalut yang mengikatnya,
untuk membuat tangannya kuat memegang
pedang.
22Oleh karena itu," beginilah Tuhan (Tuhan

- 136) ALLAH (YAHWEH - 3069) berfirman,
"lihatlah, Aku akan melawan Firaun, raja Mesir,
dan akan mematahkan tangannya yang kuat,
dan yang sudah dipatahkan. Dan Aku akan
menjatuhkan pedang dari tangannya.
23Aku akan menyerakkan Mesir ke antara

bangsa-bangsa, dan akan menghamburkan
mereka ke negerinegeri.
24Aku akan menguatkan lengan raja Babilon,

dan menaruh pedang-Ku di tangannya. Namun
Aku akan mematahkan lengan Firaun, dan dia
akan merintih seperti rintihan seorang yang
terluka di hadapannya.
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25Namun Aku akan menguatkan tangan

raja Babilon, dan tangan Firaun terkulai,
dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah
TUHAN (YAHWEH - 3068), ketika Aku menaruh
pedang-Ku pada tangan raja Babilon, dan dia
mengacungkannya melawan negeri Mesir.
26Aku akan menyerakkan Mesir ke antara

bangsa-bangsa, dan menyerakkan mereka ke
semua negeri. Dan mereka akan mengetahui
bahwa Akulah TUHAN (YAHWEH - 3068)."

31
1Dan terjadilah, pada tahun ke sebelas,
bulan ketiga, pada tanggal satu bulan

itu, datanglah firman TUHAN (YAHWEH -
3068) kepadaku, yang mengatakan,
2 "Hai anak manusia, katakanlah kepada

Firaun, raja Mesir dan kepada rakyatnya:
Siapakah yang akan menyamai engkau dalam
kebesaranmu?
3 Lihatlah, Ashur adalah pohon aras di

Libanon, dengan cabang-cabangnya yang
indah dan daunnya yang rimbun, dan tumbuh
tinggi; dan puncaknya menjulang sampai ke
langit.
4Air membuatnya besar, dan laut

membuatnya agung bersama sungai-
sungainya, dia mengalir ke daerah perkebunan
sekitarnya, dia menjulurkan saluran-saluran
airnya ke seluruh pohon di padang.
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5Oleh karena ketinggiannya melebihi

semua pohon di padang, dan ranting-
rantingnya menjadi bertambah banyak,
cabang-cabangnya menjadi panjang, karena
banyaknya air yang datang.
6Semua burung di langit bersarang di ranting-

rantingnya, dan di bawah cabang-cabangnya
segala binatang di padang melahirkan
anaknya; dan di bawah naungannya
berdiamlah semua bangsa besar.
7Dan dia elok di dalam kebesarannya, di

dalam panjang cabang-cabangnya. Sebab
akar-akarnya menjulur pada air yang
berlimpah.
8 Pohon-pohon aras dalam taman

Allah (Elohim - 430) tidak akan dapat
menandinginya, pohon sanobar tidak akan
dapat menyamai ranting-rantingnya, dan
pohon berangan tidak dapat menyamai
cabang-cabangnya. Setiap pohon di taman
Allah (Elohim - 430) tidak ada yang seperti dia
dalam keindahannya.
9Aku telah membuatnya indah dengan

banyak cabangnya, dan semua pohon di
taman Eden yang ada di taman Allah (Elohim -
430), iri dengannya."
10Oleh karena itu beginilah Tuhan (Tuhan

- 136) ALLAH (YAHWEH - 3069) berfirman,
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"Sebab engkau tumbuh tinggi, dan puncaknya
menjulang sampai ke langit, dan hatinya
menjadi sombong dalam ketinggiannya,
11 demikianlah Aku telah memberikannya

ke tangan orang yang berkuasa di antara
bangsa-bangsa. Dia pasti akan beperkara
dengannya; Aku telah mengusirnya karena
kejahatannya.
12Dan orang-orang asing dari bangsa-bangsa

yang menakutkan akan menghancurkannya,
dan meninggalkan dia. Cabang-cabangnya
berjatuhan di atas gunung-gunung dan
di semua lembah, dan ranting-rantingnya
telah dipatahkan di semua jurang negeri
itu. Dan semua rakyat di negeri itu telah
pergi dari bawah naungannya, dan telah
meninggalkannya.
13Semua burung di langit akan hinggap

di atas reruntuhanya, dan di atas cabang-
cabangnya akan berdiam seluruh binatang
padang,
14 supaya semua pohon yang tumbuh di

air janganlah meninggikan dirinya, dan
jangan menjulurkan puncaknya sampai ke
langit, dan janganlah berdiri tegak dalam
kecongkakannya, semua yang minum air.
Sebab mereka semuanya telah diserahkan ke
dalam maut, ke dasar bumi yang paling dalam,
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di tengah-tengah anak-anak lelaki manusia
yang turun ke liang kubur.
15Beginilah Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH

(YAHWEH - 3068) berfirman: Pada waktu ia
turun ke alam maut, Aku menyebabkannya
berkabung, dan Aku menutup lautan, dan
menahan sungai-sungainya, dan banyak air
tergenang. Aku membuat gunung Libanon
berkabung atasnya, dan segala pohon di
padang menjadi layu karenanya.
16Aku membuat bangsa-bangsa gemetar

mendengar bunyi kejatuhannya, ketika aku
melemparkannya ke alam maut dengan
orang-orang yang turun ke liang kubur. Dan
semua pohon di taman Eden akan merasa
terhibur di bagian bumi yang paling bawah,
pohon pilihan dan yang terbaik dari Libanon,
semua yang minum air.
17Mereka juga turun ke alam maut bersama-

sama dengannya, kepada orang-orang yang
terbunuh dengan pedang, dan mereka yang
kekuatannya berada dalam bayang-bayang di
tengah bangsa-bangsa itu.
18Dengan siapakah engkau menjadi sama

di dalam kemuliaan dan kebesaran di antara
pohon-pohon di taman Eden? Namun engkau
akan turun dengan pohon-pohon di taman
Eden ke bagian yang paling bawah. Engkau
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akan berbaring di tengah-tengah orang yang
tidak bersunat, yang mati terbunuh oleh
pedang. Ia adalah Firaun dengan semua rakyat
yang mengikutinya," firman Tuhan (Tuhan -
136) ALLAH (YAHWEH - 3069).

32
1Dan terjadilah pada tahun kedua
belas, bulan ke dua belas, pada

tanggal satu bulan itu, datanglah firman
TUHAN (YAHWEH - 3068) kepadaku, yang
mengatakan,
2 "Hai anak manusia, bawalah suatu ratapan

bagi Firaun, raja Mesir, dengan mengatakan
kepadanya: Engkau diumpamakan seperti
singa muda dari bangsa-bangsa, bahkan
engkau seperti buaya di laut. Dan engkau
menyemburkan air di sungai-sungaimu, dan
menggelorakannya dengan kakimu, dan
engkau mengeruhkan sungai-sungai mereka.
3Beginilah Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH

(YAHWEH - 3069) berfirman: Beginilah Aku
akan menebarkan jaring-Ku ke atasmu,
dengan sekumpulan rakyat yang banyak, dan
mereka akan mengangkat engkau di dalam
pukat-Ku.
4Kemudian Aku akan menghempaskan

engkau di atas tanah, Aku akan
melemparkanmu ke padang dan Aku
akan membuat burung-burung di langit
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hinggap di atasmu, dan dengan dagingmu
Aku akan memuaskan binatang-binatang di
seluruh bumi.
5Aku akan menaruh dagingmu ke atas

gunung-gunung, dan akan memenuhi
lembah-lembah dengan bangkaimu.
6Aku juga akan memberi bumi minum

darahmu, juga gunung-gunung dan alur-alur
sungai akan penuh dengan darahmu.
7Aku akan menutup langit ketika Aku

membinasakan engkau, dan menggelapkan
bintang-bintang mereka, Aku akan menutupi
matahari dengan awan, dan bulan tidak akan
memberikan cahayanya.
8Aku akan membuat gelap segala benda

yang bersinar di langit, yang ada di atasmu,
dan Aku akan memberikan kegelapan atas
tanahmu," demikianlah firman Tuhan (Tuhan -
136) ALLAH (YAHWEH - 3069).
9 "Aku juga akan menggelisahkan hati

banyak bangsa, pada saat Aku membawa
orang-orangmu yang remuk di tengah
bangsa-bangsa, ke negeri-negeri yang tidak
engkau ketahui.
10Aku akan membuat banyak bangsa

terkejut melihat engkau, dan raja-rajanya akan
menggigil ketakutan melihat engkau, ketika
Aku mengayunkan pedang-Ku di hadapan
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wajah mereka. Dan mereka akan gemetar
setiap saat, masing-masing demi hidupnya
sendiri, pada hari kejatuhanmu.
11Karena itu, beginilah Tuhan (Tuhan - 136)

ALLAH (YAHWEH - 3068) berfirman: Pedang
raja Babilon akan datang kepadamu.
12Oleh pedang para pahlawan Aku akan

membuat rakyatmu berjatuhan, oleh bangsa-
bangsa yang mengerikan, semua dari mereka.
Dan mereka akan menjarah kebanggaan Mesir,
dan semua pengikutnya yang banyak akan
dibinasakan.
13Aku juga akan membinasakan semua

binatangnya dari sungai-sungai besar; dan
kaki manusia tidak akan mengeruhkannya
lagi; dan kaki-kaki binatang juga tidak akan
mengeruhkannya.
14Kemudian Aku akan menjernihkan airnya,

dan menyebabkan sungai-sungai mereka
mengalir seperti minyak, demikianlah firman
Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3069).
15Ketika Aku membuat tanah Mesir menjadi

reruntuhan, dan negeri itu akan dilenyapkan
dari kelimpahannya; ketika Aku akan memukul
semua yang tinggal di dalamnya; kemudian
mereka akan mengetahui bahwa Akulah
TUHAN (YAHWEH - 3068).
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16 Inilah ratapan itu, dan mereka

meratapinya, anak-anak perempuan bangsa-
bangsa meratapinya. Atas Mesir dan atas
seluruh rakyatnya yang banyak, mereka akan
meratapinya," demikian firman Tuhan (Tuhan -
136) ALLAH (YAHWEH - 3069).
17Dan terjadilah, pada tahun kedua belas,

pada tanggal lima belas bulan itu, datanglah
firman TUHAN (YAHWEH - 3068) kepadaku,
yang mengatakan,
18 "Hai anak manusia, mengeranglah atas

rakyat Mesir, dan bawalah turun, dia bersama
anak-anak perempuan bangsa-bangsa yang
hebat, ke dasar bumi yang paling bawah,
bersama dengan orang-orang yang telah turun
ke liang kubur.
19Siapakah yang lebih menyenangkan

daripada engkau? Turunlah dan berbaringlah
dengan orang-orang yang tidak bersunat.
20Mereka akan rebah di tengah-tengah

orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang.
Ia telah diberikan pada pedang itu, mereka
membuangnya beserta rakyatnya yang banyak.
21Orang-orang berkuasa (Pemimpin-

pemimpin - 410) yang perkasa itu akan
berbicara kepadanya dari tengah-tengah
alam maut; mereka pergi dengan penolong-
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penolongnya; mereka, orang-orang yang tidak
bersunat itu, mati terbunuh oleh pedang.
22Di sana Ashur dan seluruh sekutunya, di

sekelilingnya adalah kuburan mereka; mereka
semua mati terbunuh, rebah oleh pedang,
23merekalah yang kuburannya telah

disediakan dalam dalam liang kubur, dan
rombongannya ada di sekeliling kuburannya,
mereka semua mati terbunuh, rebah oleh
pedang, karena mereka telah memberikan
kengerian di dunia orang hidup.
24Di sana Elam dan seluruh rakyatnya di

sekeliling kuburnya; mereka semua mati
terbunuh, rebah oleh pedang, orang-orang
tak bersunat yang turun ke bagian bumi
yang paling bawah; yang telah memberikan
kengeriannya di dunia orang hidup. Namun
mereka menanggung aib mereka dengan
orang-orang yang turun ke liang kubur.
25Di tengah-tengah orang yang mati

terbunuh, mereka telah menaruh sebuah
pembaringan baginya, kubur-kuburnya ada
di sekelilingnya, mereka semua yang tidak
bersunat, terbunuh oleh pedang; walaupun
mereka telah memberikan kengerian di dunia
orang hidup, namun mereka telah membawa
aib mereka dengan orang-orang yang turun
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ke liang kubur, ia ditempatkan di antara orang
yang terbunuh.
26Di sana Mesekh, Tubal dan seluruh

rakyatnya ada di sekeliling kuburannya.
Mereka semua yang tidak bersunat, mati
terbunuh oleh pedang, karena mereka telah
memberikan kengerian di dunia orang hidup;
27mereka tidak akan berbaring dengan

pahlawan-pahlawan tak bersunat yang jatuh,
yang telah turun ke alam maut dengan
senjata-senjata perangnya. Dan mereka
meletakkan pedang-pedangnya di bawah
kepala mereka, tetapi kesalahan-kesalahan
mereka ada di atas tulang-tulang mereka,
walaupun kengerian yang dahsyat ada di
negeri orang hidup.
28Dan engkau akan diremukkan di tengah-

tengah orang-orang tidak bersunat, dan akan
dibaringkan bersama-sama dengan orang
yang mati terbunuh oleh pedang.
29Di sana Edom, raja-rajanya dan semua

pemimpinnya, yang ditempatkan di dalam
keperkasaan orang-orang yang terbunuh
oleh pedang; mereka akan berbaring dengan
orang-orang yang tidak bersunat, dan dengan
orang-orang yang turun ke liang kubur.
30Merekalah penguasa-penguasa dari utara,

semua dari mereka dan semua orang Sidon,
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yang telah turun dengan orang-orang yang
mati terbunuh dalam ketakutan mereka.
Mereka yang menjadi malu akan kekuatan
mereka. Dan mereka tanpa sunat berbaring
dengan orang yang mati terbunuh oleh
pedang, dan mereka menanggung aibnya
dengan orang-orang yang turun ke liang kubur.
31 Firaun akan melihat mereka, dan merasa

terhibur atas seluruh rakyatnya yang mati
terbunuh oleh pedang; Firaun beserta seluruh
tentaranya, firman Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH
(YAHWEH - 3069).
32Sebab Aku telah menaruh kengerian di

dunia orang hidup, tetapi dia akan dibaringkan
di antara orang yang tidak bersunat dan
dengan orang-orang yang mati terbunuh oleh
pedang. Firaun dengan seluruh rakyatnya,
demikianlah firman Tuhan (Tuhan - 136)
ALLAH (YAHWEH - 3069)."

33
1Dan firman TUHAN (YAHWEH - 3068)
datang kepadaku, yang mengatakan,

2 "Hai anak manusia, berbicaralah kepada
anak-anak lelaki dari bangsamu dan engkau
harus mengatakan kepada mereka: Ketika Aku
mendatangkan pedang atas suatu negeri, dan
rakyat negeri itu mengambil seseorang dari
perbatasan mereka, dan menempatkan dia
sebagai penjaga bagi mereka;
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3 dan ketika dia melihat pedang itu datang ke

atas negeri itu, lalu ia meniup sangkakala dan
mengingatkan bangsa itu,
4 dan siapa yang telah mendengar

bunyi sangkakala itu, tetapi tidak mau
diingatkan, maka datanglah pedang itu dan
menghabisinya, darahnya akan ada pada
kepalanya.
5Dia mendengarkan bunyi sangkakala itu

tetapi tidak mau diperingatkan, darahnya
ada pada dirinya sendiri. Namun dia
yang menerima peringatan, dia akan
menyelamatkan nyawanya.
6Namun jika penjaga itu melihat pedang

itu datang, dan dia tidak meniup sangkakala,
dan umat itu tidak diingatkan, dan pedang
itu datang mengambil nyawa salah seorang
dari mereka, dia mati di dalam kesalahannya.
Namun Aku akan menuntut darahnya dari
tangan penjaga itu.
7Dan engkau, hai anak manusia, Aku telah

menempatkan engkau sebagai penjaga
atas keluarga Israel. Dan engkau telah
mendengarkan firman dari mulut-Ku dan
mengingatkan mereka demi Aku.
8 Jika Aku berfirman kepada orang jahat:

Hai orang jahat, engkau pasti akan mati!,
dan engkau tidak berkata apa-apa untuk
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mengingatkan orang yang jahat itu dari
kelakuannya, orang jahat itu akan mati
di dalam kesalahannya, tetapi Aku akan
menuntut darahnya dari tanganmu.
9Namun engkau, jika engkau mengingatkan

orang yang jahat itu dari kelakuannya
supaya berbalik, tetapi dia tidak berbalik
dari kelakuannya, dia akan mati di dalam
kesalahannya. Namun engkau telah
menyelamatkan nyawamu."
10 "Dan engkau, hai anak manusia,

katakanlah kepada keluarga Israel: Beginilah
kamu berbicara, dengan mengatakan:
Sesungguhnya pelanggaran-pelanggaran
kami dan dosa-dosa kami ada pada kami,
dan kami dibuat merana di dalamnya, lalu
bagaimanakah kami dapat hidup?
11Katakanlah kepada mereka: Demi Aku

yang hidup, beginilah firman Tuhan (Tuhan
- 136) ALLAH (YAHWEH - 3069), Aku tidak
berkenan atas kematian orang jahat, kecuali
orang jahat itu berbalik dari jalannya supaya
dia dapat hidup. Berbaliklah! Berbaliklah dari
kelakuanmu yang jahat! Ya, mengapa kamu
harus mati, hai keluarga Israel?
12Dan engkau, hai anak manusia,

katakanlah kepada anak-anak bangsamu:
Kebenaran orang yang benar tidak akan
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menyelamatkannya pada hari pelanggarannya.
Dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan
dia jatuh karenanya, pada hari dia berbalik dari
kejahatannya. Dan orang benar, pada hari dia
berbuat dosa, dia tidak dapat hidup olehnya.
13Walaupun Aku telah berfirman kepada

orang benar: Engkau pasti hidup!, tetapi jika
dia mengandalkan kebenarannya sendiri, dan
melakukan kesalahan, segala kebenarannya
tidak akan diingat. Namun dia akan mati
karena kesalahannya yang telah dia lakukan.
14Dan walaupun Aku berfirman kepada orang

jahat: Engkau pasti akan mati!, tetapi dia
berbalik dari dosanya dan melakukan keadilan
dan kebenaran,
15 dan orang jahat itu mengembalikan utang,

ia membayar ganti barang curian, dan dia
berjalan dalam peraturan kehidupan, tidak
melakukan kejahatan lagi, dia pasti hidup, ia
tidak akan mati.
16Semua dosa yang telah dia lakukan tidak

akan diingatkan lagi kepadanya, karena dia
telah melakukan keadilan dan kebenaran, jadi,
dia pasti hidup.
17Namun anak-anak bangsamu mengatakan:

Cara Tuhan (Tuhan - 136) tidak adil. Namun,
kelakuan merekalah yang tidak adil.
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18Ketika orang benar berbalik dari

kebenarannya dan melakukan ketidakadilan,
dia akan mati olehnya.
19Namun jikalau seorang yang jahat berbalik

dari kejahatannya dan melakukan keadilan
dan kebenaran, maka dia akan hidup olehnya.
20Namun kamu mengatakan tindakan Tuhan

(Tuhan - 136) tidak adil. Aku akan menghakimi
kamu masing-masing menurut kelakuannya,
hai keluarga Israel."
21Dan terjadilah pada tahun yang kedua

belas, dalam bulan kesepuluh, pada tanggal
kelima bulan itu, di tempat pembuangan kami,
salah seorang yang terluput dari Yerusalem
datang kepadaku dan berkata, "Kota itu sudah
dihempaskan."
22Dan tangan TUHAN (YAHWEH - 3068) ada

padaku pada sore hari sebelum orang yang
terluput itu datang. Dan Tuhan telah membuka
mulutku sampai dia datang kepadaku pada
pagi hari. Dan mulutku terbuka, dan aku tidak
bisu lagi.
23Dan datanglah firman TUHAN (YAHWEH -

3068) kepadaku, dengan mengatakan,
24 "Hai anak manusia, orang yang tinggal

dalam reruntuhan di tanah Israel itu sedang
berbicara, dengan mengatakan: Abraham
adalah seorang diri, dan dia memiliki tanah
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ini, tetapi kita yang banyak, dan tanah ini
diberikan kepada kita sebagai milik.
25Oleh karena itu katakanlah kepada

mereka, beginilah Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH
(YAHWEH - 3068) berfirman: Kamu makan
di atas darah itu, dan kamu mengangkat
matamu kepada berhala-berhalamu, dan kamu
menumpahkan darah. Dan apakah kamu akan
memiliki tanah ini?
26Kamu berdiri di atas pedangmu dan kamu

masing-masing melakukan kekejian, dengan
mencemari istri sesamamu. Dan apakah kamu
akan tetap memiliki tanah ini?
27Katakanlah kepada mereka: Beginilah

Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3069)
berfirman: Demi Aku yang hidup, pastilah
orang-orang yang tinggal di reruntuhan itu
akan mati oleh pedang. Dan yang ada di
padang, akan Aku serahkan pada binatang
buas sebagai makanan, dan yang tinggal di
kubu-kubu serta gua-gua akan mati oleh
sampar.
28Sebab Aku akan membuat kesunyian dan

kengerian pada tanah itu, dan kesombongan
atas kekuatannya akan berakhir. Dan tempat-
tempat tinggi Israel akan menjadi sunyi, dan
tidak seorang pun yang melewatinya.
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29Kemudian, mereka akan mengetahui

bahwa Akulah TUHAN (YAHWEH - 3068),
ketika Aku membuat kesunyian dan kengerian
pada tanah itu, karena semua kekejian yang
telah mereka lakukan.
30Dan engkau, hai anak manusia, anak-anak

dari bangsamu sedang berbicara tentang
engkau di samping tembok-tembok dan di
pintu-pintu rumah, dan yang satu berkata
kepada yang lainnya, masing-masing
berbicara kepada saudaranya: Datanglah dan
dengarkanlah apa yang TUHAN (YAHWEH -
3068) katakan.
31Mereka datang kepadamu seperti

kerumunan umat, dan mereka duduk di
hadapanmu sebagai umat-Ku, dan mereka
mendengar perkataanmu; tetapi mereka
tidak akan melakukannya. Mulut mereka
penuh dengan kata kasih, tetapi hati mereka
mengejar keuntungan yang tidak adil.
32Dan lihatlah, engkau bagi mereka seperti

nyanyian kasih dari orang yang mempunyai
suara merdu dan yang pandai bermain harpa,
sehingga mereka mendengarkan kata-katamu,
tetapi mereka tidak melakukannya.
33 Jadi ketika datang --lihatlah, dia akan

datang-- maka mereka akan mengetahui
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bahwa seorang nabi telah berada di
tengah-tengah mereka."

34
1Dan datanglah firman TUHAN
(YAHWEH - 3068) kepadaku, yang

mengatakan,
2 "Hai anak manusia, bernubuatlah terhadap

gembala-gembala Israel. Bernubuatlah, dan
engkau harus mengatakan kepada mereka,
kepada gembala-gembala itu: Beginilah
Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH -
3069) berfirman: Celakalah gembala-gembala
Israel yang menggembalakan dirinya sendiri!
Bukankah seharusnya para gembala adalah
yang menggembalakan kawanan domba?
3Kamu makan lemak, dan mengenakan pada

dirimu sendiri pakaian bulu domba; kamu
menyembelih yang gemuk, tetapi kamu tidak
menggembalakan domba-domba itu.
4Kamu tidak membuat yang lemah menjadi

kuat, dan kamu tidak menyembuhkan yang
sakit, dan kamu tidak membalut yang terluka.
Dan kamu tidak membawa kembali yang
tersesat, dan kamu tidak mencari yang hilang,
tetapi kamu memerintah mereka dengan
kekerasan dan kekejaman.
5Mereka terserak karena kekurangan

gembala, dan mereka menjadi makanan
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bagi semua binatang buas di padang, ketika
mereka terserak.
6Domba-domba-Ku tersesat di gunung-

gunung, di setiap bukit yang tinggi. Dan
domba-domba-Ku terserak di seluruh
permukaan bumi; dan tidak ada seorang pun
yang memerhatikan dan mencarinya."
7Oleh karena itu, hai para gembala,

dengarkanlah firman TUHAN (YAHWEH -
3068),
8 "Demi Aku yang hidup," firman Tuhan

(Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3069),
"sesungguhnya oleh karena domba-domba-Ku
menjadi mangsa, dan domba-domba-Ku
menjadi makanan bagi semua binatang buas
di padang karena tidak memiliki seorang
gembala, sebab gembala-gembala-Ku tidak
memerhatikan domba-domba-Ku, tetapi
gembala-gembala itu memberi makan diri
mereka sendiri, dan tidak memberi makan
domba-domba-Ku.
9Oleh karena itu, hai para gembala,

dengarkanlah firman TUHAN (YAHWEH -
3068).
10Beginilah Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH

(YAHWEH - 3068) berfirman: Lihatlah, Aku
sendiri akan melawan gembala-gembala
itu, dan Aku akan menuntut kembali
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domba-domba-Ku dari tangan mereka, dan
Aku akan membuat mereka berhenti dari
menggembalakan domba-domba itu. Dan
gembala-gembala itu tidak akan lagi memberi
makan dirinya sendiri, karena Aku akan
melepaskan domba-domba-Ku dari mulut
mereka, dan domba-domba itu tidak akan
menjadi makanan mereka."
11Sungguh, beginilah Tuhan (Tuhan -

136) ALLAH (YAHWEH - 3069) berfirman,
"Lihatlah, Aku sendiri akan memerhatikan
domba-domba-Ku dan mencarinya.
12Seperti seorang gembala yang mencari

domba-dombanya pada hari ketika dia ada
di antara domba-domba yang terserak,
demikianlah Aku akan mencari domba-domba-
Ku, dan akan membebaskan mereka dari
tempat mereka diserakkan, pada hari berawan,
bahkan berawan gelap.
13Dan Aku akan membawa mereka

keluar dari tengah bangsa-bangsa, dan
mengumpulkan mereka dari negeri-negeri,
dan akan membawa mereka ke tanahnya
dan menggembalakan mereka di atas
gunung-gunung Israel, di lembah dan di
semua tempat kediaman negeri itu.
14Aku akan menggembalakan mereka di

padang rumput yang subur, dan gunung-
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gunung tinggi Israel akan menjadi tempat
penggembalaan mereka; mereka akan
berbaring di padang penggembalaan yang
baik, mereka akan makan di padang rumput
yang subur, di semua gunung Israel.
15Aku akan menggembalakan domba-

domba-Ku, dan Aku akan membaringkan
mereka, firman Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH
(YAHWEH - 3069).
16Aku akan mencari yang hilang, dan Aku

akan membawa pulang yang tersesat. Dan Aku
akan membalut yang terluka, dan Aku akan
menguatkan yang lemah. Namun Aku akan
menghancurkan yang gemuk dan yang kuat.
Aku akan menggembalakan mereka dengan
keadilan.
17Dan kamu, domba-domba-Ku, beginilah

Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3069)
berfirman: Lihatlah, Akulah yang menghakimi
antara domba dengan domba, antara domba
jantan dengan kambing jantan.
18Belum cukupkah bagimu menghabiskan

padang rumput yang baik tetapi padang
rumput yang lain kamu telah menginjak-
injaknya dengan kakimu? Belum cukupkah
kamu minum air yang jernih tetapi yang
tertinggal kamu akan mengeruhkannya
dengan kakimu?
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19Dan domba-domba-Ku akan makan rumput

pada tempat yang sudah engkau injak-injak
dengan kakimu, dan minum air keruh karena
kakimu.
20Oleh karena itu, beginilah Tuhan (Tuhan

- 136) ALLAH (YAHWEH - 3069) berfirman
kepada mereka: Lihatlah, Aku sendiri akan
menghakimi antara anak domba yang gemuk
dengan anak domba yang kurus.
21Sebab, kamu telah mendorong dengan

pangkal lengan dan bahu, dan dengan
tandukmu kamu telah menghalau semua yang
lemah, sehingga kamu menyerakkan mereka
ke luar;
22Tetapi Aku akan menyelamatkan domba-

domba-Ku dan mereka tidak akan lagi menjadi
mangsa; dan Aku akan menghakimi antara
anak domba dengan anak domba.
23Aku akan meneguhkan seorang gembala

atas mereka. Dan dia akan menggembalakan
mereka. Hamba-Ku, Daud, ia akan
menggembalakan mereka dan dia akan
menjadi gembala bagi mereka.
24Dan Aku TUHAN (YAHWEH - 3068), akan

menjadi Allah (Elohim - 430) mereka, dan
hamba-Ku Daud menjadi seorang raja di
tengah-tengah mereka. Aku, TUHAN (YAHWEH
- 3068), telah mengatakannya."
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25 "Dan Aku akan mengadakan perjanjian

damai sejahtera dengan mereka, dan Aku akan
membuat binatang-binatang buas keluar dari
tanah itu. Dan mereka akan diam di padang
gurun dengan aman dan tidur di hutan-hutan.
26Aku akan membuat mereka dan tempat-

tempat di sekitar bukit-Ku menjadi berkat. Dan
aku akan menurunkan hujan pada musimnya,
hujan berkat akan ada di sana.
27 Pohon-pohon di ladang akan menghasilkan

buahnya dan tanah itu akan memberikan
hasilnya. Dan mereka akan hidup aman di
tanah mereka dan mereka akan mengetahui
bahwa Akulah TUHAN (YAHWEH - 3068),
ketika Aku mematahkan gandar kuk mereka
dan menyelamatkan mereka dari tangan
orang-orang yang memperbudak mereka.
28Dan mereka tidak akan menjadi mangsa

bangsa-bangsa lagi dan binatang buas negeri
itu tidak akan memakan mereka, tetapi mereka
akan diam dengan aman dan tidak seorang
pun akan menakuti mereka.
29Aku akan menaruh bagi mereka suatu

tanaman kemasyhuran dan mereka tidak akan
lagi menjadi orang-orang yang dikumpulkan
dalam kelaparan di tanah itu dan tidak akan
lagi menanggung aib bangsa-bangsa.
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30Dan mereka akan mengetahui bahwa Aku,

TUHAN (YAHWEH - 3068), Allah (Elohim -
430) mereka, yang menyertai mereka, dan
merekalah umat-Ku, keluarga Israel, firman
Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3069).
31Dan kamu, domba-domba-Ku, domba-

domba gembalaan-Ku, kamulah manusia, dan
Akulah Allahmu (Elohimmu - 430)," firman
Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3069).

35
1Dan datanglah Firman TUHAN
(YAHWEH - 3068) kepadaku, yang

mengatakan,
2 "Hai anak manusia, arahkanlah wajahmu ke

gunung Seir, dan bernubuatlah terhadapnya.
3Dan engkau harus mengatakan kepadanya:

Beginilah Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH
(YAHWEH - 3069) berfirman: Lihatlah, Akulah
lawanmu, hai gunung Seir, dan Aku akan
mengacungkan tangan-Ku melawan engkau,
dan Aku akan menjadikan engkau reruntuhan
dan kesunyian.
4Aku akan menaruh kesunyian pada

kota-kotamu, dan engkau akan menjadi
reruntuhan. Dan engkau akan mengetahui
bahwa Akulah TUHAN (YAHWEH - 3068).
5Sebab, bagimu akan ada permusuhan yang

tiada akhir, dan engkau akan menyerahkan
bani Israel kepada pemegang pedang pada
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waktu kesengsaraan, pada akhir masa
kejahatan.
6Oleh karena itu, demi Aku yang hidup,"

firman Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH
- 3068), "sesungguhnya Aku menentukan
engkau untuk darah, dan darah akan mengejar
engkau. Apabila engkau tidak membenci
darah, maka darah akan mengejar engkau.
7Aku akan menjadikan gunung Seir

reruntuhan dan kesunyian, dan akan
melenyapkan dari padanya orang yang
melewatinya.
8Dan Aku akan memenuhi gunung-

gunungnya dengan orang-orangnya yang
terbunuh. Di bukit-bukitmu, dan di lembah-
lembahmu, dan di ngaraimu, orang-orang
yang terbunuh oleh pedang akan berjatuhan
di dalamnya.
9Aku akan menjadikanmu kesunyian

selama-lamanya, dan kota-kotamu tidak akan
ditempati. Dan engkau akan mengetahui
bahwa Akulah TUHAN (YAHWEH - 3068).
10Sebab engkau telah mengatakan: Kedua

bangsa itu dan kedua negeri itu akan menjadi
milikku, dan kita akan memilikinya --TUHAN
(YAHWEH - 3068) ada di sana.
11Oleh karena itu, demi Aku yang hidup,"

firman Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH -



YEHEZKIEL 35.12–15 170

3069), "Aku akan bertindak karena kemarahan
dan kecemburuanmu yang telah engkau
lakukan karena kebencianmu terhadap
mereka; dan Aku akan dikenal di antara
mereka ketika Aku telah menghakimi engkau.
12Dan engkau akan mengetahui bahwa

Akulah TUHAN (YAHWEH - 3068). Aku telah
mendengar segala penghinaanmu yang telah
engkau ucapkan terhadap gunung-gunung
Israel dengan mengatakan: Hancur! Mereka
telah diserahkan kepada kita sebagai
makanan!
13Dan engkau telah membesarkan diri

dengan mulutmu melawan Aku, dan
memperbanyak kata-katamu melawan Aku;
Aku sudah mendengarnya.
14Beginilah Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH

(YAHWEH - 3069) berfirman: Ketika seluruh
bumi bersukacita, Aku akan menjadikan
engkau reruntuhan.
15Sebagaimana bersukacita atas pusaka

keluarga Israel, karena mereka telah
menjadi reruntuhan, demikianlah Aku akan
melakukannya terhadap engkau. Engkau akan
menjadi reruntuhan, hai gunung Seir dan
seluruh Edom, semuanya! Dan mereka akan
mengetahui bahwa Akulah TUHAN (YAHWEH -
3068)."
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36
1 "Dan engkau, hai anak manusia,
bernubuatlah terhadap gunung-gunung

Israel dan engkau harus mengatakan: Hai,
gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman
TUHAN (YAHWEH - 3068).
2Beginilah Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH

(YAHWEH - 3069) berfirman: Karena musuh
itu telah berkata terhadap engkau: Hore!
Tempat-tempat tinggi sejak dahulu telah
menjadi kepunyaan kita!
3Oleh karena itu bernubuatlah, dan engkau

harus mengatakan: Beginilah Tuhan (Tuhan
- 136) ALLAH (YAHWEH - 3069) berfirman:
Oleh karena, ya oleh karena kesunyian
dan kehancuranmu dari segala penjuru,
sehingga engkau telah menjadi kepunyaan
sisa bangsa-bangsa, dan engkau diletakkan
di atas bibir lidah dan menjadi pergunjingan
bangsa-bangsa;
4maka, hai gunung-gunung Israel,

dengarkanlah firman Tuhan (Tuhan - 136)
ALLAH (YAHWEH - 3068): Beginilah * (Tuhan
- 136) * (YAHWEH - 3068) berfirman kepada
gunung-gunung dan kepada bukit-bukit,
kepada ngarai dan kepada lembah-lembah,
kepada reruntuhan yang remuk, dan kepada
kota-kota yang ditinggalkan, yang menjadi
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mangsa dan ejekan bagi sisa bangsa-bangsa
di sekitarnya.
5Oleh karena itu beginilah firman Tuhan

(Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3068):
Sungguh Aku telah berfirman dalam api
kecemburuan-Ku terhadap sisa bangsa-
bangsa, dan terhadap seluruh Edom, yang
telah menentukan tanah-Ku sebagai miliknya
sendiri dengan segala kegembiraan hati
dan dengan umpatan jiwa, dengan maksud
membuka tanah itu sebagai mangsa.
6Oleh karena itu bernubuatlah mengenai

tanah Israel, dan engkau harus mengatakan
kepada gunung-gunung dan kepada bukit-
bukit, kepada ngarai-ngarai, dan kepada
lembah-lembah: Beginilah Tuhan (Tuhan - 136)
ALLAH (YAHWEH - 3069) berfirman: Lihatlah,
Aku telah berfirman di dalam kecemburuan-Ku
dan di dalam amarah-Ku, karena engkau telah
menanggung aib bangsa-bangsa.
7Oleh karena itu beginilah Tuhan (Tuhan -

136) ALLAH (YAHWEH - 3069) berfirman: Aku
telah mengangkat tangan-Ku; sesungguhnya
bangsa-bangsa di sekitarmu, mereka akan
menanggung aibnya.
8Namun kamu, gunung-gunung Israel, kamu

akan mengeluarkan cabang-cabangmu dan
menghasilkan buah-buahmu bagi umat-Ku
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Israel, karena mereka akan kembali datang
mendekat.
9Sebab, lihatlah, bagimulah Aku ada dan

Aku akan kembali kepadamu, dan kamu akan
diolah dan ditaburi.
10Aku akan melipatgandakan manusia

atasmu, seluruh keluarga Israel, semuanya.
Maka kota-kota akan didiami dan reruntuhan-
reruntuhan akan dibangun.
11Aku akan melipatgandakan manusia

atasmu, dan binatang, dan mereka akan
bertumbuh dan beranak cucu, dan Aku akan
membuat kamu tinggal seperti keadaanmu
sebelumnya; dan Aku akan berbuat lebih
baik daripada permulaanmu. Dan kamu akan
mengetahui bahwa Akulah TUHAN (YAHWEH -
3068).
12Aku akan membuat manusia berjalan di

atasmu, umat-Ku Israel; dan mereka akan
memiliki kamu, dan kamu akan menjadi milik
pusaka bagi mereka, dan tidak akan ada lagi
yang membuat mereka berduka."
13Beginilah Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH

(YAHWEH - 3069) berfirman, "Karena mereka
berkata kepadamu: Engkau seorang pelahap
manusia dan engkau telah merampas
bangsa-bangsamu!
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14Oleh karena itu engkau tidak akan

melahap manusia lagi, dan engkau tidak akan
menyebabkan bangsa-bangsamu hancur,"
firman Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH
- 3069).
15 "Aku tidak akan membiarkan engkau

mendengar aib bangsa-bangsa lebih lama
lagi, dan engkau tidak akan menanggung cela
bangsa-bangsa lebih lama lagi, dan engkau
tidak akan menyebabkan bangsa-bangsamu
jatuh kembali," firman Tuhan (Tuhan - 136)
ALLAH (YAHWEH - 3069).
16Dan datanglah firman TUHAN (YAHWEH -

3068) kepadaku, yang mengatakan,
17 "Hai anak manusia, ketika keluarga

Israel tinggal di tanah mereka, mereka
menajiskannya dengan hidup dan perbuatan
mereka, seperti kenajisan seseorang yang
sedang cemar kain, kelakuan mereka ada di
hadapan-Ku.
18Demikianlah Aku mencurahkan murka-Ku

ke atas mereka, karena darah yang telah
mereka curahkan ke atas tanah itu, mereka
menajiskannya dengan berhala-berhala
mereka.
19Dan Aku menyerakkan mereka di antara

bangsa-bangsa, dan mereka dicerai-beraikan
di antara semua negeri; sesuai dengan hidup
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dan perbuatan mereka, Aku menghukum
mereka.
20Dan ketika mereka masuk ke bangsa-

bangsa, tempat mereka pergi ke sana, maka
bangsa-bangsa itu menajiskan Nama kudus-Ku
dengan mengatakan kepada mereka: Inilah
umat TUHAN (YAHWEH - 3068), dan mereka
telah keluar dari tanah-Nya!
21Namun Aku merasa sayang akan Nama

kudus-Ku yang telah keluarga Israel najiskan
di antara bangsa-bangsa tempat mereka pergi
ke sana.
22Oleh karena itu katakanlah kepada

keluarga Israel: Beginilah Tuhan (Tuhan - 136)
ALLAH (YAHWEH - 3069) berfirman: Aku tidak
bertindak untuk engkau, hai keluarga Israel,
tetapi hanya demi Nama kudus-Ku, yang telah
engkau najiskan di antara bangsa-bangsa,
tempat engkau pergi ke sana.
23Aku akan menguduskan Nama-Ku yang

besar yang telah dicemarkan di antara
bangsa-bangsa, yang telah engkau najiskan di
tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa
itu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN
(YAHWEH - 3068), demikianlah firman Tuhan
(Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3069), ketika
Aku dikuduskan di dalam engkau di depan
mata mereka.



YEHEZKIEL 36.24–29 176
24Sebab, Aku akan mengambilmu dari antara

bangsa-bangsa itu, dan mengumpulkan kamu
dari semua negeri, dan membawa kamu
kembali ke negerimu.
25Kemudian Aku akan memercikkan air yang

jernih atasmu, dan kamu akan menjadi tahir,
Aku akan membersihkan kamu dari segala
kenajisanmu dan dari segala berhalamu.
26Aku juga akan memberikan kepadamu

hati yang baru, dan Aku akan menaruh roh
yang baru di dalam kamu. Dan Aku akan
menjauhkan hati batu dari tubuhmu, dan Aku
akan memberikan kepadamu hati daging.
27Aku akan menaruh Roh-Ku di dalam kamu,

dan akan membuat kamu berjalan dalam
ketetapan-ketetapan-Ku, dan kamu akan
memelihara peraturan-peraturan-Ku, dan
melakukannya.
28Dan kamu akan tinggal di negeri yang telah

Aku berikan kepada leluhurmu. Dan kamu
akan menjadi umat-Ku dan Aku akan menjadi
Allahmu (Elohim - 430) bagimu.
29Aku juga akan melepaskan kamu

dari segala dosa kenajisanmu, dan Aku
akan menumbuhkan biji gandum dan
memperbanyaknya; dan Aku tidak akan
mendatangkan kelaparan ke atasmu.
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30Aku akan memperbanyak buah pohon-

pohonanmu dan hasil ladangmu, sehingga
engkau tidak akan lagi menanggung cela
karena bencana kelaparan di tengah
bangsa-bangsa.
31Kemudian kamu akan teringat kembali

dengan kelakuan-kelakuanmu yang jahat dan
perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan
kamu akan merasa jijik menurut pandanganmu
sendiri oleh karena kesalahan-kesalahan dan
kekejianmu.
32Aku tidak bertindak demi kamu,

demikianlah firman Tuhan (Tuhan - 136)
ALLAH (YAHWEH - 3069). Biarlah hal itu
dimengerti olehmu. Merasa malulah kamu,
dan terhina, karena kelakuan-kelakuanmu, hai
keluarga Israel."
33 "Jadi," firman Tuhan (Tuhan - 136)

ALLAH (YAHWEH - 3069), "pada hari Aku
menahirkan kamu dari segala kesalahanmu,
Aku akan membuat kota-kota didiami kembali,
dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun
kembali.
34Tanah yang tandus akan dikerjakan kembali

supaya tidak menjadi tandus di hadapan
semua orang yang melewatinya,
35 sehingga mereka akan mengatakan: Tanah

ini yang semula tandus sekarang telah menjadi
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seperti taman Eden. Dan kota-kota yang
runtuh, sunyi sepi dan musnah, menjadi kota
yang berkubu dan didiami kembali.
36Bangsa-bangsa yang tertinggal di

sekitarmu, akan mengetahui bahwa Aku,
TUHAN (YAHWEH - 3068), yang telah
membangun kembali tempat-tempat yang
musnah dan menanami kembali tanah
yang tandus. Aku, TUHAN (YAHWEH -
3068), yang telah mengatakannya dan akan
melakukannya."
37Beginilah firman Tuhan (Tuhan - 136)

ALLAH (YAHWEH - 3069), "Namun dalam
hal ini Aku akan dicari oleh keluarga Israel
untuk bertindak bagi mereka, yaitu bahwa Aku
akan memperbanyak jumlah mereka seperti
kawanan manusia.
38Seperti kawanan domba yang kudus,

seperti kawanan domba Yerusalem pada
waktu perayaan yang ditetapkan baginya,
demikianlah kota-kota yang telah sunyi akan
dipenuhi dengan kawanan manusia; dan
mereka akan mengetahui bahwa Akulah
TUHAN (YAHWEH - 3068)."

37
1Tangan TUHAN (YAHWEH - 3068) ada
padaku dan membawaku dalam Roh *

(YAHWEH - 3068) dan menempatkan aku di
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tengah-tengah sebuah lembah; dan lembah
itu penuh dengan tulang-tulang.
2Dan Dia membawaku berkeliling

melewatinya. Dan lihatlah, ada sesuatu yang
sangat banyak di permukaan lembah itu, dan
tampaklah, ada banyak tulang-tulang yang
kering.
3 Lalu Dia berfirman kepadaku, "Hai anak

manusia, apakah tulang-tulang ini dapat
hidup?" Dan Aku menjawab, "Ya Tuhan (Tuhan
- 136) ALLAH (YAHWEH - 3069), Engkau
mengetahuinya."
4Dan Dia berfirman kepadaku, "Bernubuatlah

pada tulang-tulang ini dan engkau harus
mengatakan kepada mereka: Hai tulang-tulang
yang kering, dengarkanlah firman TUHAN
(YAHWEH - 3068)!
5Beginilah Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH

(YAHWEH - 3069) berfirman: Lihatlah, Aku
akan memberikan roh masuk ke dalammu, dan
engkau akan hidup.
6Aku akan menaruh urat-urat padamu, dan

akan menumbuhkan daging padamu, dan Aku
akan membungkus engkau dengan kulit, dan
memberikan roh padamu, dan engkau akan
hidup, sehingga engkau akan mengetahui
bahwa Akulah TUHAN (YAHWEH - 3068)."
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7Demikianlah aku bernubuat seperti yang

diperintahkan. Dan sementara aku bernubuat,
terdengar suara riuh. Dan tampaklah,
ada suatu guncangan. Dan mendekatlah
tulang-tulang itu, tulang dengan tulang.
8Dan aku memerhatikan, dan lihatlah,

urat-urat dan daging tumbuh dan menyebar
pada tulang-tulang itu, dan kemudian kulit
menutupinya dari atas. Tetapi roh belum ada
di dalamnya.
9Kemudian Dia berfirman kepadaku,

"Bernubuatlah kepada roh; bernubuatlah, hai
anak manusia, dan engkau harus mengatakan
kepada roh itu," firman Tuhan (Tuhan -
136) ALLAH (YAHWEH - 3068), "datanglah
dari keempat penjuru angin, ya Roh, dan
berhembuslah ke dalam orang-orang yang
terbunuh itu supaya mereka dapat hidup."
10 Lalu aku bernubuat seperti yang telah Dia

perintahkan kepadaku dan roh itu masuk ke
dalam mereka. Dan mereka hidup dan berdiri
di atas kakinya, suatu pasukan yang sangat
besar.
11Kemudian Dia berfirman kepadaku, "Hai

anak manusia, tulang-tulang ini, adalah
seluruh keluarga Israel. Lihatlah, mereka
berkata: Tulang-tulang kami kering, dan
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pengharapan kami musnah, kami sudah lenyap
bagi diri kami sendiri.
12Oleh karena itu bernubuatlah dan engkau

harus mengatakan kepada mereka: Beginilah
Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3069)
berfirman: Lihatlah, Aku akan membuka
kubur-kuburmu dan mengeluarkan engkau
dari kubur-kuburmu, hai umat-Ku, dan akan
membawa engkau ke tanah Israel.
13Dan engkau akan mengetahui bahwa

Akulah TUHAN (YAHWEH - 3068), ketika
Aku membuka kubur-kuburmu, dan telah
mengeluarkan engkau dari kubur-kuburmu,
hai umat-Ku.
14Dan Aku akan menaruh Roh-Ku di

dalammu dan engkau akan hidup, dan Aku
akan menempatkan engkau di negerimu
sendiri. Dan engkau akan mengetahui bahwa
Akulah TUHAN (YAHWEH - 3068), telah
mengatakan dan melakukannya," firman
TUHAN (YAHWEH - 3068)."
15Dan datanglah firman TUHAN (YAHWEH -

3068) kepadaku, yang mengatakan,
16 "Dan engkau, hai anak manusia, ambillah

sepotong kayu dan tuliskanlah di atasnya:
Untuk Yehuda, dan sekutunya, bani Israel.
Kemudian ambillah sepotong kayu yang lain
dan tuliskanlah di atasnya: Untuk Yusuf,
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tongkat Efraim dan seluruh keluarga Israel,
sekutunya.
17Dan gabungkanlah mereka satu dengan

yang lainnya bagi dirimu sendiri, menjadi satu
batang kayu. Dan mereka akan menjadi satu
kesatuan di tanganmu.
18Dan ketika anak-anak bangsamu akan

berkata kepadamu: Tidakkah engkau
menyatakan kepada kami apa artinya ini
bagimu?
19Katakanlah kepada mereka: Beginilah

Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3069)
berfirman: Lihatlah, Aku akan mengambil
batang kayu Yusuf yang ada di tangan Efraim
dan suku-suku Israel, sekutunya, dan Aku
telah menempatkan mereka bersamanya,
bersama batang kayu Yehuda, dan telah
menjadikan mereka satu batang kayu, dan
mereka akan menjadi satu di tangan-Ku.
20Dan batang-batang kayu yang engkau

tulisi di hadapan mata mereka akan ada di
tanganmu.
21Katakanlah kepada mereka: Beginilah

Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3069)
berfirman: Lihatlah, Aku akan mengambil
orang-orang Israel dari antara bangsa-bangsa
tempat mereka pergi ke sana, dan Aku akan
mengumpulkan mereka dari segala penjuru,
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dan akan membawa mereka ke tanah mereka
sendiri.
22Aku akan membuat mereka menjadi satu

bangsa di tanah itu, di atas gunung-gunung
Israel, dan satu raja menjadi raja mereka
semua. Dan mereka tidak akan lagi menjadi
dua bangsa, dan mereka tidak akan lagi
terbagi menjadi dua kerajaan.
23Dan mereka tidak akan dinajiskan lagi

dengan berhala-berhala mereka atau ilah-ilah
mereka yang menjijikkan, ataupun dengan
segala pelanggaran mereka. Namun Aku
akan melepaskan mereka keluar dari segala
tempat tinggal mereka, yang di dalamnya
mereka telah melakukan dosa; dan Aku
akan menahirkan mereka. Dan mereka akan
menjadi satu umat bagi-Ku.
24Dan hamba-Ku Daud akan menjadi raja

mereka. Dan di sana ada satu gembala
bagi semuanya. Dan mereka akan berjalan
dalam peraturan-peraturan-Ku, dan menjaga
ketetapan-ketetapan-Ku dengan setia.
25Dan mereka akan tinggal di tanah yang

telah Aku berikan kepada hamba-Ku, Yakub,
tempat para leluhurmu tinggal di dalamnya.
Mereka dan anak-anaknya akan tinggal di sana
untuk selamanya. Dan hamba-Ku Daud akan
menjadi raja bagi mereka selama-lamanya.
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26Aku akan mengadakan perjanjian damai

dengan mereka; itu akan menjadi suatu
perjanjian kekal dengan mereka. Dan Aku akan
menempatkan mereka dan melipatgandakan
mereka, dan Aku akan menempatkan
tempat kudus-Ku di tengah-tengah mereka
selama-lamanya.
27Dan tabernakel-Ku akan ada bersama

mereka, dan Aku akan menjadi Allah (Elohim -
430) mereka, dan mereka akan menjadi suatu
umat bagi-Ku.
28Dan bangsa-bangsa itu akan mengetahui

bahwa Aku, TUHAN (YAHWEH - 3068)
menguduskan Israel, ketika tempat kudus-Ku
berada di tengah-tengah mereka untuk
selama-lamanya."

38
1Dan datanglah firman TUHAN
(YAHWEH - 3068) kepadaku, yang

mengatakan,
2 "Hai anak manusia, arahkanlah wajahmu

terhadap Gog di tanah Magog, raja agung dari
Rosh, Mesekh, dan Tubal, dan bernubuatlah
terhadap dia.
3Dan engkau harus mengatakan: Beginilah

Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3069)
berfirman: Lihat, Akulah lawanmu, hai Gog,
raja agung dari Rosh, Mesekh dan Tubal.
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4Aku akan membalikkan punggungmu dan

memasang pengait pada rahangmu, dan
Aku akan membawa engkau dan semua
pasukanmu, pasukan berkuda, keluar; mereka
semua berpakaian lengkap, kumpulan orang
banyak dengan perisai besar dan kecil, mereka
semua yang memegang pedang.
5Orang Persia, Etiopia, dan Libia bersama

mereka, mereka semua dengan perisai dan
ketopong.
6Gomer dan seluruh pasukannya, keluarga

Togarma dari sebelah utara dan semua
pasukannya, banyak bangsa ada bersamamu.
7Bersiaplah! Ya, persiapkanlah dirimu sendiri,

engkau dan seluruh kumpulanmu yang telah
dikumpulkan kepadamu; dan engkau akan
menjadi penjaga bagi mereka!
8Sesudah berhari-hari engkau akan

dikunjungi. Dan sesudah bertahun-tahun,
engkau akan masuk ke sebuah negeri
yang telah berbalik dari pedang itu, yang
dikumpulkan dari banyak bangsa di atas
gunung Israel yang telah lama menjadi
reruntuhan, tetapi dia telah dibawa keluar dari
tengah bangsa-bangsa dan mereka semua
akan tinggal dengan aman.
9Engkau akan muncul, engkau akan datang

seperti sebuah angin badai, engkau akan
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seperti awan menutupi negeri itu, engkau
dan seluruh pasukanmu dan banyak bangsa
bersama engkau."
10Beginilah Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH

(YAHWEH - 3068) berfirman, "Akan terjadi
pada hari itu, perkataan-perkataan akan timbul
dari dalam hatimu, dan engkau merancang
suatu rancangan yang jahat.
11Engkau akan mengatakan: Aku akan pergi

ke negeri tanpa benteng, aku akan pergi
kepada mereka yang merasa tenang, yang
hidup dengan aman, mereka semua hidup
tanpa tembok --dan tidak ada palang atau
gerbang bagi mereka--
12untuk menjarah jarahan dan menerkam

mangsa, untuk mengembalikan tanganmu
ke atas reruntuhan yang didiami, dan
terhadap orang-orang yang dikumpulkan dari
bangsa-bangsa, yang mengusahakan kawanan
ternak dan harta benda, yang tinggal di
tengah-tengah negeri.
13Sheba dan Dedan dan pedagang-pedagang

Tarsis dan semua singa mudanya akan berkata
kepadamu: Apakah engkau datang untuk
menjarah barang jarahan? Apakah engkau
mengumpulkan sekutumu untuk merampas
barang rampasan, untuk mengangkut perak
dan emas, untuk mengambil kawanan ternak
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dan harta benda, untuk menjarah barang
jarahan yang banyak?
14Oleh karena itu bernubuatlah, hai anak

manusia, dan engkau harus mengatakan
kepada Gog: Beginilah Tuhan (Tuhan - 136)
ALLAH (YAHWEH - 3069) berfirman: Tidakkah
engkau mengetahui bahwa pada hari itu
umat-Ku Israel diam dengan aman?
15Engkau akan datang dari tempatmu di

sebelah utara, engkau dan dengan banyak
bangsa besertamu, semua yang menunggang
kuda, suatu kumpulan yang besar, dan suatu
pasukan yang kuat.
16Engkau akan datang atas umat-Ku Israel

seperti segumpal awan, menutupi negeri itu.
Dan akan terjadi pada hari-hari terakhir, Aku
akan membawa engkau ke atas tanah-Ku,
supaya bangsa-bangsa mengenal Aku, ketika
Aku dikuduskan melalui engkau di depan mata
mereka, hai Gog.
17Beginilah Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH

(YAHWEH - 3069) berfirman: Apakah engkau
orang yang telah Aku katakan pada waktu
dahulu dengan perantaraan hamba-hamba-Ku,
para nabi Israel, yang tahun demi tahun
bernubuat pada hari-hari itu, untuk membawa
engkau kepada mereka?
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18Dan akan terjadi pada waktu itu, ketika

Gog datang melawan tanah Israel," firman
Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3069),
"amarah-Ku akan tampak di wajah-Ku.
19Dan dalam kecemburuan-Ku, di dalam

api murka-Ku, Aku telah berfirman:
Sesungguhnya, pada hari itu akan terjadi
gempa bumi yang besar di sana, di tanah
Israel.
20Dan ikan-ikan di laut, dan burung-burung

di langit, dan binatang-binatang di hutan,
dan segala binatang melata yang merayap
di bumi, dan semua manusia di permukaan
bumi akan gemetar terhadap wajah-Ku.
Dan gunung-gunung akan runtuh, dan
lereng-lereng akan longsor, dan setiap tembok
akan runtuh ke tanah.
21Dan Aku akan memanggil sebilah pedang

melawannya di atas semua gunung-Ku,"
demikianlah firman Tuhan (Tuhan - 136)
ALLAH (YAHWEH - 3069), "dan pedang
tiap-tiap orang akan melawan saudaranya.
22Dan Aku akan menghukumnya dengan

tulah dan darah, dan hujan yang lebat,
dan hujan batu. Aku akan menurunkan
hujan api dan belerang atasnya, dan ke atas
pasukan-pasukannya, dan ke atas banyak
bangsa yang bersamanya.
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23Dan Aku akan meninggikan diri-Ku sendiri

dan menguduskan diri-Ku. Dan Aku akan
dikenal di depan mata banyak bangsa, dan
mereka akan mengetahui bahwa Akulah
TUHAN (YAHWEH - 3068)."

39
1 "Dan engkau, hai anak manusia,
bernubuatlah terhadap Gog dan engkau

harus mengatakan: Beginilah Tuhan (Tuhan
- 136) ALLAH (YAHWEH - 3069) berfirman:
Lihat, Aku akan melawanmu, hai Gog, raja
agung Rosh, Mesekh dan Tubal!
2Dan Aku akan membawa engkau kembali

dan menuntunmu. Dan Aku akan membawa
engkau naik dari sebelah utara dan akan
membawa engkau ke gunung-gunung Israel.
3Aku akan memukul busurmu lepas dari

tangan kirimu, dan Aku akan membuat
anak-anak panahmu berjatuhan dari tangan
kananmu.
4Engkau akan rebah di atas gunung-gunung

Israel, engkau dan seluruh pasukanmu, dan
orang-orang yang ada bersamamu. Aku telah
memberikan engkau sebagai makanan bagi
burung pemangsa dari segala jenis yang
bersayap, dan binatang-binatang buas di
padang.
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5Engkau akan jatuh di permukaan padang,

karena Aku sudah mengatakannya," firman
Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3069).
6 "Aku akan mengirimkan api ke atas Magog

dan ke atas orang-orang yang tinggal dengan
aman di pesisir. Dan mereka akan mengetahui
bahwa Akulah TUHAN (YAHWEH - 3068).
7Aku akan memperkenalkan Nama kudus-Ku

di tengah-tengah umat-Ku Israel. Dan Aku
tidak akan membiarkan Nama kudus-Ku
dicemarkan lagi. Dan bangsa-bangsa akan
mengetahui bahwa Akulah TUHAN (YAHWEH -
3068), Yang Mahakudus ada di Israel.
8 Lihatlah yang datang! Dan, hal itu telah

terjadi," firman * (Tuhan - 136) * (YAHWEH -
3068). "Itulah masa yang telah Aku katakan.
9Dan orang-orang yang tinggal di kota-kota

Israel akan keluar, dan akan menyalakan api
serta membakar semua senjata itu, bahkan
perisai kecil dan besar, busur dan anak
panahnya, tongkat pemukul dan tombak.
Dan mereka akan membakarnya dengan api
selama tujuh tahun.
10Dan mereka tidak akan mengambil kayu

dari padang, dan tidak akan menebang
pohon-pohon di hutan; karena mereka akan
membakar senjata-senjata itu dengan api.
Dan mereka akan menjarah orang-orang yang
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menjarah mereka, dan merampok orang-orang
yang merampok mereka," firman Tuhan
(Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3069).
11 "Pada hari itu Aku akan memberikan

kepada Gog suatu tempat di sana, sebuah
kuburan di Israel, yakni lembah penyeberangan
bagi orang-orang yang melewatinya, di sebelah
timur laut. Dan kuburan itu menghalangi
orang yang menyeberang. Dan mereka
akan menguburkan Gog di sana dan semua
kelompoknya, dan tempat itu akan disebut
lembah Hamon-Gog.
12Dan keluarga Israel akan menguburkan

mereka, selama tujuh bulan, dengan maksud
untuk menahirkan negeri itu.
13Dan seluruh penduduk negeri itu

akan menguburnya, dan hal itu akan
menjadi kenamaan bagi mereka, ketika Aku
dimuliakan," firman Tuhan (Tuhan - 136)
ALLAH (YAHWEH - 3069).
14 "Mereka akan memisahkan orang-orang

yang terus-menerus menjelajahi negeri
itu untuk menguburkan orang-orang yang
bergelimpangan di atas permukaan tanah itu,
dengan maksud untuk menahirkannya. Pada
akhir bulan ketujuh, mereka akan mencarinya.
15Sementara mereka menyeberangi, mereka

yang menyeberangi tanah itu, dan seseorang
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yang melihat sepotong tulang, maka dia
akan membuat tiang di sampingnya, sampai
tukang-tukang kubur menguburkannya di
lembah Hamon-Gog.
16Dan juga nama kota itu Hamon. Dan

mereka akan menahirkan tanah itu.
17Dan kamu, hai anak manusia, beginilah

Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH -
3069) berfirman: Katakanlah kepada burung
dari segala jenis yang bersayap dan segala
binatang buas di padang: Berkumpullah
dan datanglah, berhimpunlah kamu dari
segala penjuru pada perjamuan kurban yang
Kuadakan bagi kamu, yaitu suatu perjamuan
kurban yang besar di atas gunung-gunung
Israel, sehingga kamu dapat makan daging
dan minum darah.
18Kamu akan makan daging orang yang

kuat dan minum darah raja-raja bumi, domba
jantan, anak domba, kambing jantan, dan
lembu, semua ternak yang gemuk dari Basan.
19Kamu akan makan lemak sampai kenyang

dan minum darah sampai mabuk dari
kurban-Ku yang telah Aku kurbankan bagimu.
20Dan kamu akan menjadi kenyang di

meja-Ku, beserta kuda-kuda dan kereta-kereta
perang, dan orang-orang yang kuat, dan
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semua prajurit perang, firman Tuhan (Tuhan -
136) ALLAH (YAHWEH - 3069).
21Dan Aku akan menaruh kemuliaan-Ku di

antara bangsa-bangsa, dan semua bangsa
akan melihat penghakiman-Ku yang telah Aku
lakukan dan tangan-Ku yang telah Aku taruh
di atas mereka.
22Demikianlah keluarga Israel akan

mengetahui bahwa Akulah TUHAN (YAHWEH -
3068), Allah (Elohim - 430) mereka, mulai hari
itu dan seterusnya.
23Dan bangsa-bangsa akan mengetahui

bahwa keluarga Israel menjadi orang buangan
karena kesalahan mereka sendiri, karena
mereka telah mengkhianati Aku sehingga Aku
menyembunyikan wajah-Ku terhadap mereka
dan menyerahkan mereka ke dalam tangan
musuh-musuhnya. Dan mereka semua jatuh
oleh pedang, mereka semua.
24Sesuai dengan kenajisan dan dengan

dosa-dosa mereka, Aku telah bertindak kepada
mereka, dan menyembunyikan wajah-Ku
terhadap mereka."
25Oleh karena itu beginilah Tuhan (Tuhan

- 136) ALLAH (YAHWEH - 3068) berfirman:
"Sekarang Aku akan memulihkan ketertawanan
Yakub, dan akan berkemurahan hati kepada
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semua keluarga Israel, dan akan menjadi
cemburu bagi kekudusan Nama-Ku.
26Dan mereka sudah menanggung aib

mereka dan segala ketidaksetiaan yang telah
mereka lakukan terhadap Aku, ketika mereka
tinggal di tanah mereka dengan aman, dan
tidak ada apa pun yang menakutkan.
27 Pada saat Aku telah mengembalikan

mereka dari bangsa-bangsa, dan
mengumpulkan mereka keluar dari
tangan musuh-musuh mereka, dan Aku
dikuduskan di dalam mereka di depan mata
banyak bangsa;
28 kemudian mereka akan mengetahui bahwa

Akulah TUHAN (YAHWEH - 3068), Allah
(Elohim - 430) mereka, yang telah membuang
mereka ke antara bangsa-bangsa. Namun Aku
telah mengumpulkan mereka kembali ke tanah
mereka, dan Aku tidak meninggalkan seorang
pun dari mereka di sana.
29Dan Aku tidak akan lagi menyembunyikan

wajah-Ku terhadap mereka, karena Aku telah
mencurahkan Roh-Ku ke atas keluarga Israel,"
firman Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH
- 3069).

40
1 Pada tahun kedua puluh lima sesudah
pembuangan kami, pada permulaan

tahun, pada tanggal sepuluh bulan itu,
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pada tahun keempat belas sesudah kota itu
ditaklukkan, pada hari yang sama itu tangan
TUHAN (YAHWEH - 3068) ada di atasku dan
membawaku ke sana.
2Di dalam penglihatan-penglihatan dari ilahi

(Elohim - 430), Dia membawaku ke tanah
Israel, dan menempatkan aku di sebuah
gunung yang sangat tinggi. Di atasnya ada
sesuatu yang menyerupai bentuk sebuah kota
di selatan.
3Dia membawaku ke sana. Dan lihatlah, ada

orang yang tampilannya seperti tampilan batu
ambar, di tangannya ada benang lenan dan
sebatang tongkat pengukur, dan dia berdiri di
gerbang.
4Dan orang itu berbicara kepadaku, "Hai

anak manusia, lihatlah dengan matamu,
dengarkanlah dengan telingamu dan
tetapkanlah hatimu atas semua yang
Aku tunjukkan kepadamu. Sebab untuk
menunjukkan kepadamulah engkau dibawa ke
sini. Beritahukanlah kepada keluarga Israel
mengenai segala sesuatu yang engkau lihat."
5Dan lihatlah, ada sebuah tembok pada

bagian luar di sekeliling bait itu, dan di tangan
orang itu terdapat sebuah tongkat pengukur
yang panjangnya enam hasta, hasta ini sama
dengan satu hasta dan satu jengkal. Lalu ia
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mengukur tembok itu, tebalnya satu tongkat
dan tingginya satu tongkat.
6Kemudian dia sampai ke gerbang yang

menghadap ke timur, ia naik melalui anak
tangganya dan mengukur ambang gerbang,
satu tongkat lebarnya, dan terhadap satu
ambang gerbang, satu tongkat lebarnya.
7Dan sebuah kamar, satu tongkat panjangnya

dan satu tongkat lebarnya, dan antara kamar-
kamar itu ada lima hasta. Dan ambang pintu
gerbang di samping serambi, yang ada di
sebelah dalam gerbang, satu tongkat.
8Dan dia mengukur serambi yang ada di

sebelah dalam gerbang, satu tongkat.
9Kemudian dia mengukur serambi gerbang

itu, delapan hasta, dan tiang-tiangnya, dua
hasta, juga serambi yang ada di sebelah dalam
gerbang.
10Dan kamar-kamar gerbang sebelah timur

itu ada tiga dari sini dan tiga dari sana, satu
ukuran untuk ketiganya dan satu ukuran untuk
pilar-pilar itu, dari sini dan dari sana.
11Dan dia mengukur lubang gerbang kamar

itu, lebarnya sepuluh hasta, dan panjangnya
tiga belas hasta.
12Dan sekat di depan kamar-kamar itu, satu

hasta, dan sekat dari sini satu hasta. Dan
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kamar itu enam hasta dari sini, dan enam
hasta dari sana.
13Dia mengukur gerbang kamar itu dari atap

ke atap, dua puluh lima hasta lebarnya, dari
pintu ke pintu.
14 Ia juga membuat tiang-tiangnya, enam

puluh hasta, bahkan sampai ke tiang di
pelataran, dari sekeliling gerbang itu.
15Dan di depan jalan masuk gerbang, ke

depan serambi dari gerbang dalam, lima puluh
hasta.
16Dan jendela-jendela yang berkisi-kisi ada

pada kamar-kamar itu, dan pilar-pilar bagian
dalam gerbang dan sekelilingnya; juga pada
serambi-serambi dan jendela-jendela. Dan
pada tiang-tiang ada pohon palem.
17Dan dia membawaku ke bagian luar

pelataran. Dan tampaklah, kamar-kamar dan
sebuah lantai batu yang dibuat di sekeliling
pelataran itu. Tiga puluh kamar ada di atas
lantai batu itu.
18 Lantai batu yang ada di samping

gerbang-gerbang panjangnya sama dengan
gerbang-gerbang lantai batu yang ada di
bawah.
19 Lalu ia mengukur lebar pelataran itu dari

depan gerbang bawah sampai ke sebelah luar
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gerbang dalam; ada seratus hasta panjangnya
ke arah timur dan ke arah utara.
20Dan gerbang yang menghadap jalan ke

luar pelataran sebelah utara, dia mengukur
panjang dan lebarnya.
21Dan ada tiga kamar dari satu sisi, dan

tiga kamar dari sisi yang lain. Pilar-pilar serta
serambi-serambinya seukuran dengan yang
pertama, panjangnya lima puluh hasta, dan
lebarnya dua puluh lima hasta.
22 Jendela-jendelanya, serambi-serambinya

dan pohon-pohon palemnya seukuran dengan
gerbang yang menghadap jalan sebelah timur.
Mereka dapat naik ke sana melalui tujuh
anak tangga; dan serambi-serambinya ada di
depannya.
23Dan gerbang pelataran bagian dalam di

hadapan gerbang yang ke arah utara dan yang
ke arah timur. Dan dia mengukur dari gerbang
ke gerbang, seratus hasta.
24Dan dia memimpinku menuju jalan

ke selatan. Dan tampaklah, ada sebuah
gerbang ke arah selatan! Dan dia mengukur
pilar-pilarnya dan serambi-serambinya, sesuai
dengan ukuran tersebut.
25Dan jendela-jendela yang ada di dalamnya,

dan serambi-serambi yang di sekelilingnya,
seperti jendela-jendela sekelilingnya, lima
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puluh hasta panjangnya, dan dua puluh lima
hasta lebarnya.
26Dan ada tujuh anak tangga untuk naik ke

sana, dan serambi-serambi ada di hadapannya.
Dan pohon-pohon palem ada padanya, satu
batang di sebelah sini dan satu batang di
sebelah sana, pada pilar-pilar itu.
27Dan sebuah gerbang ada di bagian

dalam pelataran menghadap selatan. Dan dia
mengukur dari gerbang ke gerbang di bagian
selatan, seratus hasta.
28Dan dia membawaku ke pelataran bagian

dalam melalui gerbang selatan. Dan dia
mengukur gerbang selatan itu, dengan
ukuran-ukuran ini.
29Dan kamar-kamar, serta pilar-pilar, dan

serambi-serambinya seperti tiga ukuran.
Dan jendela-jendelanya, serambi-serambi
sekelilingnya, lima puluh hasta panjangnya,
dan dua puluh lima hasta lebarnya. Di sekeliling
gerbang itu dan pada gerbang serambinya ada
jendela-jendela yang panjangnya lima puluh
hasta dan lebarnya dua puluh lima hasta.
30Dan serambi-serambi sekelilingnya ada dua

puluh lima hasta panjangnya, dan lima hasta
lebarnya.
31Dan serambi-serambinya menghadap ke

pelataran sebelah luar; dan tiga pohon palem
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pada pilar-pilarnya. Dan tangganya memiliki
delapan anak tangga.
32 Ia membawaku ke bagian dalam pelataran

sebelah timur. Dan dia mengukur gerbangnya
dengan ukuran-ukuran ini.
33Dan kamar-kamarnya, dan pilar-pilarnya,

serta serambi-serambinya seperti ukuran-
ukuran ini. Dan jendela-jendela ada padanya,
dan serambi-serambi sekelilingnya ada lima
puluh hasta panjangnya dan dua puluh lima
hasta lebarnya.
34Serambi-serambinya menghadap bagian

luar pelataran. Dan pohon-pohon palem
pada kedua sisi pilar-pilar itu. Dan tangganya
memiliki delapan anak tangga.
35Dan dia membawaku ke gerbang

sebelah utara, lalu ia mengukurnya dengan
ukuran-ukuran ini,
36 kamar-kamarnya, pilar-pilarnya dan

serambi-serambinya. Dan jendela-jendela ada
di sekelilingnya. Lima puluh hasta panjangnya
dan dua puluh lima hasta lebarnya.
37 Pilar-pilarnya mengarah ke bagian luar

pelataran. Dan pohon-pohon palem ada
pada kedua sisi pilar-pilarnya; dan tangganya
mempunyai delapan anak tangga.
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38Dan ruang serta pintunya ada dekat pilar-

pilar gerbang, mereka mencuci persembahan
bakaran di sana.
39Dan di serambi pada gerbang itu

ada dua buah meja di sebelah sini, dan
dua meja ada di sebelah sana, yakni
tempat untuk menyembelih persembahan
bakaran, persembahan penghapus dosa, dan
persembahan penghapus salah.
40 Pada sisi bagian luar, yang menghadap ke

gerbang sebelah utara, di sana terdapat dua
buah meja. Dan pada sisi lain serambi gerbang
itu ada dua meja.
41Empat meja di sebelah sini, dan empat

meja di sebelah sana, di dekat gerbang itu,
delapan meja; mereka menyembelih kurban di
atasnya.
42Dan empat meja untuk persembahan

bakaran dari batu pahat, satu setengah hasta
panjangnya, satu setengah hasta lebarnya dan
satu hasta tingginya. Mereka juga menaruh di
atasnya alat-alat untuk menyembelih kurban
bakaran dan kurban sembelihan.
43Dan kait-kait yang panjangnya satu jengkal

diikatkan di sekeliling ruangan itu, dan di atas
meja itu ada daging kurban.
44Dan dari luar ke bagian dalam pelataran, di

dalamnya ada ruang para penyanyi, yang ada
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di sisi gerbang sebelah utara. Dan mukanya
menghadap ke selatan, salah satu sisi gerbang
sebelah timur menghadap ke utara.
45Dia berkata kepadaku, "Ruang yang

menghadap ke selatan itu untuk imam-imam
yang menjaga keamanan bait itu.
46Dan ruang yang menghadap ke utara untuk

imam-imam, imam yang menjaga keamanan
mezbah. Mereka adalah anak-anak Zadok
dari keturunan Lewi, yang datang mendekat
kepada TUHAN (YAHWEH - 3068), untuk
melayani-Nya."
47Kemudian dia mengukur pelataran itu

seratus hasta panjangnya dan seratus
hasta lebarnya, sebuah persegi. Panjangnya
seratus hasta dan lebarnya seratus hasta dan
mezbahnya ada di depan bait itu.
48Dan dia membawaku ke serambi bait itu,

dan mengukur tiap-tiap pilar pada serambi itu,
lima hasta dari sebelah sini, dan lima hasta
dari sebelah sana. Dan lebar gerbangnya tiga
hasta dari sini, dan tiga hasta dari sana.
49 Panjang serambi itu dua puluh hasta, dan

lebarnya sebelas hasta, mereka dapat naik ke
tempat itu dengan tangga. Dan tiang-tiang
penyangga itu ada di sebelah pilar-pilar, satu
di sebelah sini, dan satu di sebelah sana.
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41
1Kemudian dia membawaku ke tempat
suci untuk mengukur pilar-pilar itu,

enam hasta lebarnya dari sini, dan enam hasta
lebarnya dari sana, yang merupakan lebarnya
kemah.
2Dan pintu itu ada sepuluh hasta lebarnya.

Dan panggul-panggul pintu itu lima hasta dari
sebelah sini, dan lima hasta dari sebelah sana.
Dan dia mengukur panjangnya, empat puluh
hasta, dan lebarnya dua puluh hasta.
3 Lalu ia masuk ke bagian dalam dan

mengukur pilar-pilar pintunya, dua hasta.
Dan pintunya enam hasta; dan lebar dinding
samping pintunya ada tujuh hasta.
4Dan dia mengukur panjangnya, dua puluh

hasta dan lebarnya dua puluh hasta juga,
menghadap ke bait suci itu. Dan dia berkata
kepadaku, "Inilah tempat mahakudus."
5Kemudian dia mengukur dinding bait itu,

enam hasta, dan lebar tiap-tiap sisi ruang
empat hasta, sekeliling bait itu.
6Dan kamar-kamar tambahan itu ada tiga

tingkat, satu di atas yang lain, dan setiap
tingkat ada tiga puluh kamar. Dan pada
sekeliling dinding bait itu ada ceruk-ceruk
untuk mengokohkan kamar-kamar tambahan
itu, karena kamar-kamar itu tidak menempel
pada dinding bait itu.
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7Dan kamar-kamar itu semakin ke atas

semakin besar, dari tingkat yang pertama
sampai tingkat ketiga, sesuai dengan
bertambah besarnya penopang teras di
sekeliling bait itu pada tiap tingkat. Di sana
ada sebuah tangga sehingga orang dapat naik
ke atas dari tingkat bawah ke lantai teratas
dengan melalui lantai tengah.
8Aku juga melihat bahwa alas bait itu

lebih tinggi dari sekelilingnya, dan dasar dari
kamar-kamar tambahan itu berukuran satu
tongkat penuh, enam hasta gabungannya.
9Tebal dinding yang ada di sebelah luar

kamar tambahan adalah lima hasta, dan luas
bagian dasar bait yang dibiarkan kosong
adalah lima hasta.
10Dan di antara dasar bangunan itu dengan

kamar-kamarnya jaraknya dua puluh hasta
sekeliling bangunan itu.
11Dan pintu-pintu kamar tambahan yang

menghadap ke luar, satu pintu menghadap
ke utara dan satu pintu lainnya menghadap
ke selatan. Dan lebar tempat yang kosong itu
ialah lima hasta sekeliling.
12Dan bangunan yang ada di depan lapangan

yang terpisah dengan yang ada di ujung
sebelah barat, lebarnya tujuh puluh hasta,
dan dinding yang mengelilingi bangunan itu
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tebalnya lima hasta dan panjangnya sembilan
puluh hasta.
13Kemudian dia mengukur bait itu,

panjangnya seratus hasta. Dan tempat yang
terpisah beserta bangunan dan dindingnya,
panjangnya seratus hasta juga.
14 Lebar dari bagian depan bait itu dengan

tempat terpisah yang menghadap ke timur
adalah seratus hasta.
15Kemudian dia mengukur panjang bangunan

yang menghadap ke tempat terpisah itu yang
ada di bagian belakangnya; dan serambi-
serambinya dari sebelah sini dan dari sebelah
sana, seratus hasta. Dan ruang bagian dalam
bait suci, serambi-serambi pelatarannya,
16 ambang-ambang pintunya, dan

jendela-jendelanya yang berkisi-kisi, dan
serambi-serambi yang ada di sekelilingnya, dan
tiga tingkat lantainya yang berhadap-hadapan
dengan ambang-ambang pintunya, yang
ditutupi dengan papan sekelilingnya, dari
lantai sampai pada jendela-jendelanya, dan
jendela-jendela yang menutupinya,
17 sampai ke bagian atas pintu, bahkan

sampai ke ruang dalam bait, dan bagian luar,
dan semua dinding bagian dalam dan bagian
luar sekelilingnya.
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18Dan itu dibuat dengan kerub-kerub dan

pohon-pohon palem, dan sebuah pohon palem
berada di antara dua kerub.
19Dan masing-masing kerub itu mempunyai

dua wajah, wajah manusia menghadap ke
arah pohon palem di sebelah sini, dan wajah
seekor singa muda menghadap ke arah pohon
palem di sebelah sana. Begitulah hal itu dibuat
di sekeliling bait itu.
20Dari lantai sampai ke atas pintu, kerub-

kerub dan pohon-pohon palem itu dibuat, di
seluruh dinding bait suci.
21Tiang pintu tempat suci itu berbentuk segi

empat, dan bagian depan ruang kudus itu
tampilannya seperti tampilannya.
22Mezbah itu dari kayu, tingginya tiga hasta

dan panjangnya dua hasta. Sudut-sudutnya,
alasnya, dan dinding-dindingnya terbuat dari
kayu. Dan dia berkata kepadaku, "Inilah meja
yang ada di hadapan TUHAN (YAHWEH -
3069)."
23Dan dua pintu ada di tempat suci dan di

ruang kudus.
24Dan dua pintu itu masing-masing

mempunyai dua daun pintu, pada pintu-pintu
itu terdapat dua daun pintu yang dapat
berputar --dua daun pintu pada pintu yang
satu, dan dua daun pintu pada pintu yang lain.
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25Kerub-kerub serta pohon-pohon palem

dibuat di atasnya; di atas pintu-pintu bait suci,
seperti yang dibuat pada dinding-dinding itu;
dan kayu tebal ada di depan serambi bagian
luar.
26 Jendela-jendela yang berkisi-kisi, pohon-

pohon palem, ada di sebelah sini dan di
sebelah sana, pada kedua sisi serambi itu,
demikian juga pada sisi-sisi kamar bait itu, dan
papan-papan yang tebal.

42
1Dan dia membawaku keluar ke
pelataran luar, sebelah utara. Kemudian

dia membawaku masuk ke ruang-ruang yang
berhadapan dengan tempat yang terpisah,
yang ada di depan bangunan yang mengarah
ke utara.
2 Panjang bangunan di bagian depan seratus

hasta ke arah pintu utara dan lebarnya lima
puluh hasta.
3Berhadapan dengan dua puluh hasta dari

pelataran dalam dan berhadapan dengan
lantai batu yang ada di pelataran luar, terdapat
sebuah serambi yang berhadap-hadapan, di
dalam tiga tingkat.
4Di depan kamar-kamar itu ada sebuah jalan,

lebarnya sepuluh hasta, ke bagian dalam, dan
jarak satu hasta. Dan pintu-pintu masuknya
ada di sebelah utara.
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5Bagian atas kamar-kamar itu lebih kecil,

karena serambi-serambi itu memakan tempat
lebih dari pada bagian tengah dan bagian
bawah bangunan itu.
6Karena semua ada tiga tingkat, maka

tidak ada tiang-tiang seperti tiang-tiang di
pelataran. Oleh karena itu dibuat lebih sempit
dari pada tingkat bawah dan tengah.
7Dan dinding yang ada di luar dekat

ruang-ruang pada jalan ke arah pelataran luar,
di depan kamar-kamar itu, panjangnya lima
puluh hasta.
8Oleh karena panjang kamar-kamar yang

ada di pelataran luar itu lima puluh hasta,
maka jelaslah, bagian depan bait suci itu
panjangnya seratus hasta.
9Dan di bawah kamar-kamar ini terdapat

pintu masuk pada sisi sebelah timur untuk
orang masuk ke dalamnya dari pelataran luar.
10Di dalam ketebalan dinding pada pelataran

timur, berhadapan dengan tempat pemisah,
dan bangunan, terdapat kamar-kamar.
11Dan jalan ke depan itu seperti tampilan

kamar-kamar yang di sebelah utara, baik
panjangnya maupun lebarnya. Dan semua
pintu keluarnya menurut pola-polanya, dan
menurut pintu-pintunya.
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12Dan sebagaimana pintu kamar-kamar yang

di sebelah selatan, di sana ada sebuah pintu di
ujung jalan, jalan itu di depan dinding, jalan ke
arah timur, apabila seseorang memasukinya.
13Dan dia berkata kepadaku, "Kamar-kamar

di sebelah utara dan kamar-kamar di sebelah
selatan yang menghadap tempat pemisah,
semua kamar itu kudus, tempat para imam
yang mendekat kepada TUHAN (YAHWEH -
3069) makan persembahan mahakudus. Di
sana mereka harus meletakkan persembahan-
persembahan mahakudus, persembahan
sajian, persembahan penghapus dosa, dan
persembahan penghapus salah. Sebab tempat
itu kudus.
14 Pada saat para imam masuk, maka mereka

tidak boleh keluar dari tempat kudus itu ke
pelataran luar sebelum mereka menanggalkan
pakaian mereka pada waktu melayani di sana,
sebab, itu kudus. Mereka harus mengenakan
pakaian yang lain lalu mendekati tempat untuk
umat.
15Dan mereka menyelesaikan pengukuran

bagian dalam bait. Kemudian dia membawaku
ke luar ke gerbang yang di depan jalan sebelah
timur, lalu mengukur sekelilingnya.
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16Dia mengukur sisi sebelah timur dengan

tongkat pengukur: lima ratus tongkat, dengan
tongkat pengukur sekelilingnya.
17 Ia mengukur sisi sebelah utara dengan

tongkat pengukur, lima ratus tongkat
sekelilingnya.
18Dia mengukur sisi sebelah selatan

dengan tongkat pengukur, lima ratus tongkat
sekelilingnya.
19Dia kembali ke sisi sebelah barat dan

mengukurnya dengan tongkat pengukur, lima
ratus tongkat.
20Kemudian dia mengukur keempat sisinya.

Di sekeliling bangunan itu terdapat tembok,
panjangnya lima ratus tongkat dan lebarnya
lima ratus tongkat, untuk memisahkan antara
yang kudus dengan yang biasa.

43
1Dan dia memimpinku ke gerbang,
gerbang yang menghadap ke arah

timur.
2Dan lihatlah, kemuliaan Allah (Elohim -

430) Israel datang dari arah sebelah timur!
Suara-Nya seperti suara air yang bergemuruh.
Dan bumi bersinar karena kemuliaan-Nya.
3Dan sebagaimana tampilan dari tampilan

yang telah aku lihat adalah seperti tampilan
yang telah aku lihat ketika aku datang untuk
menghancurkan kota itu dan tampilan-
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tampilan seperti tampilan yang telah aku lihat
di tepi sungai Kebar, maka aku tersungkur
pada wajahku.
4Kemuliaan TUHAN (YAHWEH - 3068) masuk

ke dalam bait itu, melalui jalan ke gerbang
yang mukanya ke arah timur.
5Roh itu mengangkatku dan membawaku

masuk ke dalam pelataran bagian dalam. Dan
lihatlah, kemuliaan TUHAN (YAHWEH - 3068)
memenuhi bait itu!
6Aku mendengar seseorang yang berbicara

kepadaku dari dalam bait itu, dan seorang pria
berdiri di sampingku.
7Dia berkata kepadaku, "Hai anak manusia,

inilah tempat takhta-Ku dan tempat telapak
kaki-Ku, di sanalah tempat Aku akan berdiam
di tengah-tengah bani Israel untuk selama-
lamanya, dan seluruh keluarga Israel tidak
akan menajiskan lagi Nama kudus-Ku, baik
mereka maupun raja-raja mereka, dengan
percabulan mereka maupun dengan mayat
raja-raja mereka di tempat tingginya;
8 ketika mereka menaruh ambang pintunya

di dekat ambang pintu-Ku dan mendirikan
tiang-tiang pintu mereka di dekat tiang-tiang
pintu-Ku, dan dinding itu di antara Aku
dengan mereka; mereka bahkan telah
menajiskan Nama kudus-Ku dengan kekejian
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yang telah mereka lakukan. Maka Aku telah
menghabiskan mereka dalam murka-Ku.
9Sekarang, biarlah mereka menyingkirkan

perzinaan mereka dan mayat raja-raja mereka
dari-Ku, Aku akan diam di tengah-tengah
mereka selama-lamanya.
10Sebab engkau, hai anak manusia,

beritahukanlah kepada keluarga Israel tentang
bait itu dan mereka dipermalukan oleh karena
kesalahan-kesalahan mereka. Biarlah mereka
mengukur ukurannya.
11 Jika mereka dipermalukan oleh semua yang

telah mereka lakukan, beritahukanlah kepada
mereka bentuk dari bait itu, susunannya,
pintu-pintu keluarnya dan pintu-pintu
masuknya, serta segala bentuknya, dan semua
peraturannya, semua modelnya dan semua
hukumnya. Lalu tuliskanlah semuanya itu
di hadapan mereka, supaya mereka bisa
melakukan seluruh peraturan itu.
12 Inilah torat mengenai bait itu: di seluruh

batas puncak gunung itu, serta sekelilingnya
adalah mahakudus. Perhatikanlah, inilah torat
mengenai bait itu."
13Dan ini ukuran mezbah itu dalam hasta

--hasta itu adalah satu hasta dan setapak
tangan-- bahkan dasarnya satu hasta, satu
hasta lebarnya, dan batas pada tepi sekeliling
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dasar itu satu jengkal. Dan inilah bagian atas
dari mezbah itu.
14Dan dari dasar yang ada di dalam tanah

sampai ke jalur keliling yang lebih rendah
adalah dua hasta, dan lebarnya satu hasta.
Dan dari sisi yang lebih kecil sampai ke sisi
yang lebih besar empat hasta, dan lebarnya
satu hasta.
15Dan mezbah perapian itu empat hasta

tingginya, dan dari mezbah perapian ke atas
terdapat empat tanduk.
16Mezbah perapian itu berukuran panjang

dua belas hasta dan lebar dua belas hasta,
jadi keempat sisinya sama.
17Tepi alas itu panjangnya empat belas hasta,

dan lebarnya empat belas hasta, pada keempat
sisinya. Batas sekeliling adalah setengah hasta,
dan dasar yang mengelilinginya satu hasta.
Dan tangga mezbah itu menghadap ke timur.
18Dan Dia berfirman kepadaku, "Hai anak

manusia, beginilah firman Tuhan (Tuhan
- 136) ALLAH (YAHWEH - 3069): Inilah
ketetapan-ketetapan mengenai mezbah
itu pada waktu mezbah itu dibuat untuk
mempersembahkan di atasnya persembahan
bakaran dan untuk memercikkan darah ke
atasnya.
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19Dan engkau akan memberikan seekor

lembu muda dari kawanan sebagai
persembahan penebus dosa kepada imam-
imam orang Lewi yang berasal dari keturunan
Zadok yang mendekat kepada-Ku untuk
melayani Aku, firman Tuhan (Tuhan - 136)
ALLAH (YAHWEH - 3068).
20Dan engkau akan mengambil darahnya

dan mengoleskan pada keempat tanduk
dan pada keempat ujungnya serta pada
sekelilingnya. Dan engkau akan menyucikan
serta menutupinya.
21Engkau harus mengambil lembu jantan

muda untuk persembahan penebus dosa, dan
dia harus membakarnya di suatu tempat yang
telah ditetapkan di sekitar bait, di luar tempat
kudus.
22Dan pada hari kedua engkau harus

membawa seekor kambing jantan yang tidak
bercacat cela sebagai persembahan penebus
dosa. Dan mereka akan menyucikan mezbah
itu seperti mereka telah menyucikannya
dengan lembu jantan.
23Ketika engkau selesai dari

mempersembahkan persembahan penghapus
dosa, engkau harus mempersembahkan
seekor lembu jantan muda anak kawanan
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lembu yang sempurna dan seekor domba
jantan dari kawanan domba yang sempurna.
24Dan engkau akan membawa ke hadapan

TUHAN (YAHWEH - 3068), dan imam-imam
akan menaburkan garam ke atasnya.
Mereka akan mempersembahkannya sebagai
persembahan bakaran bagi TUHAN (YAHWEH
- 3068).
25Selama tujuh hari engkau akan menyiapkan

seekor kambing jantan untuk persembahan
penebus dosa setiap harinya. Dan mereka
akan menyiapkan seekor lembu jantan muda
dari kawanannya, dan seekor domba jantan
dari antara kawanannya yang tidak bercacat
cela.
26Mereka akan menutupinya selama

tujuh hari, dan menahirkannya, serta
mengkhususkannya.
27Dan ketika hari-hari itu selesai, akan

terjadi pada hari kedelapan dan seterusnya,
imam-imam akan membuat persembahan
bakaranmu dan persembahan pendamaianmu
di atas mezbah. Dan Aku akan menerima
engkau," firman Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH
(YAHWEH - 3069).

44
1Dan dia membawaku kembali ke jalan
gerbang bagian luar dari tempat kudus

yang menghadap ke timur; dan dia tertutup.
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2 Lalu TUHAN (YAHWEH - 3068) berfirman

kepadaku, "Gerbang inilah yang ditutup, ia
tidak akan dibuka. Dan tidak seorang pun akan
masuk ke dalamnya, karena TUHAN (YAHWEH
- 3068), Allah (Elohim - 430) Israel, telah
masuk ke dalamnya. Maka dia harus tertutup.
3Bagi raja, raja itu, dia boleh duduk di

dalamnya untuk makan roti di hadapan TUHAN
(YAHWEH - 3068). Dia dapat masuk melalui
jalan serambi gerbang itu, dan dia dapat
keluar melalui jalan itu."
4 Lalu dia membawaku melalui gerbang utara,

yang menghadap ke arah bait itu. Kemudian
aku melihat, sungguh, kemuliaan TUHAN
(YAHWEH - 3068) memenuhi bait TUHAN
(YAHWEH - 3068)! Dan aku bersujud.
5Dan TUHAN (YAHWEH - 3068) berfirman

kepadaku, "Hai anak manusia, siapkanlah
hatimu dan lihatlah dengan matamu serta
dengarkanlah dengan telingamu segala
sesuatu yang Aku katakan kepadamu
mengenai semua peraturan bait TUHAN
(YAHWEH - 3068) dan semua toratnya. Dan,
engkau harus menyiapkan hatimu pada pintu
masuk bait itu beserta semua jalan keluar di
tempat kudus.
6Dan engkau harus mengatakan kepada

pemberontak, kepada keluarga Israel,
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beginilah Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH
(YAHWEH - 3069) berfirman: Cukuplah
bagimu, akan semua kekejianmu, hai keluarga
Israel!
7Ketika kamu membawa masuk bani asing,

orang-orang yang tidak bersunat hatinya dan
tidak bersunat daging, untuk berada dalam
tempat kudus-Ku, untuk mencemarkannya;
ketika pada bait-Ku kamu mempersembahkan
roti-Ku, lemak dan darah, dan hal-hal itu
telah melanggar perjanjian-Ku oleh segala
kekejianmu.
8 Juga kamu tidak memelihara tanggung

jawab perkakas-perkakas kudus-Ku, malah
kamu menempatkan mereka bagimu sebagai
penjaga urusan-Ku dalam tempat kudus-Ku.
9Beginilah Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH

(YAHWEH - 3068) telah berfirman: Semua
bani asing, yang tidak bersunat hati dan tidak
bersunat daging, tidak boleh masuk ke dalam
tempat kudus-Ku, yaitu semua bani asing yang
ada di tengah-tengah bani Israel.
10Namun orang-orang Lewi yang telah

menjauhkan diri dari pada-Ku pada waktu
Israel sesat, mereka yang sesat dari pada-Ku
dengan mengikuti berhala-berhala mereka,
maka mereka menanggung kesalahan mereka,
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11 sekalipun mereka telah menjadi para

pelayan di tempat kudus-Ku, para penilik di
pintu-pintu gerbang bait, dan para pelayan
bait itu, mereka menyembelih persembahan
bakaran dan kurban bagi umat, bahkan berdiri
di depan mereka untuk melayani mereka.
12Sebab, merekalah yang telah melayani

mereka di depan berhala-berhala mereka,
dan bagi keluarga Israel hal itu menjadi batu
sandungan kesalahan; oleh karena itu, Aku
mengacungkan tangan-Ku terhadap mereka,"
firman Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH
- 3069), "dan mereka harus menanggung
kesalahan mereka.
13Mereka tidak boleh mendekat kepada-Ku

untuk melayani sebagai imam bagi-Ku,
ataupun datang mendekat pada salah satu
dari perkakas kudus-Ku, atau pada perkakas
yang mahakudus-Ku, sebaliknya, mereka
harus menanggung aib dan semua kekejian
mereka yang telah mereka lakukan.
14Namun Aku akan menempatkan mereka

sebagai penjaga urusan di bait itu dalam
segala pelayanannya, serta dalam segala
sesuatu yang harus dilakukan di dalamnya.
15Sebaliknya, para imam orang Lewi dari

keturunan Zadok yang memelihara tanggung
jawab tempat kudus-Ku ketika bani Israel
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sesat dari pada-Ku, mereka boleh mendekat
kepada-Ku untuk melayani Aku dan berdiri di
hadapan-Ku untuk mempersembahkan bagi-Ku
lemak dan darah, firman Tuhan (Tuhan - 136)
ALLAH (YAHWEH - 3069).
16Mereka harus masuk ke tempat kudus-Ku

dan mereka harus datang mendekati meja-Ku
untuk melayani Aku. Dan mereka harus
memelihara perintah-perintah-Ku.
17Dan akan terjadi, ketika mereka masuk di

dalam gerbang dari pelataran dalam, mereka
akan mengenakan pakaian lenan. Dan mereka
tidak akan naik ke atas dengan bulu domba
sementara mereka melayani di dalam gerbang
pelataran dalam dan di dalam bait itu.
18Serban dari lenan ada di kepala mereka dan

pakaian dalam dari lenan ada pada pinggang
mereka. Mereka tidak akan berkeringat.
19Dan ketika mereka pergi ke pelataran luar,

ke pelataran luar bangsa-bangsa itu, mereka
menanggalkan pakaiannya yang dengannya
mereka melayani di dalamnya dan mereka
menyimpannya dalam kamar-kamar kudus.
Mereka akan mengenakan pakaian yang lain
dan mereka tidak akan menguduskan umat
dengan pakaian mereka sendiri.
20Mereka tidak akan mencukur kepala

mereka dan mereka tidak akan membiarkan
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rambutnya tumbuh panjang; mereka harus
memotong rambutnya.
21Dan setiap imam tidak akan minum anggur

ketika mereka masuk ke dalam pelataran
dalam.
22Dan seorang janda atau wanita yang

diceraikan tidak akan mereka ambil sebagai
istri bagi mereka, sebaliknya, mereka akan
mengambil para perawan dari keturunan
keluarga Israel atau seorang janda yang
merupakan janda dari seorang imam.
23Dan umat-Ku akan mereka ajari antara

yang kudus dan yang biasa, dan akan mereka
buat mengerti antara yang najis dan yang
tahir.
24Dan di dalam suatu perbantahan, mereka

harus berdiri untuk menghakimi; mereka akan
menghakiminya dengan penghakiman-Ku.
Dan mereka akan memerhatikan torat-Ku
dan ketetapan-ketetapan-Ku pada hari-hari
raya-Ku, serta mereka akan menguduskan
hari-hari Sabat-Ku.
25Dan dia tidak akan datang kepada orang

mati untuk menajiskan dirinya; tetapi untuk
bapak, atau ibu, atau anak-anak lelakinya,
atau untuk anak perempuannya, untuk
saudara laki-lakinya, atau untuk saudara
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perempuannya yang tidak bersuami, mereka
boleh mencemarkan dirinya.
26Dan setelah pentahirannya mereka akan

menghitung tujuh hari baginya.
27Dan pada waktu ia masuk ke dalam

tempat kudus, ke pelataran dalam, untuk
melayani di tempat kudus, ia akan membawa
persembahan penebus dosa," firman Tuhan
(Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3069).
28 "Dan itu akan menjadi bagi mereka sebuah

warisan, sebab Akulah pusaka mereka; dan
kamu tidak akan memberikan kepada mereka
harta milik di Israel, sebab Akulah milik
mereka.
29Mereka akan makan persembahan sajian,

persembahan penebus dosa dan persembahan
penghapus salah. Dan setiap pengkhususan
barang di Israel menjadi bagian mereka.
30Dan yang pertama dari buah sulung

dari semuanya, dan segala persembahan
hunjukanmu, akan menjadi milik imam. Dan
kamu akan memberikan kepada para imam
buah pertama dari adonanmu, supaya berkat
tinggal di atas rumahmu.
31 Para imam tidak akan makan setiap bangkai

dan cabikan binatang, baik dari burung-
burung, maupun dari binatang-binatang
lainnya.
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45
1Dan ketika kamu membagi-bagikan
tanah sebagai warisan, haruslah kamu

menaikkan suatu persembahan hunjukan bagi
TUHAN (YAHWEH - 3068), sebidang tanah
yang kudus. Panjang dua puluh lima ribu
hasta dan lebar sepuluh ribu hasta. Itu akan
menjadi kudus di dalam semua perbatasan
yang mengelilinginya.
2Dan dari tanah ini ke tempat kudus

panjangnya lima ratus hasta bujur sangkar
dan lima puluh hasta dari tanah lapang yang
mengelilinginya.
3Dan dari ukuran ini engkau akan mengukur

panjang dua puluh lima ribu hasta dan
lebar sepuluh ribu hasta. Dan di dalamnya
akan menjadi tempat kudus, tempat yang
mahakudus.
4 Inilah bagian tanah yang kudus bagi para

imam, bagi pelayan-pelayan di tempat kudus
yang datang mendekat untuk melayani TUHAN
(YAHWEH - 3068). Dan itu akan menjadi
sebuah tempat bagi rumah mereka, dan
tempat kudus bagi tempat kudus itu.
5Dan panjang dua puluh lima ribu hasta dan

lebar sepuluh ribu hasta akan menjadi milik
orang-orang Lewi yang melayani bait itu; bagi
mereka ada dua puluh kamar sebagai harta
milik.
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6Dan kamu akan memberi harta milik dari

kota itu, lebar lima ribu hasta dan panjang
dua puluh lima ribu hasta, di samping
persembahan hunjukan dari undian yang
kudus dan itu untuk seluruh keluarga Israel.
7Dan itu untuk pemimpin, dari sebelah sini

dan dari sebelah sana, sebagai persembahan
hunjukan dari tempat kudus, dan dari milik
kota itu, sampai di depan persembahan
hunjukan tempat kudus itu, dari sebelah
barat ke arah barat dan dari sebelah timur ke
arah timur. Dan panjangnya sepanjang salah
satu dari bagian dari perbatasan barat ke
perbatasan timur.
8Tanah itu akan menjadi miliknya, sebagai

harta milik di Israel, dan raja-raja-Ku tidak
akan menindas umat-Ku lagi. Dan mereka
akan memberikan tanah itu kepada isi rumah
Israel menurut suku-suku mereka."
9Beginilah Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH

(YAHWEH - 3069) berfirman, "Cukuplah
bagimu, hai para raja Israel! Berbaliklah
dari kekerasan dan penindasan; lakukanlah
keadilan dan kebenaran. Singkirkanlah
tindakan-tindakan kekerasanmu dari umat-
Ku," firman Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH
(YAHWEH - 3069).
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10 "Timbangan yang benar dan efa yang

benar dan bat yang benar, maka biarlah itu
ada padamu.
11Efa dan bat akan menjadi satu ukuran,

sehingga satu bat berisi sepuluh homer dan
sepuluh homer satu efa. Jadi ukurannya
berdasarkan pada homer.
12Satu shikal harus sama dengan dua puluh

gera; dua puluh shikal, dua puluh lima shikal,
lima belas shikal akan menjadi satu mina
bagimu.
13 Inilah persembahan hunjukan yang akan

kamu persembahkan: seperenam efa dari satu
homer gandum dan seperenam efa dari satu
homer jelai.
14Dan ketetapan tentang minyak, tentang

bat minyak: sepersepuluh dari satu kor adalah
sepuluh bat; tentang homer: untuk sepuluh
bat adalah satu homer.
15Dan setiap kambing domba dari kawanan

domba dari kelompok dua ratusan dari lahan
penggembalaan Israel, sebagai persembahan
sajian dan sebagai persembahan bakaran dan
sebagai persembahan pendamaian, untuk
mengadakan penebusan atas mereka, firman
Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3069).
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16Seluruh rakyat negeri akan mewujudkan

persembahan hunjukan ini kepada pemimpin
Israel.
17Dan pada pemimpin, akan ada

persembahan bakaran dan persembahan
sajian dan persembahan curahan, pada
hari-hari raya dan pada bulan baru dan pada
hari-hari Sabat dan pada semua pertemuan-
pertemuan keluarga Israel. Dia sendiri akan
mengolah persembahan penghapus dosa
dan persembahan sajian dan persembahan
bakaran dan persembahan pendamaian, untuk
mengadakan penebusan atas keluarga Israel."
18Beginilah Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH

(YAHWEH - 3068) berfirman, "Pada bulan
pertama, pada hari pertama bulan itu, engkau
harus mengambil lembu jantan muda dari
kawanannya, yang tidak bercacat cela, dan
engkau harus menyucikan tempat kudus itu.
19 Imam akan mengambil darah dari

persembahan penghapus dosa itu, dan
mengoleskannya pada tiang pintu tempat suci,
dan pada keempat sudut tepian pada mezbah,
serta pada tiang pintu gerbang pelataran
bagian dalam.
20Dan demikianlah harus engkau lakukan

pada hari ketujuh pada bulan baru karena
orang yang sesat dan karena orang yang bebal,
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dan engkau harus mengadakan penebusan di
bait itu.
21 Pada bulan pertama, pada hari yang

keempat belas bulan itu, Paskah akan
berlangsung bagimu, pesta tujuh hari Roti
Tidak Beragi akan dimakan.
22Dan pada hari itu raja harus

mempersiapkan bagi dirinya sendiri dan
bagi seluruh rakyat negeri itu, seekor lembu
jantan muda sebagai persembahan penghapus
dosa.
23Dan pada ketujuh hari raya itu, ia akan

mengolah persembahan bakaran bagi TUHAN
(YAHWEH - 3068), tujuh ekor lembu jantan
dan tujuh ekor domba jantan yang tidak
bercacat cela, setiap hari selama tujuh hari
itu, dan untuk persembahan penghapus dosa,
seekor anak kambing jantan setiap harinya.
24Dan dia akan mengolah persembahan

sajian dari satu efa untuk seekor lembu jantan,
dan satu efa untuk seekor domba jantan; dan
minyak, satu hin untuk satu efa.
25Dan pada bulan ketujuh, pada hari yang

kelima belas bulan itu, pada hari raya,
dia akan mengolah seperti ketujuh hari
itu, sebagaimana persembahan penebus
dosa, sebagaimana persembahan bakaran,
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sebagaimana persembahan sajian dan
sebagaimana minyak."

46
1Beginilah Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH
(YAHWEH - 3069) berfirman, "Gerbang

pelataran bagian dalam yang menghadap ke
timur akan ditutup selama enam hari kerja.
Namun pada hari Sabat dan pada hari bulan
baru gerbang itu akan dibuka.
2Raja akan masuk melalui gerbang serambi

bagian luar. Ia akan berdiri di dekat tiang pintu
gerbang itu, dan imam-imam akan mengolah
persembahan bakaran dan persembahan
pendamaiannya. Dan akan beribadah di
ambang gerbang itu. Kemudian dia akan
keluar, tetapi sampai pada sore hari gerbang
itu tidak akan ditutup.
3Dan penduduk negeri itu akan beribadah

di gerbang itu pada hari-hari Sabat dan pada
hari-hari bulan baru, di hadapan TUHAN
(YAHWEH - 3068).
4 Persembahan bakaran yang harus raja bawa

kepada TUHAN (YAHWEH - 3068) pada hari
Sabat ialah enam ekor anak domba yang tidak
bercacat cela dan seekor domba jantan yang
tidak bercacat cela.
5Dan persembahan sajiannya ialah satu efa

tepung untuk satu ekor domba jantan dan
persembahan sajian anak-anak domba, dari
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pemberian tangannya, serta satu hin minyak
untuk satu efa.
6 Pada hari bulan baru seekor lembu jantan

muda yang tidak bercacat cela; dan enam
ekor anak domba, dan seekor domba jantan,
semuanya tidak bercacat cela.
7Satu efa untuk satu ekor lembu jantan

dan satu efa untuk satu ekor domba
jantan, dia akan mengolahnya sebagai
persembahan sajian; dan untuk anak-anak
domba sebagaimana kemampuan tangannya;
dan satu hin minyak untuk satu efa.
8Ketika pemimpin itu akan masuk, ia akan

masuk melalui jalan gerbang serambi, dan
melalui jalan itu ia akan keluar.
9Namun ketika penduduk negeri itu datang

ke hadapan TUHAN (YAHWEH - 3068) pada
hari-hari raya yang sudah ditentukan, orang
yang masuk melalui jalan gerbang utara
untuk beribadah, akan keluar melalui gerbang
sebelah selatan. Demikian juga orang yang
masuk melalui gerbang selatan akan keluar
melalui jalan gerbang sebelah utara. Dia tidak
akan kembali melalui jalan gerbang tempat ia
masuk, tetapi dia akan keluar melalui gerbang
yang berlawanan.
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10Dan ketika mereka masuk, raja ada

bersama mereka, dan ketika mereka keluar ia
akan keluar.
11 Pada hari-hari raya dan pada musim-musim

yang sudah ditentukan, persembahan sajian
akan berupa satu efa untuk satu ekor
lembu jantan, dan satu efa untuk satu ekor
domba jantan, dan untuk anak domba hasil
kemampuan tangannya, dan satu hin minyak
untuk satu efa.
12Dan ketika raja itu mengolah persembahan

sukarela, persembahan bakaran atau
persembahan pendamaian sebagai
persembahan sukarela kepada TUHAN
(YAHWEH - 3068), seseorang akan membuka
baginya gerbang yang menghadap ke timur.
Dan dia akan mengolah persembahan bakaran
dan persembahan pendamaiannya seperti
yang telah dia lakukan pada hari Sabat. Dan
dia akan keluar, dan gerbang itu akan ditutup
setelah dia keluar.
13Dan engkau akan mengolah persembahan

bakaran setiap hari kepada TUHAN (YAHWEH
- 3068), seekor anak domba berumur satu
tahun yang tidak bercacat cela; dari pagi
sampai pagi engkau akan mengolahnya.
14Engkau akan mengolah persembahan

sajian baginya dari pagi sampai pagi;
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seperenam efa dan sepertiga hin minyak untuk
diadon dengan tepung yang terbaik itu; suatu
persembahan sajian bagi TUHAN (YAHWEH -
3068) --suatu ketetapan yang sempurna untuk
selama-lamanya.
15Demikianlah mereka akan mengolah

anak domba dan persembahan sajian itu,
dan minyak, dari pagi sampai pagi sebagai
persembahan bakaran terus-menerus."
16Beginilah Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH

(YAHWEH - 3068) berfirman, "Jika raja
itu memberikan suatu pemberian kepada
anak-anak lelaki dari milik pusakanya, itu
menjadi milik anak laki-lakinya, itu adalah milik
mereka di dalam kepemilikannya.
17Namun jika dia memberikannya sebagai

pemberian dari warisan kepada salah seorang
hamba-hambanya, itu akan menjadi milik
hambanya sampai pada hari kebebasannya,
kemudian itu akan kembali kepada raja. Harta
pusakanya hanya untuk anak-anak lelakinya,
itu akan menjadi milik mereka.
18Dan pemimpin itu tidak akan mengambil

warisan rakyatnya dengan menindas mereka
dari milik pusaka mereka. Dia membuat
anak-anak lelakinya mewarisi milik pusakanya,
sehingga umat-Ku masing-masing tidak akan
diserakkan dari milik pusakanya."
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19 Lalu, ia membawaku melalui jalan

masuk yang ada di samping gerbang, ke
dalam kamar-kamar kudus para imam, yang
menghadap ke utara. Dan lihatlah, di sana ada
suatu tempat di kedua sisi bagian barat.
20 Ia berkata kepadaku, "Inilah tempat untuk

para imam akan memasak persembahan
penghapus salah dan persembahan penghapus
dosa, dan untuk membakar persembahan
sajian, supaya tidak membawa ke luar, ke
pelataran bagian luar untuk menguduskan
umat."
21Kemudian dia menuntunku ke pelataran

luar, dan membiarkan aku melewati keempat
sudut pelataran itu. Dan sungguh, di setiap
sudut pelataran terdapat satu pelataran.
22 Pada keempat sudut pelataran itu terdapat

pelataran-pelataran yang tertutup; panjangnya
empat puluh hasta dan lebarnya tiga puluh
hasta, keempatnya mempunyai ukuran yang
sama, yang dibuat di setiap sudut.
23Dan sebuah baris mengelilinginya,

mengelilingi keempatnya; dan tempat-tempat
pemasakan dibuat di bawah barisan yang
mengelilinginya.
24Dan dia berkata kepadaku, "Inilah tempat

bagi mereka yang memasak, di situlah para
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pelayan bait itu harus memasak kurban dari
umat."

47
1Dan dia membawa aku kembali ke
pintu bait itu. Dan tampaklah, ada air

keluar dari bawah ambang pintu bait yang
menghadap ke timur. Sebab muka bait itu
menghadap ke arah timur, dan air itu turun
dari bawah sebelah kanan bait, di bagian
selatan mezbah.
2Dan dia menuntun aku keluar melalui

jalan gerbang utara, dan membawa aku ke
sekeliling jalan di sebelah luar gerbang luar
yang menghadap ke timur. Dan tampaklah air
itu menetes keluar dari sisi sebelah kanan.
3Ketika orang itu keluar ke arah timur ia

memegang tali pengukur di tangannya, dia
mengukur seribu hasta. Dan dia membawa
aku melewati air, air sebatas mata kaki.
4Dan dia mengukur seribu hasta lagi, dan dia

menyuruh aku masuk ke dalam air, air sebatas
lutut. Kemudian dia mengukur seribu hasta
lagi, dan dia menyuruh aku kembali masuk ke
dalam air, air sebatas pinggang.
5Kemudian dia mengukur seribu hasta lagi,

air itu sekarang sudah menjadi sungai yang
deras sehingga aku tidak dapat melewatinya,
karena airnya telah naik; air itu dapat untuk
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berenang, arus deras yang tidak dapat
diseberangi.
6Dan dia berkata kepadaku, "Sudahkah

engkau melihat, hai anak manusia?" Dan dia
menuntun aku serta mengembalikan aku ke
tepi arus deras itu.
7Ketika aku kembali, tampaklah, di tepi arus

deras itu ada banyak pohon, di sebelah sini
dan di sebelah sana.
8Dan dia berkata kepadaku, "Air ini mengalir

ke pusaran sebelah timur dan turun ke Araba,
dan bermuara di laut, yang dialirkan ke laut,
dan air itu disegarkan.
9Dan akan terjadi, setiap mahkluk yang

hidup, yang berkeriapan di setiap tempat, ke
tempat dua arus deras itu mengalir, mahkluk
itu akan hidup. Dan di sana akan ada banyak
sekali ikan, karena aliran air itu mengalir ke
sana. Dan mereka akan disembuhkan, dan ke
mana saja aliran arus itu mengalir, di sana
semuanya akan hidup.
10Dan akan terjadi, para penangkap ikan

berdiri di atasnya, dari En-Gedi bahkan sampai
ke En-Eglaim; daerah itu menjadi tempat
penjemuran pukat, dan di sungai itu terdapat
berbagai jenis ikan, seperti ikan-ikan laut
Besar, sangat banyak.
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11Rawa-rawanya dan paya-payanya tidak

akan dipulihkan, mereka telah ditentukan
sebagai garam.
12Dan semua pohon sumber makanan akan

tumbuh di kedua tepi sungai itu, daun-daunnya
tidak akan layu, dan buah-buahnya tidak akan
gagal; pohon itu akan menghasilkan buahnya
pada musimnya, karena airnya keluar dari
tempat kudus. Dan buahnya akan menjadi
makanan dan daunnya menjadi obat."
13Beginilah Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH

(YAHWEH - 3069) berfirman, "Inilah batas
yang akan kamu miliki di negeri itu menurut
kedua belas suku Israel: Yusuf akan
memperoleh dua bagian.
14Dan kamu akan mewarisinya, yang

seorang sebagaimana yang lain, mengenai
apa yang telah Kuangkat tangan-Ku untuk
memberikannya kepada leluhurmu, dan tanah
ini telah jatuh sebagai warisan bagimu.
15Dan inilah batas tanah sampai ke sebelah

utara, dari laut Besar, terus ke Hetlon, sampai
ke jalan masuk Zedad:
16Hamat, Berota dan Sibraim, yang terletak

di antara perbatasan Damshik dan perbatasan
Hamat; yaitu Hazar-Hattikon, yang ada di
dekat perbatasan Hauran.
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17Dan perbatasan itu akan ada dari laut

ke Hazar-Enon, yang terletak di perbatasan
Damshik, dan di utara sampai utara, bahkan
sampai ke perbatasan Hamat. Demikianlah sisi
sebelah utara.
18Dan kamu akan mengukur sebelah timur:

mulai dari Hauran dan Damshik, Gilead, dan
tanah Israel, Yordan, dari perbatasan itu ke
laut Timur. Demikianlah sisi sebelah timur.
19Dan di sebelah selatan: ke selatan dari

Tamar, sampai mata air Meriba dekat Kadesh,
terus ke sungai Mesir sampai ke laut Besar.
Demikianlah sisi sebelah selatan, berbatasan
dengan tanah Negeb.
20Di sebelah barat: laut Besar dari perbatasan

sampai dengan di sebelah jalan masuk Hamat.
Demikianlah sisi sebelah barat.
21Dan kamu akan membagi tanah ini untuk

dirimu sendiri menurut suku-suku Israel.
22Dan akan terjadi, kamu akan membuang

undi untuk dirimu sendiri sebagai warisan, dan
kepada orang-orang asing yang mengembara
di tengah-tengahmu, yang menjadi ayah dari
anak-anak di antara kamu. Dan mereka akan
ada padamu sebagai penduduk asli di antara
bani Israel. Mereka akan mendapat bagian
warisan di tengah-tengah suku-suku Israel.
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23Dan akan terjadi, di dalam suku yang di

dalamnya orang-orang asing itu mengembara,
di sana kamu akan membagikan warisan,"
firman Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH
- 3068).

48
1 "Dan inilah nama-nama dari suku-suku
itu: Dari ujung utara, jalan menuju

ke Hetlon lalu ke jalan masuk ke Hamat,
Hazar-Enon sampai ke perbatasan dengan
kota Damshik ke utara yang berdekatan
dengan Hamat; dan di sana akan ada padanya
batas sebelah timur sebelah barat: kepada
Dan satu bagian.
2 Lalu perbatasan dengan Dan, dari sebelah

timur sampai sebelah barat, Asher, satu
bagian.
3Dan perbatasan dengan Asher, dari sebelah

timur ke sebelah barat, Naftali, satu bagian.
4 Perbatasan dengan Naftali, dari sebelah

timur sampai ke sebelah barat, Manashe, satu
bagian.
5Dan perbatasan dengan Manashe, dari

sebelah timur sampai ke sebelah barat, Efraim,
satu bagian.
6Dan perbatasan dengan Efraim, dari sebelah

timur sampai ke sebelah barat, Ruben, satu
bagian.
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7Dan perbatasan dengan Ruben, dari sebelah

timur sampai ke sebelah barat, Yehuda, satu
bagian.
8Dan perbatasan dengan Yehuda, dari

sebelah timur sampai ke sebelah barat, akan
menjadi persembahan hunjukan yang akan
kamu persembahkan, dua puluh lima ribu
hasta lebarnya, dan panjangnya menurut
panjang salah satu dari bagian-bagian
itu, dari sebelah timur sampai ke sebelah
barat. Dan tempat kudus itu akan ada di
tengah-tengahnya.
9 Persembahan hunjukan yang akan kamu

persembahkan kepada TUHAN (YAHWEH -
3068), panjangnya dua puluh lima ribu hasta
dan lebarnya sepuluh ribu hasta."
10 "Dan bagi mereka inilah persembahan

hunjukan yang kudus itu, untuk imam-imam:
Ke utara panjangnya dua puluh lima ribu hasta,
dan ke barat sepuluh ribu hasta lebarnya; dan
ke timur sepuluh ribu hasta lebarnya, dan ke
selatan dua puluh lima ribu hasta panjangnya.
Dan tempat kudus TUHAN (YAHWEH - 3069)
akan ada di tengah-tengahnya.
11Dan inilah bagian untuk imam-imam yang

telah dikuduskan dari anak-anak Zadok yang
telah memelihara perintah-perintah-Ku, yang
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tidak menjadi sesat ketika orang-orang Israel
tersesat, seperti orang-orang Lewi yang sesat.
12Dan persembahan hunjukan itu akan

menjadi milik mereka, dari persembahan
hunjukan tanah itu, suatu tempat yang
mahakudus, perbatasan dengan orang Lewi.
13Dan bagian untuk orang-orang Lewi

sepanjang perbatasan dengan wilayah
imam-imam, panjangnya dua puluh lima
ribu hasta dan lebarnya sepuluh ribu hasta.
Panjang seluruhnya dua puluh lima ribu hasta
dan lebar sepuluh ribu hasta.
14Dan mereka tidak boleh menjual

sedikit pun dari tanah itu, dan tidak
memperjualbelikannya, dan mereka tidak
akan menyebabkan berlalu buah-buah sulung
dari tanah itu, karena tempat itu kudus bagi
TUHAN (YAHWEH - 3068).
15Dan lima ribu hasta yang tertinggal

dari lebarnya di depan dua puluh lima ribu
hasta, inilah tempat umum kota itu, tempat
tinggal, dan tanah lapang. Dan kota itu ada di
tengah-tengahnya.
16Dan inilah ukuran-ukurannya, sebelah

utara ada empat ribu lima ratus hasta dan
sebelah selatan empat ribu lima ratus hasta
dan sebelah timur empat ribu lima ratus hasta
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dan sebelah barat juga empat ribu lima ratus
hasta.
17Dan tanah lapang akan berada di sebelah

utara kota itu, dua ratus lima puluh hasta, dan
ke selatan dua ratus lima puluh hasta, ke timur
dua ratus lima puluh hasta, dan ke barat juga
dua ratus lima puluh hasta.
18Dan yang masih tersisa dari panjangnya,

sepanjang persembahan hunjukan dari bagian
tempat kudus itu, sepuluh ribu hasta ke timur,
dan sepuluh ribu hasta ke barat. Dan itu akan
terjadi sepanjang persembahan hunjukan
dari bagian yang kudus itu, dan hasil-hasilnya
akan menjadi makanan bagi orang-orang yang
melayani kota itu.
19Dan dia yang melayani kota itu datang dari

semua suku Israel yang akan melayaninya.
20Seluruh persembahan hunjukan itu dua

puluh lima ribu hasta dengan dua puluh
lima ribu hasta, bujur sangkar. Kamu harus
menaikkan persembahan hunjukan yang
kudus itu bersama milik kota itu."
21 "Dan yang masih tersisa untuk raja, pada

sisi di sebelah sini dan sisi di sebelah sana,
dari persembahan hunjukan yang kudus,
dan dari milik kota itu, di depan dua puluh
lima ribu hasta dari persembahan hunjukan
ke perbatasan timur, dan ke arah barat di
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depan dua puluh lima ribu hasta sampai ke
perbatasan barat, sepanjang bagian pemimpin
itu. Dan itu akan menjadi sebuah persembahan
hunjukan dan tempat kudus di bait itu di
tengah-tengahnya.
22Dan dari milik orang-orang Lewi, dan

dari milik kota itu, di tengah-tengah bagian
untuk pemimpin, di antara perbatasan dengan
Yehuda dan perbatasan Benyamin, itulah yang
akan menjadi bagian raja."
23 "Mengenai sisa dari suku-suku: Dari

sebelah timur sampai ke sebelah barat:
Benyamin, satu bagian.
24Dan berbatasan dengan Benyamin, dari

sebelah timur sampai ke sebelah barat,
Simeon, satu bagian.
25Dan berbatasan dengan Simeon, dari

sebelah timur sampai ke sebelah barat,
Isakhar, satu bagian.
26Dan berbatasan dengan Isakhar, dari

sebelah timur sampai ke sebelah barat,
Zebulon, satu bagian.
27Dan berbatasan dengan Zebulon, dari

sebelah timur sampai ke sebelah barat, Gad,
satu bagian.
28Dan berbatasan dengan Gad di sebelah

selatan ke selatan, dari Tamar sampai ke mata
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air Meriba dekat Kadesh, arus deras ke laut
Besar.
29 Inilah tanah yang akan kamu bagi sebagai

warisan di antara suku-suku Israel, dan inilah
bagian-bagian mereka," firman Tuhan (Tuhan
- 136) ALLAH (YAHWEH - 3069).
30 "Dan inilah jalan ke luar kota di sebelah

utara: empat ribu lima ratus hasta menurut
ukuran.
31Dan gerbang-gerbang kota itu akan diberi

nama menurut nama suku-suku Israel: tiga
gerbang utara, satu gerbang Ruben, satu
gerbang Yehuda, satu gerbang Lewi.
32Dan di sebelah timur: empat ribu lima ratus

hasta, tiga gerbang: satu gerbang Yusuf, satu
gerbang Benyamin, satu gerbang Dan.
33 Lalu di sebelah selatan: empat ribu lima

ratus hasta menurut ukuran dan tiga gerbang:
satu gerbang Simeon, satu gerbang Isakhar,
satu gerbang Zebulon.
34Di sebelah barat: empat ribu lima ratus

hasta, tiga gerbangnya: satu gerbang Gad,
satu gerbang Asher, satu gerbang Naftali.
35Seluruhnya delapan belas ribu hasta. Dan

nama kota itu, sejak hari itu adalah TUHAN
(YAHWEH - 3068) Shammah."



Daniel

1
1 Pada tahun yang ketiga pemerintahan
Yoyakim, raja Yehuda, Nebukadnezar,

raja Babilon datang ke Yerusalem dan
mengepungnya.
2Tuhan (Tuhan - 136) menyerahkan Yoyakim,

raja Yehuda, ke dalam tangannya, beserta
sebagian dari perkakas bait Allah (Elohim -
430), dan dia membawanya ke tanah Sinear
ke dalam rumah ilahnya. Lalu, ia membawa
perkakas-perkakas itu ke dalam rumah
perbendaharaan dewanya (ilahnya - 430).
3 Lalu, raja bertitah kepada Aspenas, kepala

sida-sidanya, bahwa dia harus membawa
beberapa orang Israel, yang berasal dari
keturunan raja, dan dari para bangsawan,
4 yakni orang-orang muda yang tidak bercela,

berpenampilan baik dan mahir dalam berbagai
hikmat, memiliki pengetahuan dan pengertian
tentang ilmu, sehingga mereka dengan
kemampuannya siap melayani dalam istana
raja; dan mengajar mereka tulisan dan bahasa
orang Kasdim.
5Dan raja menetapkan bagi mereka suatu

bagian dari santapan raja dan anggur
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minumannya setiap hari, bahkan membina
mereka sampai tiga tahun, hingga akhirnya
mereka siap melayani raja.
6Dan di antara mereka terdapat orang

Yehuda: Daniel, Hananya, Misael dan Azarya,
7 kepada mereka ini, kepala sida-sida

istana memberi nama. Dan dia memberi nama
kepada Daniel, Beltsazar, dan kepada Hananya,
Sadrakh; dan kepada Misael, Mesakh; dan
kepada Azarya, Abednego.
8Dan Daniel berketetapan dalam hatinya

bahwa dia tidak akan menajiskan dirinya
dengan santapan raja atau dengan anggur
minuman raja. Dan dia meminta kepada kepala
sida-sida istana supaya dia jangan menajiskan
dirinya.
9Dan Allah (Elohim - 430) telah

mengaruniakan kepada Daniel kebaikan
dan belas kasihan di hadapan kepala sida-sida
istana itu.
10Dan kepala sida-sida istana itu berkata

kepada Daniel, "Aku takut kepada tuanku
raja, yang telah memilih makananmu
dan minumanmu; karena apa? Dia akan
melihat perawakanmu tampak lebih buruk
daripada orang-orang muda lain yang sebaya
dengan kamu. Dengan demikian, kamu akan
mengorbankan kepalaku kepada raja."
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11Kemudian Daniel berkata kepada

Melzar, kepala sida-sida istana yang telah
menetapkannya untuk mengawasi Daniel,
Hananya, Misael dan Azarya,
12 "Aku meminta kepadamu, ujilah para

hambamu selama sepuluh hari. Dan biarlah
diberikan kepada kami sayuran untuk kami
makan dan air untuk kami minum.
13Kemudian, biarlah perawakan kami

diperlihatkan di hadapanmu, perawakan kami
dan perawakan orang-orang muda yang
makan dari santapan raja. Dan sebagaimana
engkau melihatnya, perlakukanlah demikian
terhadap para hambamu."
14Dan dia mendengarkan mereka dalam soal

ini, dan menguji mereka selama sepuluh hari.
15Dan pada akhir hari yang kesepuluh

perawakan mereka tampak lebih baik dan
lebih gemuk daripada semua orang muda yang
makan dari santapan raja.
16Maka Melzar mengambil makanan mereka

dan anggur yang harus mereka minum, dan
dia memberi mereka sayuran.
17Mengenai keempat orang muda ini, Allah

(Elohim - 430) memberi mereka pengetahuan
dan kecakapan dalam segala tulisan dan
hikmat. Dan Daniel memiliki pengertian
tentang segala penglihatan dan mimpi.
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18Dan akhir masa itu, ketika raja bertitah

untuk membawa mereka masuk, kepala
sida-sida istana membawa mereka masuk ke
hadapan Nebukadnezar.
19Dan raja bercakap-cakap dengan mereka.

Dan di antara mereka semua tidak didapati
seorang pun seperti Daniel, Hananya, Misael
dan Azarya. Demikianlah mereka berdiri di
hadapan raja.
20Dalam setiap hal menyangkut hikmat dan

pengertian yang raja tanyakan kepada mereka,
raja mendapati mereka sepuluh kali lebih baik
daripada semua ahli nujum dan semua ahli
jampi di seluruh kerajaannya.
21Dan Daniel terus berada di sana sampai

tahun pertama pemerintahan Raja Koresh.

2
1 Pada tahun yang kedua pemerintahan
Nebukadnezar, Nebukadnezar bermimpi

beberapa mimpi, dan hatinya gelisah sehingga
dia tidak dapat tidur.
2 Lalu raja memerintahkan memanggil para

ahli nujum, pemanggil arwah, dan yang
melakukan sihir, serta orang-orang Kasdim
untuk menjelaskan kepada raja tentang
mimpinya itu. Maka mereka datang dan berdiri
di hadapan raja.
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3Dan raja berkata kepada mereka, "Aku telah

bermimpi sesuatu sehingga jiwaku sangat
gelisah, ingin mengetahui mimpi itu."
4 Lalu orang-orang Kasdim berbicara kepada

raja dalam bahasa Aram, "Ya, raja, hiduplah
selama-lamanya! Ceritakanlah mimpi itu
kepada para hambamu dan kami akan
mengungkapkan artinya."
5Raja menjawab dan berkata kepada orang-

orang Kasdim itu, "Perihal itu telah hilang dari
ingatanku, jika kamu tidak memberitahukan
mimpi itu dan artinya kepadaku, kamu akan
dipenggal-penggal, dan rumah-rumahmu akan
dirobohkan menjadi timbunan puing.
6Tetapi jika kamu memberitahukan mimpi

itu dengan artinya, kamu akan menerima
pemberian dan hadiah dan kehormatan besar
dariku. Oleh sebab itu, ungkapkanlah mimpi
itu dan artinya kepadaku."
7Mereka menjawab lagi dan berkata, "Silakan

tuanku raja menceritakan mimpi itu kepada
para hambamu, kami akan mengungkapkan
artinya."
8Raja menjawab dan berkata, "Sebab aku

tahu bahwa kamu pasti ingin mengulur-ulur
waktu karena kamu mengetahui bahwa perihal
itu telah hilang dari ingatanku.
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9Namun jika kamu tidak dapat

memberitahukan mimpi itu kepadaku,
ada satu hukuman bagimu. Sebab kamu
telah bersepakat mengatakan perkataan yang
bohong dan yang menipu di hadapanku,
sampai waktu berlalu. Oleh sebab itu,
ceritakanlah mimpi itu kepadaku supaya
aku mengetahui bahwa kamu dapat
mengungkapkan artinya kepadaku."
10Orang-orang Kasdim itu menjawab di

hadapan raja dan berkata, "Tidak ada seorang
pun di muka bumi yang dapat mengungkapkan
persoalan raja, sebab tidak ada seorang raja,
tuan, ataupun penguasa pernah meminta hal
semacam itu dari para ahli nujum, pemanggil
arwah atau orang Kasdim.
11Dan apa yang raja minta itu langka.

Dan tidak ada seorang pun yang sanggup
mengungkapkannya di hadapan raja, kecuali
dewa-dewa (ilah-ilah - 426) yang tidak
berdiam di antara manusia."
12Maka raja menjadi sangat marah dan

murka. Dan dia memerintahkan agar
melenyapkan semua orang bijaksana di
Babilon.
13 Lalu keputusan keluar bahwa orang-orang

bijaksana harus dibunuh. Maka mereka
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mencari Daniel dan teman-temannya untuk
dibunuh.
14 Lalu Daniel menjawab dengan nasihat dan

wawasan kepada Ariokh, pemimpin algojo
raja, yang telah pergi untuk membunuh
orang-orang bijaksana di Babilon.
15Dia menjawab dan berkata kepada Ariokh,

pemimpin pengawal raja, "Mengapa titah
dari raja itu begitu mendesak?" Lalu, Ariokh
memberitahukan hal itu kepada Daniel.
16Maka Daniel menghadap dan meminta

kepada raja, supaya raja memberinya waktu,
dan dia akan menunjukkan arti mimpi itu
kepada raja.
17Kemudian Daniel pulang ke rumahnya dan

memberitahukan hal itu kepada Hananya,
Misael, dan Azarya, teman-temannya
18 supaya mereka berdoa memohon kasih

sayang Allah (Elohim - 426) di surga mengenai
rahasia ini, supaya Daniel dan teman-temannya
tidak dibinasakan bersama-sama orang-orang
bijaksana lainnya di Babilon.
19Maka rahasia diungkapkan kepada Daniel

dalam penglihatan pada suatu malam, dan
Daniel memberkati Allah (Elohim - 426)
semesta langit.
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20Daniel menjawab dan berkata, "Terpujilah

Nama Allah (Elohim - 426) selama-lamanya,
karena hikmat dan kuasa adalah milik-Nya.
21Dan Dia mengubah waktu dan musim. Dia

memberhentikan para raja dan mengangkat
para raja. Dia mengaruniakan hikmat, dan
pengetahuan kepada orang yang mengetahui
pengertian.
22Dia menyingkapkan hal-hal yang dalam

dan rahasia. Dia mengetahui apa yang ada di
dalam kegelapan, dan terang bersemayam di
dalam Dia.
23Aku bersyukur kepada-Mu dan memuji-Mu,

ya Allah (Elohim - 426) leluhurku, yang telah
mengaruniakan hikmat dan kuasa kepadaku,
dan yang membuat aku mengetahui apa yang
kami mohon kepada-Mu. Sebab Engkau telah
mengungkapkan kepada kami persoalan raja."
24Oleh karena itu, Daniel pergi kepada

Ariokh, seorang yang telah raja tetapkan
untuk membinasakan orang-orang bijaksana
di Babilon. Dia pergi serta mengatakan
kepadanya sebagai berikut, "Jangan
membunuh orang-orang bijaksana di Babilon.
Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan
menunjukkan arti mimpi itu kepada raja."
25 Lalu Ariokh segera membawa Daniel

menghadap raja serta mengatakan kepada
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raja sebagai berikut, "Aku telah menemukan
seorang buangan dari Yehuda, yang akan
menjelaskan arti mimpi itu kepada raja."
26Raja menjawab dan berkata kepada Daniel

yang namanya Beltsazar, "Apakah engkau
sanggup mengungkapkan kepadaku mimpi
yang telah kulihat itu beserta artinya?"
27Daniel menjawab di hadapan raja dan

berkata, "Rahasia yang raja minta tidak dapat
ditunjukkan kepada raja oleh orang bijaksana,
para ahli jampi, ahli nujum, dan peramal nasib.
28Tetapi, ada Allah (Elohim - 426) di

surga yang menyingkapkan rahasia dan
memberitahukan kepada Raja Nebukadnezar
apa yang akan terjadi pada hari yang
akan datang. Mimpimu, dan penglihatan-
penglihatan yang engkau lihat di tempat
tidurmu ialah ini:
29Tentang engkau, ya raja, pikiran-pikiran

yang timbul pada saat tidurmu, adalah
apa yang akan terjadi sesudah masa ini.
Dan Dia yang menyingkapkan rahasia telah
memberitahukan kepada tuanku apa yang
akan terjadi.
30Tetapi bagiku, rahasia ini tidak disingkapkan

kepadaku karena hikmat yang kumiliki melebihi
semua orang yang hidup, tetapi supaya artinya
dapat diberitahukan kepada raja, dan supaya
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engkau mengetahui pikiran-pikiran dalam
hatimu.
31Engkau, ya raja, telah mendapat

penglihatan, dan tampaklah sebuah patung
yang sangat besar. Patung yang sangat besar
itu berdiri di hadapanmu dengan cahaya yang
cemerlang, dan bentuknya menakutkan.
32Kepala patung itu terbuat dari emas

tempaan, dada dan lengannya dari perak,
perut dan pahanya dari perunggu,
33 kakinya bagian atas dari besi, kakinya

bagian bawah sebagian dari besi dan sebagian
lagi dari tanah liat.
34Engkau terus melihatnya hingga sebuah

batu patah tanpa perbuatan tangan manusia,
yang menimpa patung itu pada kakinya yang
terbuat dari besi dan tanah liat, sehingga
menghancurkannya berkeping-keping.
35Kemudian besi, tanah liat, perunggu,

perak, dan emas itu hancur berkeping-keping
sekaligus, dan semua itu menjadi seperti
sekam di lantai pengirikan pada musim panas.
Lalu, angin menghembuskannya sehingga
tidak ada bekas yang ditemukan. Dan batu
yang menimpa patung itu menjadi gunung
besar dan memenuhi seluruh bumi.
36Demikianlah mimpi itu, dan kami akan

memberitahukan artinya kepada raja.
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37Engkau, ya raja, adalah raja segala raja.

Sebab, Allah (Elohim - 426) seru segenap
langit telah memberikan kerajaan, kekuasaan,
kekuatan, dan kehormatan kepadamu.
38Dan di mana pun anak-anak manusia,

binatang-binatang di padang dan burung-
burung di udara, hidup, Dia telah
menyerahkannya ke dalam tanganmu
dan menjadikan engkau penguasa atas
mereka semua. Engkau adalah kepala yang
dari emas itu.
39Tetapi di tempatmu akan muncul suatu

kerajaan lain, yang lebih kecil dari kerajaanmu,
dan suatu kerajaan lain yang ketiga dari
perunggu, yang akan berkuasa atas seluruh
bumi.
40Dan kerajaan keempat akan kuat

seperti besi, karena besi meremukkan dan
menghancurkan segala sesuatu, maka seperti
besi yang menghancurkan semuanya, kerajaan
itu akan meremukkan dan menghancurkan.
41Namun seperti yang engkau lihat, kaki dan

jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang
periuk dan sebagian lagi dari besi, maka
kerajaan itu akan terbagi-bagi. Namun, akan
ada di dalamnya kekuatan seperti besi, karena
engkau melihat besi itu bercampur dengan
tanah liat tukang periuk.
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42Dan jari-jari kaki itu sebagian dari besi

dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah
kerajaan itu sebagian kuat dan sebagian
rapuh.
43Dan seperti yang engkau lihat, besi

bercampur dengan tanah liat, itu berarti
mereka akan bercampur melalui perkawinan.
Namun mereka tidak akan melekat satu
dengan yang lain, seperti besi tidak dapat
bercampur dengan tanah liat.
44Dan pada zaman raja-raja ini, Allah (Elohim

- 426) seru segenap langit akan mendirikan
suatu kerajaan yang tidak akan pernah
dihancurkan. Dan kerajaan itu tidak akan
beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan
itu akan meremukkan berkeping-keping dan
menghancurkan segala kerajaan ini, tetapi
kerajaan itu akan berdiri selamanya.
45Sebab, engkau melihat bahwa sebuah

batu patah dari gunung tanpa perbuatan
tangan manusia dan meremukkan besi,
perunggu, tanah liat, perak, dan emas hingga
berkeping-keping. Allah (Elohim - 426) Yang
Mahabesar telah memberitahukan kepada raja,
apa yang akan terjadi sesudah ini. Dan mimpi
itu adalah pasti dan artinya dapat dipercaya."
46 Lalu, Raja Nebukadnezar tersungkur pada

wajahnya, dan dia memberikan penghormatan
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dan persembahan sajian kepada Daniel,
dan dia berkata agar kepadanya dicurahkan
wewangian yang menenangkan.
47Dan raja, seraya menanggapi Daniel,

ia berkata, "Sesungguhnyalah, Allahmu
(Elohimmu - 426), Dialah Allah (Elohim - 426)
segala allah (ilah - 426) dan Tuhan segala raja
dan penyingkap rahasia, karena engkau telah
dapat menyingkapkan rahasia ini."
48 Lalu raja menjadikan Daniel terhormat, dan

menganugerahinya banyak pemberian yang
berharga. Dan raja menjadikannya penguasa
atas seluruh wilayah Babilon dan menjadi
kepala semua orang bijaksana di Babilon.
49Maka Daniel meminta kepada raja

supaya menempatkan Sadrakh, Mesakh, dan
Abednego atas urusan pemerintahan wilayah
Babilon. Tetapi Daniel tinggal di istana raja.

3
1Raja Nebukadnezar membuat sebuah
patung emas, yang tingginya enam

puluh hasta dan lebarnya enam hasta. Raja
mendirikannya di dataran Dura, di provinsi
Babilon.
2 Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang

untuk mengumpulkan para wakil raja, para
penguasa, para gubernur, para penasihat
negara, para bendahara, para hakim, para
ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk



DANIEL 3.3–7 14

berkumpul bersama dalam peresmian patung
yang Raja Nebukadnezar dirikan.
3 Lalu berkumpullah para wakil raja, para

penguasa, para gubernur, para penasihat
negara, para bendahara, para hakim, para abdi
hukum, dan semua pegawai provinsi, untuk
peresmian patung yang Raja Nebukadnezar
dirikan. Dan mereka berdiri di hadapan patung
yang Raja Nebukadnezar dirikan itu.
4Dan seorang bentara berseru dengan suara

keras, "Telah diperintahkan kepadamu, hai
orang-orang dari segala bangsa dan bahasa,
5 pada saat kamu mendengar bunyi nafiri,

seruling, harpa, rebab, alat musik berdawai,
alat musik tiup, dan segala jenis alat musik,
haruslah kamu sujud dan menyembah patung
emas yang telah Raja Nebukadnezar dirikan.
6Dan siapa saja yang tidak sujud dan

menyembah, seketika itu juga mereka
akan dicampakkan ke dalam perapian yang
menyala-nyala!"
7Oleh sebab itu, pada waktu semua orang

mendengar bunyi terompet, seruling, kecapi,
rebab, harpa, dan segala jenis musik, semua
orang dari segala bangsa dan bahasa itu sujud
menyembah patung emas yang telah Raja
Nebukadnezar dirikan itu.
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8 Pada waktu itu beberapa orang Kasdim

tampil dan menuduh orang Yahudi.
9Dan mereka berkata kepada Raja

Nebukadnezar, "Ya raja, hiduplah selama-
lamanya!
10Ya, baginda raja telah mengeluarkan titah

bahwa setiap orang yang mendengar bunyi
terompet, seruling, sitar, rebab, harpa, serdam
dan berbagai jenis alat musik, harus sujud dan
menyembah patung emas itu.
11Dan siapa pun yang tidak sujud dan

menyembah, dia akan dicampakkan ke
tengah-tengah perapian yang menyala-nyala.
12Ada beberapa orang Yahudi, yang telah

engkau tetapkan atas urusan provinsi Babilon:
Sadrakh, Mesakh, dan Abednego. Orang-orang
ini, ya raja, tidak menghormatimu. Mereka
tidak memuja dewa (ilah-ilahmu - 426) atau
menyembah patung emas yang telah engkau
dirikan."
13Maka dengan murka dan geram,

Nebukadnezar memerintahkan untuk
membawa Sadrakh, Mesakh dan Abednego.
Lalu mereka membawa orang-orang itu
menghadap raja.
14Nebukadnezar berbicara dan berkata

kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrakh,
Mesakh dan Abednego, apakah kamu tidak
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memuja dewaku (ilah-ilahku - 426) dan tidak
menyembah patung emas yang telah aku
dirikan itu?
15Sekarang jika kamu siap, ketika kamu

mendengar bunyi terompet, seruling, sitar,
rebab, harpa, serdam, dan berbagai jenis
alat musik, sujudlah dan menyembah patung
yang telah kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak
menyembah, seketika itu juga kamu akan
dicampakkan ke tengah-tengah perapian yang
menyala-nyala. Dan dewa (ilah-ilah - 426)
manakah yang dapat melepaskan kamu dari
dalam tanganku?"
16Sadrakh, Mesakh, dan Abednego menjawab

dan berkata kepada raja, "Ya Nebukadnezar,
kami tidak perlu memberi jawab kepadamu
dalam hal ini.
17 Lihatlah, ada Allah (Elohim - 426) kami

yang kami puja, yang sanggup melepaskan
kami dari perapian yang menyala-nyala, dan
Dia pun akan melepaskan dari tanganmu, ya
raja.
18Dan seandainya tidak, hendaklah diketahui

olehmu, ya raja, bahwa kami tidak akan
memuja dewa (ilah-ilahmu - 426) atau
menyembah patung emas yang telah engkau
dirikan itu."
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19Maka Nebukadnezar dipenuhi kemurkaan,

dan raut mukanya berubah terhadap Sadrakh,
Mesakh, dan Abednego. Ia berkata dan
memerintahkan untuk memanaskan perapian
tujuh kali lebih panas dari yang biasa.
20Dan dia memerintahkan kepada beberapa

orang kuat pemberani dari pasukannya untuk
mengikat Sadrakh, Mesakh, dan Abednego,
dan mencampakkan mereka ke tengah-tengah
perapian yang menyala-nyala.
21Dan ketiga orang itu diikat dalam keadaan

mengenakan kasut, jubah, mantel, dan
pakaian mereka yang lain, lalu dicampakkan ke
tengah-tengah perapian yang menyala-nyala.
22Kemudian oleh karena perkataan raja yang

menunjukkan keangkaraan, maka perapian
itu dibuat menjadi sangat panas, sehingga
nyala api itu membunuh orang-orang yang
mengangkat Sadrakh, Mesakh, dan Abednego.
23Dan ketiga orang ini, yaitu: Sadrakh,

Mesakh, dan Abednego, jatuh dalam keadaan
terikat ke tengah-tengah perapian yang
menyala-nyala.
24Namun kemudian raja Nebukadnezar

terkejut. Lalu ia segera bangkit dan berkata
kepada para pejabat kerajaan, "Bukankah kita
telah mencampakkan tiga orang yang terikat
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ke tengah-tengah api itu?" Mereka menjawab,
dan berkata kepada raja, "Benar, ya raja!"
25Raja menjawab dan berkata, "Lihatlah, aku

melihat ada empat orang yang tidak terikat,
berjalan-jalan di tengah-tengah api itu, dan
tidak terdapat cedera pada mereka. Dan rupa
dari yang keempat itu seperti anak dewa (ilah
- 426)."
26 Lalu Nebukadnezar mendekati pintu

perapian yang bernyala-nyala itu. Ia berseru
dan berkata, "Sadrakh, Mesakh, dan
Abednego, hamba-hamba Allah (Elohim - 426)
Yang Mahatinggi, keluarlah dan kemarilah."
Lalu Sadrakh, Mesakh dan Abednego keluar
dari tengah-tengah api itu.
27Dan para wakil raja, para penguasa,

para gubernur, dan para pejabat kerajaan
berkumpul bersama, dan melihat bahwa tubuh
orang-orang ini tidak mempan oleh api, dan
rambut di kepala mereka tidak hangus, atau
kasut mereka tidak berubah, bahkan bau
terbakar pun tidak melekat pada mereka.
28Nebukadnezar berbicara dan berkata,

"Terpujilah Allahnya (Elohim - 426)
Sadrakh, Mesakh dan Abednego, yang
telah mengirimkan malaikat-Nya dan telah
melepaskan hamba-hamba-Nya yang percaya
kepada-Nya, telah mengubah perintah raja,
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dan menyerahkan tubuh mereka untuk tidak
mau memuja atau menyembah allah (ilah -
426) mana pun kecuali Allah (Elohim - 426)
mereka sendiri.
29Sebab itu, keputusan diberikan olehku,

bahwa setiap orang, bangsa dan bahasa
yang mengucapkan penghinaan terhadap
Allahnya (Elohim - 426) sembahan Sadrakh,
Mesakh, dan Abednego, akan dipotong
anggota badannya, dan rumahnya akan
dirobohkan menjadi timbunan puing. Sebab,
tidak ada allah (Elohim - 426) lain yang dapat
melepaskan seperti ini."
30 Lalu raja membuat Sadrakh, Mesakh, dan

Abednego menjadi makmur di provinsi Babilon.

4
1Dari Raja Nebukadnezar kepada semua
orang, segala bangsa dan bahasa yang

diam di seluruh bumi, "Kiranya damai
sejahteramu berlimpah-limpah."
2Sepantasnyalah bagiku untuk menyatakan

tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang
Allah (Elohim - 426) Yang Mahatinggi telah
melakukannya kepadaku.
3Betapa hebat tanda-tanda-Nya! Dan

betapa hebat mukjizat-mukjizat-Nya!
Kerajaan-Nya adalah kerajaan yang kekal, dan
pemerintahan-Nya dari generasi ke generasi.
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4Aku, Nebukadnezar, berada di dalam

rumahku dengan senang dan dengan tenang
di dalam istanaku.
5Aku mendapat mimpi dan itu menakutkan

aku, pikiran-pikiranku di tempat tidur, serta
penglihatan di kepalaku menggelisahkan aku.
6Dan kubuat keputusan untuk membawa

semua orang bijaksana di Babilon ke
hadapanku supaya mereka memberitahukan
kepadaku arti mimpi itu.
7Kemudian, para ahli nujum, ahli jampi,

orang-orang Kasdim dan peramal nasib datang
menghadap. Aku telah menceritakan mimpi
itu kepada mereka, tetapi mereka tidak dapat
memberitahukan artinya kepadaku.
8Tetapi pada akhirnya datanglah ke

hadapanku Daniel, yang namanya Beltsazar,
sesuai dengan nama dewaku (ilahku - 426),
dan yang di dalam dirinya terdapat roh para
dewa (ilah - 426) yang kudus. Lalu aku
menceritakan mimpi itu kepadanya.
9 "Hai, Beltsazar, ahli nujum yang hebat,

karena aku mengetahui bahwa roh para dewa
(ilah - 426) yang kudus ada padamu, dan tidak
ada rahasia yang sukar bagimu. Beritahukanlah
kepadaku penglihatan mimpiku, yang telah
kulihat beserta artinya.
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10Tentang penglihatan yang terdapat di

kepalaku di tempat tidurku: Aku sedang
melihat, dan tampaklah sebatang pohon di
tengah-tengah bumi. Dan pohon ini sangat
tinggi.
11 Pohon itu menjadi besar dan kuat, dan

tingginya mencapai langit, dan kelihatan
sampai ke ujung bumi.
12Daun-daunnya indah, dan buahnya lebat,

dan makanan bagi semua ada padanya.
Binatang-binatang di padang mencari naungan
di bawahnya, burung-burung di udara
bersarang di dahan-dahannya, dan segala
makhluk mendapat makanan darinya.
13Aku mendapat penglihatan di tempat

tidurku: Dan tampaklah, seorang pengintai,
seorang yang kudus, turun dari langit.
14 Ia berseru dengan nyaring dan berkata

demikian: Tebanglah pohon itu dan potonglah
dahan-dahannya. Gugurkanlah daun-daunnya
dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah
binatang-binatang melarikan diri dari
bawahnya dan burung-burung meninggalkan
dahan-dahannya!
15Tetapi biarkanlah pangkal akar-akarnya

di dalam tanah bersama dengan belenggu
besi dan perunggu, pada rumput di padang.
Dan biarlah dia dibasahi dengan embun
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dari langit dan bagiannya bersama dengan
binatang-binatang di atas rumput di bumi.
16Biarlah hatinya berubah dari hati manusia,

dan biarlah hati binatang diberikan kepadanya.
Dan biarlah tujuh masa berlalu atasnya.
17 Perkara ini merupakan keputusan para

pengintai, dan perintah ini menurut perkataan
orang-orang kudus; supaya orang-orang yang
hidup mengetahui bahwa Yang Mahatinggi
berkuasa atas kerajaan manusia dan
memberikannya kepada siapa pun yang Dia
berkenan, serta mengangkat orang yang
paling rendah sekalipun di atasnya.
18Aku, Raja Nebukadnezar, telah mendapat

mimpi ini. Sekarang engkau, hai Beltsazar,
beritahukanlah artinya, karena semua
orang bijaksana dari kerajaanku tidak dapat
menyingkapkan artinya kepadaku. Tetapi
engkau sanggup karena roh para dewa (ilah -
426) yang kudus ada padamu."
19 Lalu Daniel, yang namanya Beltsazar,

tercengang selama satu jam, pikirannya
menggelisahkan dia. raja berkata, "Beltsazar,
jangan biarkan mimpi atau artinya itu
menggelisahkan engkau." Beltsazar menjawab
dan berkata, "Tuanku, mimpi itu untuk mereka
yang membencimu dan artinya adalah untuk
musuh-musuhmu.
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20 Pohon yang engkau lihat itu, yang menjadi

besar dan kuat, yang tingginya sampai ke
langit, yang terlihat sampai ke seluruh bumi,
21 dan yang daun-daunnya indah dan buahnya

lebat, yang padanya ada makanan bagi semua,
yang di bawahnya binatang-binatang di
padang tinggal dan di dahan-dahannya
burung-burung di udara bersarang:
22 Itulah engkau, ya raja, karena tuanku

menjadi besar dan kuat. Dan kebesaranmu
telah tumbuh dan mencapai langit, dan
kekuasaan tuanku sampai ke ujung bumi.
23Dan yang raja lihat, yaitu seorang pengintai

dan seorang kudus turun dari surga, dan
yang mengatakan: Tebanglah pohon itu
dan binasakanlah. Tetapi biarkan pangkal
akar-akarnya ada di dalam tanah, bersama
dengan belenggu dari besi dan tembaga di
atas rumput padang. Dan biarlah dia dibasahi
dengan embun dari langit dan bagiannya ada
bersama dengan binatang-binatang di padang
hingga tujuh masa berlalu atasnya.
24 Inilah artinya, ya raja, dan inilah keputusan

Yang Mahatinggi mengenai tuanku raja:
25Dan Engkau akan dihalau dari antara

manusia, dan kediamanmu akan bersama
binatang-binatang di padang. Mereka akan
membuatmu makan rumput seperti lembu
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jantan. Dan mereka akan membasahimu
dengan embun dari langit, dan tujuh
masa akan berlalu atasmu, hingga engkau
mengetahui bahwa Yang Mahatinggi
berkuasa atas kerajaan manusia, dan Dia
memberikannya kepada siapa pun yang Dia
kehendaki.
26Dan karena mereka mengatakan supaya

membiarkan tunggul akar-akarnya yang ada
pada pohon itu: Kerajaanmu tetap menjadi
milikmu, oleh karena engkau mengetahui
bahwa surga berkuasa.
27Oleh karena itu, ya raja, biarlah

nasihatku berkenan kepadamu. Lepaskanlah
dosa-dosamu dengan kebenaran, dan
kesalahan-kesalahanmu dengan menunjukkan
kemurahan hati terhadap orang miskin.
Dengan demikian, kemakmuranmu akan
berlangsung lama."
28Semuanya ini terjadi atas Raja

Nebukadnezar.
29 Pada akhir masa dua belas bulan dia

berjalan-jalan di istana kerajaan Babilon.
30 raja berbicara dan berkata, "Bukankah

ini Babilon yang besar yang telah kudirikan
sebagai istana kerajaan, dengan kuat kuasaku
dan untuk kehormatan keagunganku?"
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31Sementara perkataan masih ada dalam

mulut raja, suatu suara datang dari surga,
yang mengatakan, "Hai Raja Nebukadnezar,
telah dinyatakan kepadamu: Kerajaan ini telah
diambil darimu!
32Dan engkau akan dihalau dari antara

manusia dan tempat tinggalmu akan bersama
binatang-binatang di padang. Mereka akan
membuat engkau makan rumput seperti lembu
jantan, dan tujuh masa akan berlalu atasmu
hingga engkau mengetahui bahwa Yang
Mahatinggi adalah penguasa atas kerajaan
manusia, dan bahwa kepada siapa yang Dia
kehendaki, Dia memberikannya.
33 Pada saat itu juga hal itu digenapi atas

Nebukadnezar. Dan dia dihalau dari antara
manusia, dan makan rumput seperti lembu
jantan, dan tubuhnya basah oleh embun dari
langit, sampai rambutnya tumbuh seperti bulu
burung rajawali dan kuku-kukunya seperti
cakar burung.
34 Pada akhir masa itu, aku, Nebukadnezar

mengarahkan mataku ke surga, dan ingatanku
kembali kepadaku, dan aku memuji Yang
Mahatinggi. Aku memuji dan menghormati Dia
yang hidup selamanya, yang kerajaan-Nya
adalah kerajaan kekal, dan kekuasaan-Nya
dari generasi ke generasi.
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35Semua penduduk bumi tidak berarti

apa-apa. Dia berbuat menurut kehendak-Nya
di antara bala tentara surga dan penduduk
bumi. Dan tidak ada seorang pun yang
sanggup merintangi tangan-Nya, atau
bertanya kepada-Nya, "Apakah yang Engkau
lakukan?"
36 Pada waktu ingatanku kembali kepadaku,

kemuliaan kerajaanku, dan keagunganku,
serta kecemerlanganku kembali kepadaku.
Para penasihatku dan para kaum bangsawanku
mencari aku. Dan aku dikukuhkan kembali
dalam kerajaanku, dan keagungan yang jauh
lebih besar ditambahkan kepadaku.
37Sekarang aku, Nebukadnezar, memuji dan

mengagungkan dan menghormati Raja Surga,
karena segala perbuatan-Nya benar, dan
jalan-Nya adil. Dan Dia sanggup merendahkan
mereka yang hidup dalam keangkuhan.

5
1Raja Belshazar mengadakan perjamuan
besar untuk seribu orang pembesarnya.

Dan dia minum anggur di hadapan seribu
orang itu.
2Ketika mabuk anggur, Belshazar, menitahkan

orang untuk membawa perkakas emas dan
perak, yang Nebukadnezar, ayahnya, telah
mengambilnya dari dalam bait suci yang
berada di Yerusalem; supaya raja dan
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para pembesarnya, para istrinya, dan para
gundiknya dapat minum dengan perkakas itu.
3Kemudian mereka membawa perkakas-

perkakas emas yang diambil dari dalam bait
suci, bait Allah (Elohim - 426) di Yerusalem.
Dan raja, dan para bangsawan, para istrinya
dan para gundiknya, minum dengan perkakas
itu;
4mereka minum anggur dan memuji

dewa-dewa (ilah-ilah - 426) dari emas, perak,
perunggu, besi, kayu dan batu.
5 Pada waktu itu juga jari-jari tangan manusia

muncul dan menulis pada lapisan plester
dinding istana raja di depan kaki pelita. Dan
raja melihat bagian tangan yang menulis itu.
6 Lalu keceriaan raja berubah dan pikiran-

pikirannya menggelisahkan dia sehingga
sendi-sendi pangkal pahanya luluh, dan
lututnya saling beradu.
7Raja berseru dengan keras, supaya para

tukang sihir, orang-orang Kasdim, dan peramal
nasib menghadapnya. Raja berbicara dan
berkata kepada orang-orang bijaksana di
Babilon, "Siapa pun yang dapat membaca
tulisan ini dan menyingkapkan artinya akan
diberi pakaian ungu dan dikalungkan rantai
emas pada lehernya. Dan dia akan berkuasa
sebagai orang ketiga di dalam kerajaan ini."
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8Kemudian semua orang bijaksana

raja datang menghadap. Tetapi mereka
tidak sanggup membaca tulisan itu, atau
memberitahukan artinya kepada raja.
9Oleh karena itu, Raja Belshazar menjadi

sangat takut, dan keceriaanya berubah, dan
para pembesarnya menjadi bingung.
10 Lalu permaisuri masuk ke dalam ruang

perjamuan karena perkataan raja dan para
pembesarnya itu. Permaisuri berbicara dan
berkata, "Ya raja, hidup selamanya! Jangan
biarkan pikiran-pikiranmu menggelisahkan
engkau, dan jangan biarkan keceriaanmu
berubah.
11Ada seorang dalam kerajaanmu yang

memiliki roh para dewa (ilah - 426) yang kudus
dalam dirinya. Dan pada zaman ayahmu,
pencerahan, pengertian dan hikmat didapati
pada orang itu, seperti hikmat para dewa
(ilah - 426). Dan Raja Nebukadnezar, ayahmu
mengangkat dia sebagai yang berkuasa atas
para ahli nujum, penyihir, orang Kasdim, dan
orang-orang peramal nasib,
12 karena roh yang luar biasa, dan

pengetahuan, dan pengertian, menafsirkan
mimpi, dan menyingkapkan kalimat-kalimat
sukar, simpul-simpul tak teruraikan, terdapat
pada Daniel, yang raja namai Beltsazar.
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Sekarang biarlah Daniel dipanggil, dan dia
akan mengungkapkan artinya."
13 Lalu Daniel segera dibawa menghadap raja.

Raja berbicara dan berkata kepada Daniel,
"Engkaukah Daniel yang berasal dari anak
buangan yang dari Yehuda, yang raja, yaitu
ayahku, telah mengangkutnya dari Yehuda?
14Aku telah mendengar tentang engkau

bahwa roh para dewa (ilah - 426) ada padamu,
dan pencerahan dan hikmat yang luar biasa,
dan pengertian terdapat di dalam dirimu.
15Dan sekarang orang-orang bijaksana dan

para penyihir telah dibawa ke hadapanku
supaya mereka membaca tulisan ini dan
memberitahukan artinya kepadaku. Tetapi,
mereka tidak dapat menunjukkan arti dari
perkataan itu.
16Dan aku telah mendengar tentang engkau

bahwa engkau dapat menafsirkan arti dan
simpul-simpul yang tak teruraikan. Sekarang
jika engkau dapat membaca tulisan itu dan
menyingkapkan artinya kepadaku, engkau
akan diberi pakaian ungu dan rantai emas
akan dikalungkan pada lehermu, dan engkau
akan berkuasa sebagai orang ketiga dalam
kerajaan ini."
17Kemudian Daniel menjawab dan

berkata di hadapan raja, "Biarlah hadiahmu
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menjadi milikmu sendiri, berikanlah upahmu
kepada orang lain! Meskipun demikian aku
akan membaca tulisan itu bagi raja dan
memberitahukan maknanya kepada raja.
18Ya raja, Allah (Elohim - 426)

Yang Mahatinggi telah mengaruniakan
Nebukadnezar, ayahmu, sebuah kerajaan, dan
keagungan, dan kemuliaan dan kehormatan.
19Dan karena keagungan yang telah Dia

berikan kepadanya itu, maka semua orang,
bangsa-bangsa dan bahasa-bahasa gentar dan
takut kepadanya. Dia membunuh siapa yang
ia kehendaki, dia membiarkan hidup siapa
yang ia kehendaki. Dan kepada siapa yang ia
kehendaki, dia meninggikannya, dan kepada
siapa yang ia kehendaki, dia merendahkannya.
20Tetapi ketika dia menjadi tinggi hati dan

pikirannya tetap angkuh, dia dijatuhkan dari
takhta kerajaannya, dan mereka merenggut
kemuliaannya darinya.
21 Lalu ia dihalau dari antara anak-anak

manusia. Dan hatinya menjadi seperti
binatang, dan kediamannya berada bersama
keledai liar. Mereka memberi makan rumput
kepadanya seperti lembu jantan, tubuhnya
dibasahi oleh embun dari langit, sampai dia
mengetahui bahwa Allah (Elohim - 426) Yang
Mahatinggi memiliki kuasa dalam kerajaan
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manusia; dan Dia mengangkat ke atasnya
siapa pun yang Dia kehendaki.
22Dan engkau putranya, hai Belshazar, tidak

menundukkan hatimu walaupun engkau telah
mengetahui semuanya ini.
23Tetapi engkau telah meninggikan diri

melawan Tuhan semesta langit. Dan mereka
telah membawa perkakas-perkakas dari
bait-Nya ke hadapanmu. Dan engkau, dan
para pembesarmu, dan istri-istrimu dan
gundik-gundikmu, telah minum anggur dengan
perkakas itu. Dan engkau telah memuji-muji
dewa-dewa (ilah-ilah - 426) yang terbuat dari
perak, dan emas, perunggu, besi, kayu, dan
batu yang tidak melihat, atau mendengar,
dan bahkan tidak mengetahui. Dan engkau
tidak memuliakan Allah (Elohim - 426) yang
di tangan-Nya napasmu berada, dan yang
memiliki segala jalanmu.
24Maka bagian tangan itu dikirim-Nya. Dan

tertulislah tulisan ini.
25Dan inilah tulisan yang tertulis itu: Mene,

Mene, Tekel, Uparsin.
26 Inilah arti dari hal itu: Mene, Allah (Elohim

- 426) telah menghitung kerajaanmu dan
mengakhirinya.
27Tekel, engkau ditimbang dengan neraca

dan didapati kurang.
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28 Peres, kerajaanmu dipecah dan diberikan

kepada orang Media dan Persia."
29 Lalu, Belshazar memerintahkan, dan

mereka mengenakan kepada Daniel pakaian
ungu dan sebuah rantai emas pada lehernya.
Dan mereka membuat sebuah pengumuman
bahwa dia akan menjadi penguasa ketiga di
dalam kerajaan.
30 Pada malam itu Belshazar, raja orang

Kasdim itu terbunuh.
31Dan Darius orang Media mengambil alih

kerajaan ketika dia berumur enam puluh dua
tahun.

6
1Dan Darius berkenan untuk mengangkat
bagi kerajaannya seratus dua puluh raja

wilayah supaya mereka berkuasa di seluruh
kerajaan.
2Dan di atas mereka terdapat tiga pejabat

tinggi --Daniel adalah salah satu dari ketiga
orang itu-- sehingga para raja wilayah itu akan
memberikan laporan kepada mereka, dan raja
tidak akan rugi.
3Dan Daniel ini menjadi lebih terkenal

daripada para pejabat tinggi dan para raja
wilayah itu, karena roh yang luar biasa ada
padanya. Dan raja merencanakan untuk
menempatkan dia atas seluruh kerajaan.
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4Kemudian para pejabat tinggi dan raja

wilayah itu mencari celah melawan Daniel
berkaitan dengan pemerintahan. Tetapi,
mereka tidak dapat menemukan celah
atau kesalahan apa pun, karena dia dapat
dipercaya. Dan tidak ada kesalahan atau
kecurangan ditemukan dalam dirinya.
5Maka orang-orang ini berkata, "Kita tidak

akan menemukan suatu celah melawan Daniel
ini, kecuali kalau kita menemukan sesuatu
melawan dia yang berhubungan dengan
hukum Allahnya (Elohimnya - 426)."
6Kemudian para pejabat tinggi dan para raja

wilayah itu berkumpul bersama menghadap
raja dan berkata hal ini kepadanya, "Raja
Darius, hidup selamanya!
7Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua

penguasa dan raja wilayah, para pejabat dan
para gubernur telah merencanakan bersama
untuk menetapkan suatu undang-undang
kerajaan, dan membuat suatu larangan yang
keras bahwa barangsiapa yang menyampaikan
permohonan kepada dewa (ilah - 426) atau
manusia dalam tiga puluh hari ini, kecuali
kepadamu, ya raja, dia akan dilemparkan ke
dalam gua singa.
8Sekarang, ya raja, engkau harus

menetapkan larangan dan menandatangani
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maklumat itu, sehingga maklumat itu tidak
diubah menurut undang-undang orang Media
dan Persia, yang tidak akan berlalu."
9Oleh karena itu, Raja Darius

menandatangani maklumat dan larangan itu.
10Dan ketika Daniel mengetahui bahwa

maklumat itu telah ditandatangani, pergilah
dia ke rumahnya. Dan jendela-jendela kamar
atasnya terbuka ke arah Yerusalem. Dan dia
bersujud tiga kali sehari, berdoa dan memuji
di hadapan Allahnya (Elohimnya - 426),
sebagaimana dia melakukannya sebelumnya.
11 Lalu orang-orang ini berkumpul bersama,

mendapati Daniel yang sedang berdoa dan
sungguh-sungguh memohon kemurahan di
hadapan Allahnya (Elohimnya - 426).
12Kemudian mereka mendekat dan

berbicara di hadapan raja mengenai
larangan raja, "Bukankah engkau telah
menandatangani larangan bahwa setiap orang
yang menyampaikan permohonan kepada
dewa (ilah - 426) atau manusia dalam tiga
puluh hari ini, kecuali kepada raja, maka dia
akan dilemparkan ke dalam gua singa?" Raja
menjawab dan berkata, "Hal ini telah pasti,
menurut undang-undang orang Media dan
Persia, yang tidak akan berlalu."
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13 Lalu mereka menjawab sambil berkata di

hadapan raja, "Daniel, salah seorang buangan
dari Yehuda, tidak mengindahkan engkau,
ya raja, atau larangan yang telah engkau
tandatangani, tetapi dia menyampaikan
permohonannya tiga kali sehari."
14 Lalu raja, ketika dia mendengar perkara itu,

ia sangat sedih, dan dia menetapkan hati untuk
melepaskan Daniel, bahkan hingga matahari
terbenam ia berusaha untuk melepaskannya.
15 Lalu orang-orang ini berkumpul di hadapan

raja serta berkata kepada raja, "Ya raja,
ketahuilah bahwa undang-undang orang Media
dan Persia itu ada. Bahwa setiap larangan dan
ketetapan yang raja kukuhkan tidak dapat
diubah."
16Dan raja memerintahkan agar mereka

membawa Daniel dan melemparkannya ke
dalam gua singa. Raja berbicara dan berkata
kepada Daniel, "Allahmu (Elohimmu - 426)
yang kepada-Nya engkau selalu melayani,
akan melepaskan engkau."
17Dan sebuah batu besar dibawa dan

diletakkan pada mulut gua itu. Raja
memeteraikannya dengan cincin meterainya,
dan dengan cincin meterai para pembesarnya,
supaya perkara mengenai Daniel ini tidak
dapat berubah.
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18 Lalu raja pergi ke istananya dan

melewatkan malam itu dengan berpuasa. Dan
alat-alat musik tidak dibawa ke hadapannya,
dan dia tidak dapat tidur.
19Maka raja bangun pagi-pagi sekali, saat

fajar menyingsing dan bergegas pergi ke gua
singa.
20Dan ketika dia tiba di gua itu, ia berseru

dengan suara yang sedih kepada Daniel. Raja
berbicara dan berkata kepada Daniel, "Hai
Daniel, hamba Allah (Elohim - 426) yang hidup,
Allahmu (Elohimmu - 426) yang kepada-Nya
engkau selalu melayani, apakah Dia sanggup
melepaskan engkau dari singa-singa itu?"
21 Lalu Daniel berkata kepada raja, "Ya raja,

hiduplah selamanya!
22Allahku (Elohimku - 426) telah mengirim

malaikat-Nya, dan Dia telah menutup mulut
singa-singa itu. Dan mereka tidak menyakiti
aku, karena dalam pandangan-Nya ketulusan
terdapat di dalamku. Dan juga di hadapanmu,
ya raja, aku tidak melakukan kejahatan."
23Dan raja sangat bahagia terhadapnya. Dia

memerintahkan supaya mereka mengangkat
Daniel dari dalam gua itu. Maka Daniel dibawa
keluar dari dalam gua itu, dan tidak ada cedera
ditemukan padanya, karena dia percaya
kepada Allahnya (Elohimnya - 426).
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24Dan raja bertitah, dan mereka membawa

semua orang yang telah menuduh Daniel.
Lalu mereka melemparkan orang-orang itu
ke dalam gua singa, mereka, anak-anak
mereka dan istri-istri mereka. Dan singa-singa
itu menyerang mereka dan meremukkan
tulang-tulang mereka sebelum sampai ke
dasar gua itu.
25Kemudian Raja Darius menulis surat

kepada semua orang dari segala bangsa,
suku bangsa dan bahasa, yang mendiami
seluruh bumi, "Kiranya damai sejahtera
berlimpah-limpah bagimu.
26Aku membuat sebuah surat keputusan

bahwa di seluruh daerah kerajaanku, orang
harus gentar dan takut kepada Allahnya
(Elohimnya - 426) Daniel. Sebab Dialah Allah
(Elohim - 426) yang hidup dan tetap untuk
selama-lamanya, dan kerajaan-Nya adalah
yang tidak akan musnah. Dan kekuasaan-Nya
tidak berkesudahan.
27Dia melepaskan dan menyelamatkan,

dan Dia membuat tanda-tanda dan mukjizat-
mukjizat di langit dan di bumi, Dia yang
telah melepaskan Daniel dari cengkeraman
singa-singa."
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28Dan Daniel menjadi makmur pada zaman

pemerintahan Darius, dan pada zaman
pemerintahan Koresh, orang Persia itu.

7
1 Pada tahun pertama pemerintahan
Belshazar, raja Babilon, Daniel beroleh

mimpi dan penglihatan dalam pikirannya di
tempat tidurnya. Lalu dia menuliskan mimpi
itu dan mengatakan ringkasan perkara itu.
2Berbicaralah Daniel dan berkata, "Dalam

penglihatanku, pada malam itu aku sedang
melihat. Dan tampaklah empat angin dari
langit mengguncangkan laut besar.
3Dan empat binatang besar muncul dari

dalam laut, yang satu berbeda dengan yang
lainnya.
4Yang pertama seperti seekor singa dan

memiliki sayap burung rajawali. Aku terus
mengamatinya sampai sayapnya tercabut. Dan
dia terangkat dari tanah, ditegakkan pada
dua kaki seperti manusia, dan hati manusia
diberikan kepadanya.
5Dan, lihatlah, tampak binatang yang lain,

yang kedua, seperti seekor beruang. Dan dia
berdiri pada satu sisi, dan tiga tulang rusuk ada
di dalam mulutnya di antara giginya. Mereka
berkata kepadanya: Bangkitlah, makanlah
daging yang banyak.
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6Setelah itu aku melihat dan tampak seekor

binatang yang lain, seperti macan tutul
yang mempunyai empat sayap burung pada
punggungnya, bahkan binatang itu berkepala
empat. Dan kekuasaan diberikan kepadanya.
7Dan setelah itu, aku melihat dalam

penglihatan malam, dan tampaklah binatang
yang keempat itu, yang menakutkan, dan
mengerikan, dan sangat kuat! Dan dia
mempunyai gigi besi yang besar. Ia melahap
dan meremukkan serta menginjak-injak apa
yang tertinggal dengan kakinya. Dia berbeda
dengan semua binatang yang terdahulu dan
dia mempunyai sepuluh tanduk.
8Aku sedang berpikir tentang tanduk-tanduk

itu dan lihatlah, tanduk kecil lainnya muncul
di antaranya, dan tiga tanduk yang dahulu itu
tercabut beserta akar-akarnya. Dan, lihatlah,
pada tanduk ini tampak ada mata seperti mata
manusia dan sebuah mulut yang berbicara
tentang perkara-perkara besar.
9Aku melihat hingga takhta-takhta

diturunkan, dan Yang Lanjut Usia duduk,
jubah-Nya putih seperti salju dan rambut-Nya
seperti bulu domba yang bersih. Takhta-Nya
seperti nyala api, roda-rodanya seperti api
yang berkobar-kobar.
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10Suatu aliran api muncul dan mengalir

dari hadapan-Nya. Ribuan orang keluar
melayani Dia dan berlaksa-laksa orang berdiri
di hadapan-Nya. Pengadilan bersidang dan
kitab-kitab dibuka.
11Kemudian aku memerhatikannya, karena

suara perkataan yang tanduk-tanduk
itu mengucapkannya sangat keras. Aku
memerhatikannya hingga binatang itu
terbunuh dan tubuhnya dihancurkan dan
diserahkan ke dalam api yang menyala-nyala.
12Dan binatang-binatang lainnya, kekuasaan

mereka dicabut. Namun, jangka hidup telah
diberikan kepada mereka hingga saat dan
waktunya.
13Aku melihat dalam penglihatan malam itu,

dan lihatlah, seorang seperti Anak Manusia
datang dengan awan-awan dari langit. Dan
Dia datang kepada Yang Lanjut Usia itu. Lalu
mereka membawa Dia ke hadapan-Nya.
14Dan kekuasaan diberikan kepada-Nya,

kemuliaan, dan suatu kerajaan sehingga
semua orang, bangsa, dan bahasa akan
melayani-Nya. Kekuasaan-Nya ialah kekuasaan
yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan
kerajaan-Nya ialah kerajaan yang tidak akan
musnah.
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15Aku, Daniel, rohku tertekan di tengah-

tengahnya, dan penglihatan di pikiranku itu
menggelisahkan aku.
16Dan aku mendekati salah seorang dari

mereka yang berdiri dan bertanya kepadanya
kebenaran tentang semuanya itu. Maka dia
memberitahu aku dan membuat aku mengerti
arti dari semuanya ini.
17Binatang-binatang besar ini, yang empat

ekor itu, ialah empat raja. Mereka akan muncul
dari dalam bumi.
18Tetapi, orang-orang kudus milik Yang

Mahatinggi akan menerima kerajaan dan
memiliki kerajaan itu selama-lamanya, bahkan
kekal selama-lamanya.
19Kemudian aku ingin mengetahui kebenaran

tentang binatang yang keempat itu, yang
berbeda dari mereka semua, yang sangat
menakutkan, dengan giginya dari besi
dan kuku perunggunya, yang melahap,
meremukkan, serta menginjak-injak apa yang
telah ditinggalkan dengan kakinya;
20 dan tentang kesepuluh tanduk yang ada

pada kepalanya, dan lainnya yang tumbuh
dan mematahkan tiga tanduk sebelumnya,
yakni tanduk yang mempunyai mata dan
yang mempunyai mulut yang berbicara
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perkara-perkara besar, dan kelihatan lebih
besar daripada kelompoknya.
21Aku melihat tanduk itu mengadakan perang

melawan orang-orang kudus dan menguasai
mereka,
22 sampai Yang Lanjut Usia itu datang. Dan

keadilan diberikan kepada orang-orang kudus
milik Yang Mahatinggi; dan waktunya tiba, dan
orang-orang kudus itu memiliki kerajaan.
23Demikianlah dia berkata, "Binatang

yang keempat itu akan menjadi kerajaan
yang keempat di bumi, yang akan berbeda
dengan segala kerajaan dan akan menelan
seluruh bumi, menginjak-injaknya, serta
meremukkannya."
24Dan kesepuluh tanduk dari kerajaan ini

ialah kesepuluh raja; mereka akan muncul dan
yang lain akan muncul sesudah mereka. Dan
dia akan berbeda dengan raja yang pertama,
dan dia akan merendahkan tiga raja.
25Dan dia akan mengucapkan perkataan

yang menentang Yang Mahatinggi, dan akan
membinasakan orang-orang kudus milik
Yang Mahatinggi, dan dia bermaksud untuk
mengubah waktu dan hukum. Mereka akan
diserahkan ke dalam tangannya hingga satu
masa dan dua masa dan setengah masa.
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26Tetapi, Pengadilan akan bersidang, dan

mereka akan merenggut kekuasaannya untuk
menghancurkannya dan memusnahkannya
sampai lenyap.
27 Pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran

kerajaan di bawah seru segenap langit
akan diberikan kepada orang-orang kudus
milik Yang Mahatinggi, kerajaan-Nya adalah
kerajaan yang kekal. Dan segala kekuasaan
akan melayani dan patuh kepada-Nya.
28Beginilah akhir berita itu. Aku, Daniel,

pikiranku sangat menggelisahkanku, dan air
mukaku berubah. Namun aku menyimpan
perkara itu dalam hatiku."

8
1 Pada tahun yang ketiga pemerintahan
Raja Belshazar, suatu penglihatan tampak

kepadaku, Daniel, sesudah yang tampak
kepadaku pada kali pertama.
2Maka terjadilah, aku melihat dalam

sebuah penglihatan. Sementara aku melihat,
aku berada di puri Susan, yang ada di
provinsi Elam. Dan aku melihat dalam suatu
penglihatan, aku sedang berada di tepi sungai
Ulai.
3Kemudian aku melayangkan mataku dan

melihat. Dan tampaklah seekor domba jantan
berdiri di depan sungai itu, bertanduk dua.
Kedua tanduk itu tinggi, tetapi yang satu
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lebih tinggi dari yang lain, dan yang tinggi itu
muncul terakhir.
4Aku melihat domba jantan itu menanduk

ke barat, ke utara, dan ke selatan, sehingga
binatang-binatang buas pun tidak tahan
menghadapinya, dan tidak ada yang dapat
melepaskan diri dari tangannya. Namun dia
berbuat sekehendak hatinya dan menjadi
besar.
5Dan sementara aku memerhatikannya,

tampaklah seekor kambing jantan datang
dari sebelah barat, yang melintasi seluruh
permukaan bumi dan tidak menyentuh tanah.
Kambing jantan itu mempunyai satu tanduk
yang menonjol di antara kedua matanya.
6Dia datang pada domba jantan yang

mempunyai dua tanduk, yang telah aku lihat
berdiri di depan sungai itu, dan menyerang
dengan kegeraman kekuatannya.
7Dan aku melihatnya menyentuh samping

domba jantan itu. Dan menjadi sangat marah
untuk melawannya, lalu menanduk domba
jantan itu dan mematahkan kedua tanduknya.
Dan tidak ada kekuatan pada domba jantan
itu untuk bertahan menghadapinya. Dan
dia menghempaskannya ke tanah dan
menginjak-injaknya. Dan tidak ada seorang
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pun dapat melepaskan domba jantan itu dari
tangannya.
8Dan kambing jantan itu menjadi sangat

besar. Dan ketika menjadi kuat, tanduk yang
besar itu dipatahkan. Dan muncullah pada
tempatnya empat tanduk yang menonjol
mengarah kepada keempat mata angin di
langit.
9Dan dari salah satu tanduk itu muncul

suatu tanduk kecil, yang menjadi sangat besar
mengarah ke selatan, mengarah ke timur, dan
mengarah ke tanah yang subur makmur.
10Dan dia menjadi besar, bahkan sampai

kepada bala tentara langit. Dan dia
menjatuhkan beberapa dari bala tentara
itu dan dari bintang-bintang ke bumi dan
menginjak-injak mereka.
11Bahkan dia membesarkan dirinya

sendiri terhadap panglima bala tentara itu.
Dan olehnya kurban terus-menerus telah
dihapuskan dan dasar tempat kudus telah
dirobohkan.
12Dan oleh karena pelanggaran, bala tentara

itu diserahkan bersama kurban terus-menerus.
Dia menghempaskan kebenaran ke bumi, dia
bekerja dan menjadi makmur.
13Kemudian aku mendengar seorang

yang kudus berbicara, dan seorang kudus
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lain berkata kepada yang berbicara itu,
"Sampai kapankah penglihatan mengenai
kurban terus-menerus dan kefasikan yang
menyebabkan kehancuran, yang menjadikan
baik tempat kudus maupun bala tentara itu
sebagai yang terinjak-injak?"
14Dan dia berkata kepadaku, "Selama dua

ribu, tiga ratus petang dan pagi, barulah
tempat kudus itu akan dipulihkan kembali."
15Maka terjadilah, aku, Daniel telah melihat

penglihatan itu, kemudian aku mencari artinya.
Dan tampaklah, rupa seperti seorang manusia
berdiri di depanku.
16Dan aku mendengar suara orang itu dari

tepi sungai Ulai itu, dan dia memanggil dan
berkata, "Gabriel, buatlah orang ini memahami
penglihatan itu!"
17 Lalu ia datang ke sebelah tempatku. Dan

ketika dia datang, aku ketakutan dan jatuh
tertelungkup. Tetapi dia berkata kepadaku,
"Pahamilah, hai anak manusia, bahwa
penglihatan itu adalah mengenai akhir masa."
18Dan sementara dia berbicara dengan aku,

aku terjatuh pingsan ke permukaan tanah,
tetapi dia menyentuh aku dan membuat aku
berdiri tegak.
19Dan dia berkata, "Ketahuilah, aku akan

membuat engkau mengerti apa yang akan
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terjadi pada akhir murka ini. Sebab waktu
yang ditetapkan itu adalah akhir zaman.
20Domba jantan yang telah engkau lihat

dengan dua tanduk adalah raja-raja orang
Media dan Persia.
21Dan kambing jantan yang berbulu lebat

itu ialah raja Yunani. Dan tanduk besar yang
di antara kedua matanya itu ialah raja yang
pertama.
22Dan tentang tanduk yang patah, dan

empat buah yang muncul pada tempatnya itu,
adalah empat kerajaan yang akan muncul dari
bangsa itu, tetapi bukan dengan kekuatannya.
23Dan pada akhir dari kerajaan mereka,

ketika memuncaknya para pendurhaka,
seorang raja akan bangkit dengan wajah
yang garang dan dapat memahami kata-kata
kiasan.
24Dan kekuatannya akan menjadi hebat,

tetapi bukan karena kekuatannya sendiri.
Dengan luar biasa dia akan menghancurkan,
dan dia akan berhasil, lalu bekerja, untuk
menghancurkan orang-orang yang berkuasa
dan orang-orang kudus.
25Dan karena kemahirannya, dia juga

akan berhasil membuat penipuan dengan
kuasanya. Dan dalam hatinya dia akan
membesarkan dirinya dan menghancurkan
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banyak orang dengan mudah. Dia juga akan
bangkit melawan Penguasa segala penguasa,
tetapi dia akan dihancurkan tanpa perbuatan
manusia.
26Dan penglihatan tentang pagi dan petang

yang telah dikatakan itu adalah benar. Tetapi
engkau, sembunyikanlah penglihatan itu.
Sebab, hal itu akan terjadi dalam waktu yang
lama."
27Dan aku, Daniel, jatuh pingsan, dan aku

jatuh sakit beberapa hari lamanya. Sesudah
itu aku bangun dan mengerjakan urusan raja.
Dan aku takjub akan penglihatan itu. tetapi
tidak ada yang mengerti.

9
1 Pada tahun pertama zaman Darius, anak
Ahashweros, keturunan orang Media, yang

telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim.
2 Pada tahun pertama pemerintahannya, aku,

Daniel, melalui kitab-kitab itu telah memahami
jumlah tahun menurut firman TUHAN
(YAHWEH - 3068) yang telah datang kepada
Nabi Yeremia untuk menggenapkan tujuh
puluh tahun masa kehancuran Yerusalem.
3Dan aku menengadahkan wajahku kepada

Tuhan (Tuhan - 136), Allah (Elohim - 430)
untuk mencari melalui doa dan keinginan yang
tulus, dan berpuasa, dan mengenakan kain
kabung serta abu.
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4Dan aku berdoa kepada TUHAN (YAHWEH

- 3068), Allahku (Elohimku - 430), dan
mengaku dan berkata, "Ya Tuhan (Tuhan -
136), Allah (Elohim - 410) Yang Mahabesar
dan mengagumkan, yang memegang
perjanjian, dan murah hati kepada mereka
yang mengasihi-Nya, serta berpegang pada
perintah-Nya;
5 kami telah berdosa dan berbuat salah, dan

telah berbuat jahat, dan telah memberontak,
bahkan telah meninggalkan perintah dan
peraturan-Mu.
6Kami tidak mendengarkan hamba-hamba-

Mu, para nabi, yang telah berbicara atas
Nama-Mu kepada raja-raja kami, dan
pemimpin-pemimpin kami, dan kepada nenek
moyang kami dan kepada segenap rakyat
negeri.
7Ya Tuhan (Tuhan - 136), kebenaran adalah

kepunyaan-Mu, tetapi bagi kami rasa malu ada
pada wajah kami seperti pada hari ini, yaitu
pada orang-orang Yehuda dan pada penduduk
Yerusalem dan pada segenap orang Israel,
yang dekat ataupun yang jauh, di seluruh
negeri ke tempat Engkau telah menyerakkan
mereka, oleh karena ketidaksetiaan mereka
yang telah mereka lakukan melawan Engkau.
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8Ya TUHAN (Tuhan - 3068), patutlah kami,

raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan
leluhur kami merasa malu, karena kami telah
berbuat dosa terhadap Engkau.
9 Pada Allah (Elohim - 430), Tuhan (Tuhan -

136) kami, kemurahan hati dan pengampunan,
kami telah memberontak melawan Dia.
10Kami tidak menaati suara TUHAN (YAHWEH

- 3069), Allah (Elohim - 430) kami, untuk
berjalan menurut torat-Nya yang telah Dia
berikan kepada kami dengan perantaraan
hamba-hamba-Nya, para nabi.
11Ya, seluruh Israel telah melanggar torat-Mu

dan menyimpang karena tidak mendengarkan
suara-Mu. Sebab itu, kutuk telah menimpa
kami dan sumpah yang tertulis dalam torat
Musa, hamba Allah (Elohim - 430) itu, karena
kami telah berbuat dosa terhadap Dia.
12Dan Dia telah meneguhkan firman-Nya

yang telah Dia ucapkan terhadap kami dan
terhadap hakim-hakim kami yang mengadili
kami, yakni dengan mendatangkan ke atas
kami malapetaka yang besar. Dan di bawah
seru segenap langit belum pernah terjadi
seperti yang terjadi pada Yerusalem.
13Seperti yang tertulis dalam torat Musa,

segala malapetaka ini telah menimpa kami.
Namun demikian, kami tidak memohon belas
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kasihan di hadapan TUHAN (YAHWEH - 3068),
Allah (Elohim - 430) kami, dengan berbalik
dari segala kesalahan kami dan memahami
kebenaran-Mu.
14Dan TUHAN (YAHWEH - 3068) telah

menilik malapetaka itu dan mendatangkannya
kepada kami. Sebab, TUHAN (YAHWEH -
3068), Allah (Elohim - 430) kami, adalah benar
dalam segala perbuatan yang Dia lakukan.
Tetapi kami tidak mendengarkan suara-Nya.
15Dan sekarang, ya Tuhan (Tuhan - 136),

Allah (Elohim - 430) kami, yang telah
membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir
dengan tangan yang perkasa, dan telah
memasyhurkan Nama-Nya sendiri, seperti
pada hari ini, kami telah berdosa, kami telah
berbuat jahat.
16Ya Tuhan (Tuhan - 136), aku berdoa

kepada-Mu, sesuai dengan kebenaran-Mu,
biarlah kiranya murka dan kegeraman-Mu
berlalu dari kota-Mu, Yerusalem, gunung-Mu
yang kudus. Oleh karena dosa-dosa kami,
dan kesalahan leluhur kami, Yerusalem dan
umat-Mu telah menjadi celaan bagi semua
orang yang di sekeliling kami.
17Sekarang, Ya, Allah (Elohim - 430)

kami, dengarkanlah doa hamba-Mu dan
permohonannya, arahkan wajah-Mu untuk
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menyinari tempat kudus-Mu yang telah hancur
ini, demi Tuhan (Tuhan - 136).
18Ya Allahku (Elohimku - 430), sendengkanlah

telinga-Mu dan dengarkanlah. Bukalah mata-
Mu, lihatlah puing-puing kami, dan kota
yang disebut dengan Nama-Mu. Kami tidak
menyampaikan doa-doa kami ke hadapan-
Mu berdasarkan kebenaran kami, tetapi
berdasarkan kemurahan hati-Mu yang besar.
19Ya Tuhan (Tuhan - 136), dengarkanlah! Ya

Tuhan (Tuhan - 136), ampunilah! Ya Tuhan
(Tuhan - 136), perhatikanlah dan bertindaklah!
Biarlah Engkau tidak menunda demi Engkau
sendiri, ya Allahku (Elohimku - 430); karena
Nama-Mu disebut di atas kota-Mu dan di atas
umat-Mu!"
20 Lalu, sementara aku berbicara dan berdoa

dan mengakui dosaku, serta dosa bangsaku,
Israel, dan menyampaikan permohonanku ke
hadapan TUHAN (YAHWEH - 3068), Allahku
(Elohimku - 430), bagi gunung kudus Allahku
(Elohimku - 430),
21 dan sementara aku berbicara dalam

doa, maka sosok Gabriel, yang telah aku
lihat dalam penglihatan pada permulaan,
menyentuhku dalam kelelahanku, kira kira
waktu persembahan sajian petang hari.



DANIEL 9.22–26 53
22Dan dia mencerahkan aku, berbicara

kepadaku, dan berkata, "Hai Daniel, sekarang
aku datang untuk memberimu kecakapan
untuk memahami.
23Dalam permulaan permohonanmu, firman

keluar, dan aku datang untuk menyatakannya,
karena engkau sangat dikasihi. Jadi,
camkanlah firman itu dan perhatikanlah
penglihatan itu.
24Tujuh puluh pekan telah ditetapkan

atas bangsamu dan atas kotamu yang
kudus, untuk melenyapkan pelanggaran,
dan untuk mengakhiri dosa, dan untuk
menghapuskan kesalahan, dan untuk
mendatangkan kebenaran yang kekal, dan
untuk memeteraikan penglihatan dan nubuat,
dan untuk mengurapi Yang Mahakudus.
25Dan ketahuilah, serta pahamilah bahwa dari

saat perkataan itu keluar untuk memulihkan
dan untuk membangun kembali Yerusalem,
sampai kepada Mesias, Penguasa itu, lamanya
adalah tujuh pekan dan enam puluh dua
pekan. Jalan itu akan dibangun kembali, juga
tembok itu, walaupun di masa kesukaran.
26Dan sesudah enam puluh dua pekan,

Mesias akan disingkirkan, tetapi tidak ada
kesalahan apa pun pada-Nya. Dan bangsa
dari seorang penguasa yang datang, akan
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memusnahkan kota dan tempat kudus itu.
Tetapi ajalnya dengan air bah; dan kehancuran
ditetapkan, hingga pada akhirnya akan terjadi
perang.
27Dan dia akan meneguhkan perjanjian

dengan banyak orang selama satu pekan.
Dan pada pertengahan pekan itu ia akan
menghapuskan kurban dan persembahan
sajian; dan di atas sayap mezbah kekejian yang
membinasakan, bahkan sampai sempurna.
Maka itulah yang ditetapkan akan menimpa
penghancur itu."

10
1 Pada tahun ketiga zaman Koresh, raja
orang Persia, suatu hal disingkapkan

kepada Daniel, yang namanya disebut
Beltsazar. Dan hal itu benar, yakni mengenai
perang yang besar. Dan dia memahami hal itu
dan telah mengerti hal itu.
2 Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung

selama tiga pekan.
3Aku tidak makan makanan yang lezat, dan

daging serta anggur tidak masuk ke dalam
mulutku. Aku tidak meminyaki diriku sampai
selama tiga pekan penuh.
4Dan pada hari kedua puluh empat pada

bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai
besar, yakni sungai Tigris,
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5maka aku melayangkan mataku dan

melihat: Dan sungguh seorang berpakaian
lenan dan berikat pinggang emas murni dari
Ufas.
6Tubuhnya seperti permata Tarsis, wajahnya

seperti cahaya kilat, matanya seperti suluh
yang menyala-nyala, lengannya dan kakinya
seperti kilau logam yang digosok, dan suara
perkataannya seperti gaduh orang banyak.
7Dan aku, Daniel, sendirian melihat

penglihatan itu. Sebab orang-orang yang
bersama-sama dengan aku tidak melihat
penglihatan itu, tetapi ketakutan yang besar
melanda mereka, sehingga mereka melarikan
diri untuk bersembunyi.
8Maka aku tinggal seorang diri dan melihat

penglihatan yang besar itu, tetapi tidak
ada lagi kekuatan tersisa padaku. Sebab
kekuatanku berubah sama sekali dan aku
tetap tidak punya kekuatan.
9Namun aku mendengar suara perkataannya.

Dan ketika aku mendengar suara ucapannya,
maka aku jatuh tertelungkup, pingsan; dan
mukaku menghadap ke tanah.
10 Lihatlah, sebuah tangan menyentuh

aku dan menegakkan aku dengan
menggoncangkan lutut dan telapak tanganku.
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11Dan dia berkata kepadaku, "Hai Daniel,

orang yang sangat dikasihi, camkanlah firman
yang aku katakan kepadamu, dan berdirilah.
Sebab, sekarang aku diutus kepadamu.
Dan ketika dia mengatakan perkataan itu
kepadaku, aku berdiri dengan gemetar.
12Dan dia berkata kepadaku, "Janganlah

takut, Daniel! Sebab, sejak hari pertama
engkau menetapkan hatimu untuk mengerti
dan untuk merendahkan dirimu di hadapan
Allahmu (Elohimmu - 430), perkataanmu telah
didengar. Dan aku datang karena perkataanmu
itu.
13Namun, raja kerajaan Persia sedang

berdiri menentang aku dua puluh satu hari
lamanya; tetapi lihatlah Mikhael, salah seorang
dari pemimpin terkemuka, datang menolong
aku. Dan aku tetap di sana bersama dengan
raja-raja Persia.
14Sekarang aku datang untuk membuat

engkau mengerti apa yang akan terjadi pada
bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab,
penglihatan ini masih mengenai hari-hari itu."
15Dan sesudah dia mengatakan hal ini

kepadaku, aku menundukkan mukaku ke
tanah dan aku menjadi kelu.
16Dan tampaklah, yang seperti rupa

anak-anak manusia itu sedang menyentuh
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bibirku. Lalu, aku membuka mulutku dan
berbicara serta berkata kepada yang berdiri di
depanku, "Ya Tuhan, karena penglihatan itu,
tiba-tiba rasa sakit menimpa aku dan aku tidak
mempunyai kekuatan yang tersisa.
17Dan bagaimana hamba tuanku ini dapat

berbicara dengan tuanku ini? Sebab bagiku,
mulai sekarang tidak ada lagi kekuatan yang
tersisa di dalamku, ya, tidak ada napas yang
tersisa padaku."
18Dan lagi, seorang dalam rupa seperti

manusia menyentuh aku dan membuat aku
kuat.
19Dan dia berkata, "Hai orang yang sangat

dikasihi, janganlah takut. Damai sejahtera
bagimu. Jadilah kuat! Ya, jadilah kuat!" Dan
ketika dia telah berkata kepadaku, aku menjadi
kuat. Dan aku berkata, "Berbicaralah tuanku,
karena engkau telah membuat aku kuat."
20 Lalu ia berkata, "Apakah engkau

mengetahui mengapa aku datang kepadamu?
Dan sekarang aku akan kembali untuk
berperang dengan pemimpin Persia. Dan
ketika aku keluar, maka lihatlah, pemimpin
Yunani akan datang.
21Namun demikian aku akan

memberitahukan kepadamu apa yang
tertulis dalam kitab Kebenaran. Dan tidak
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seorang pun membuat dirinya kuat berada di
pihakku dalam semuanya ini, kecuali Mikhael
pemimpinmu.

11
1Dan aku, pada tahun pertama zaman
Darius orang Media itu, aku berdiri

sebagai pendukung dan benteng baginya.
2Sekarang aku akan memberitahukan

kepadamu kebenaran: Lihatlah, tiga raja
lagi masih akan muncul di Persia. Dan yang
keempat akan jauh lebih kaya daripada mereka
semua; dan sesuai dengan kekuatannya
karena kekayaannya, dia akan menghasut
mereka semua untuk melawan kerajaan
Yunani.
3Dan seorang raja yang perkasa akan muncul

dan akan memerintah dengan otoritas yang
besar dan berbuat sekehendaknya.
4Tetapi, ketika dia muncul, kerajaannya

akan terpecah dan terbagi-bagi menurut
keempat mata angin langit, dan bukan kepada
keturunannya, atau berdasar kekuasaan yang
atasnya dia memerintah. Sebab kerajaannya
akan diruntuhkan dan diberikan kepada
orang-orang lain bukan orang-orang ini.
5Dan raja negeri selatan akan menjadi

kuat. Dan salah seorang pembesarnya, akan
menguasainya dan dia akan memerintah;
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kekuasaannya akan menjadi suatu kekuasaan
yang besar.
6Dan pada akhir dari tahun-tahun itu, mereka

akan bersatu dan putri raja selatan akan
datang kepada raja utara untuk mengadakan
perimbangan. Tetapi putri itu tidak akan
memegang kekuasaan. Dan raja itu tidak
akan bertahan, juga kekuasaannya. Putri
itu akan diserahkan bersama orang-orang
yang mengantarnya, keturunannya, dan
pendukungnya pada masa itu.
7Tetapi tunas-tunas dari akar-akarnya akan

bangkit di tempat raja itu, dan dia akan
datang kepada pasukan dan akan masuk ke
dalam benteng raja negeri utara. Dan dia
akan bertindak melawan mereka dan akan
menunjukkan kekuatan.
8Dan dia juga akan membawa dewa-dewa

(ilah-ilah - 430) mereka, dan patung-patung
tuangan mereka, beserta perkakas harta
milik mereka, perak dan emas, ke dalam
pembuangan ke Mesir. Dan selama bertahun-
tahun dia akan berhenti melawan raja negeri
utara.
9Dan raja dari selatan akan memasuki

kerajaannya dan kembali ke negerinya sendiri.
10Tetapi, putra-putranya akan terhasut dan

akan menghimpun bala tentara yang besar.
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Dan salah seorang dari mereka pasti akan
datang dan membanjiri dan menembusnya.
Dan dia akan kembali ke dalam bentengnya
dan tetap terhasut.
11Dan raja selatan akan menjadi geram, dan

akan keluar dan berperang melawannya, yakni
raja utara. Tetapi dia akan membangkitkan
kekacauan yang besar dan kekacauan itu akan
diserahkan ke dalam tangannya.
12Ketika kekacauan itu terangkat, hatinya

benar-benar bermegah, kemudian dia
menjatuhkan berlaksa-laksa orang, tetapi dia
tidak akan berkuasa.
13Kemudian raja utara akan kembali dan

akan membangkitkan kekacauan yang lebih
besar daripada yang terdahulu; dan pada akhir
masa-masa tahun-tahun itu, ia benar-benar
akan datang dengan pasukan yang besar dan
dengan peralatan yang banyak.
14 Pada masa itu banyak orang akan bangkit

melawan raja selatan. Dan anak-anak orang
yang bengis dari bangsamu akan bangkit
untuk menggenapi penglihatan itu, tetapi
mereka akan tersandung.
15Dan raja utara itu akan datang dan

mendirikan kubu pengepungan dan merebut
kota yang berbenteng. Namun kekuatan
selatan tidak akan bertahan, dan pasukan
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pilihannya pun tidak akan memiliki kekuatan
untuk bertahan.
16Namun, dia yang datang melawannya akan

berbuat sekehendak hatinya, dan tidak ada
seorang pun akan bertahan menghadapinya.
Dan dia akan menduduki tanah yang mulia,
dan kehancuran total ada dalam tangannya.
17Dan dia akan menetapkan dirinya

untuk masuk dengan kekuasaan di seluruh
kerajaannya dan akan menegakkan orang-
orang bersamanya; demikianlah dia akan
bertindak. Dan dia akan menyerahkan anak
gadis dari wanita-wanita itu kepadanya untuk
menghancurkannya. Tetapi anak gadis itu tidak
akan bertahan, dan tidak berpihak padanya.
18Dan dia akan memalingkan mukanya ke

pesisir dan akan merebut banyak. Namun
seorang pembesar akan menghentikan
celaannya terhadap dia, tetapi celaan itu akan
kembali kepadanya.
19Kemudian dia akan memalingkan mukanya

ke benteng-benteng di negerinya sendiri,
tetapi dia akan tersandung dan jatuh dan tidak
akan ditemukan.
20Dan orang yang mengutus penindas akan

muncul menggantikannya untuk kejayaan
kerajaan itu. Namun dalam beberapa hari
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dia akan dibinasakan, tetapi bukan karena
kemarahan dan bukan karena peperangan.
21Dan seorang yang dipandang rendah akan

muncul menggantikannya dan mereka tidak
akan menyerahkan kepadanya kehormatan
raja; tetapi dia akan masuk secara diam-diam
dan merebut kerajaan dengan tipu daya.
22Dan kekuatan air bah itu akan dialirkan di

hadapannya dan dia akan dihancurkan, dan
juga penguasa perjanjian itu.
23Dan sesudah mereka sendiri bergabung

dengan dia, dia akan melaksanakan penipuan.
Dan dia akan meningkat dan menjadi kuat di
antara beberapa bangsa.
24Dia akan masuk dengan aman, bahkan

ke dalam daerah-daerah yang kaya dari
negeri itu. Dan dia akan melakukan apa yang
belum pernah bapak ataupun leluhurnya
lakukan. Dia akan merampas dan menjarah,
serta menghamburkan harta benda di antara
mereka. Dia akan merencanakan suatu
komplotan melawan benteng-benteng, tetapi
hanya untuk sementara waktu.
25 Ia akan membangkitkan kekuatannya dan

hatinya melawan raja selatan dengan pasukan
yang besar. Dan raja selatan akan memuaskan
diri dalam peperangan dengan pasukan yang
besar bahkan hingga sangat besar. Namun,
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dia tidak akan bertahan karena orang akan
merencanakan persekongkolan melawan dia.
26Ya, mereka yang makan dari santapannya

akan menghancurkannya, dan pasukannya
akan membanjirinya. Banyak orang akan
tewas terbunuh.
27Dan kedua hati raja-raja ini bermaksud

jahat, dan mereka akan membicarakan
kebohongan pada satu meja. Namun hal itu
tidak akan berhasil baik, karena akhir zaman
datang pada waktu yang ditetapkan.
28Dia akan kembali ke negerinya dengan

kekayaan yang besar. Dan hatinya akan
menentang perjanjian kudus. Ia akan
bertindak dan akan kembali ke negerinya.
29 Pada waktu yang ditetapkan, dia akan

kembali dan datang melawan negeri selatan,
tetapi hal itu tidak akan seperti yang terdahulu
atau yang terakhir.
30Sebab kapal-kapal orang Kitim akan datang

melawannya. Kemudian dia akan berdukacita
lalu berbalik dan menjadi geram terhadap
perjanjian kudus. Setelah itu, ia akan bertindak
dan akan kembali dan memahami mereka
yang meninggalkan perjanjian kudus.
31Kekuatan akan muncul dari padanya,

dan mereka akan menajiskan tempat kudus,
benteng itu, dan akan menghapuskan
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kurban terus-menerus yang telah ditetapkan.
Mereka akan menegakkan kekejian yang
membinasakan.
32Dan Dia akan menjerumuskan orang-orang

fasik yang menentang perjanjian itu dengan
rayuan-rayuan. Tetapi umat yang mengenal
Allahnya (Elohimnya - 430) akan menjadi kuat
dan akan bertindak.
33Dan orang-orang yang bijaksana di antara

umat itu akan mengajar banyak orang. Namun
mereka akan tersandung oleh pedang dan
nyala api, oleh pengasingan dan perampasan,
beberapa waktu lamanya.
34Dan apabila mereka tersandung, mereka

akan ditolong dengan sedikit bantuan.
Tetapi banyak orang dengan pura-pura akan
bergabung bersama mereka.
35Dan sebagian dari orang-orang yang

bijaksana itu akan tersandung, untuk
menyaring, membersihkan dan memurnikan
mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir
zaman itu masih belum mencapai waktu yang
telah ditetapkan.
36Dan raja itu akan berbuat sekehendaknya

dan akan memuliakan dan membesar-
besarkan dirinya di atas setiap allah (ilah -
410), bahkan berbicara tentang hal-hal yang
menakjubkan menentang Allah (Elohim - 410)
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segala allah (ilah - 410) dan akan beruntung
sampai murka itu digenapi. Sebab apa yang
telah ditetapkan akan terjadi.
37Dia tidak akan mengindahkan para allah

(Elohim - 430) leluhurnya, dan bahkan
tidak berhasrat kepada wanita-wanita, atau
mengasihi allah (ilah - 433) mana pun. Sebab
ia akan membesar-besarkan dirinya di atas
semuanya itu.
38Tetapi sebagai gantinya, dia akan

menghormati dewa (ilah - 433) pelindung,
dan menghormati dewa (ilah - 433) yang
leluhurnya tidak mengenalnya, dengan emas
dan perak, batu permata dan barang-barang
yang diinginkan.
39Maka dia akan bertindak dalam kubu-kubu

pertahanan bersama dewa (ilah - 433) lain,
yang akan dia akui. Dia akan meningkatkan
kemuliaan. Dia akan menyebabkan mereka
berkuasa atas banyak orang dan akan
membagikan tanah sebagai upah.
40 Pada akhir zaman, raja selatan akan

berperang dengannya. Dan raja utara itu
akan datang melawannya seperti angin badai,
dengan kereta perang, pasukan berkuda
dan dengan banyak kapal. Dan dia akan
memasuki negeri-negeri, lalu membanjiri dan
melintasinya.
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41Dia akan masuk ke dalam negeri yang mulia

dan banyak orang akan tersandung. Tetapi,
mereka ini akan terluput dari tangannya,
Edom, dan Moab, dan kepala dari kaum Amon.
42Dia juga akan mengulurkan tangannya di

bumi, dan negeri Mesir tidak akan luput.
43Tetapi dia akan menguasai harta benda

emas dan perak, dan atas segala barang
berharga dari negeri Mesir. Dan orang Libia
serta orang Etiopia akan ada di jejaknya.
44Namun berita dari timur dan dari utara

akan menggelisahkannya. Kemudian dia akan
keluar dengan kegeraman yang besar untuk
menghancurkan dan membinasakan banyak
orang.
45Dan dia akan mendirikan kemah-kemah

istananya di antara laut dan gunung kudus
yang mulia itu. Namun dia akan memasuki
sampai pada akhir hidupnya dan tidak ada
penolong baginya."

12
1 Pada waktu itu akan muncul
Mikhael, pemimpin besar yang akan

mendampingi anak-anak bangsamu. Dan
akan ada suatu masa kesusahan yang besar,
seperti yang belum pernah terjadi sejak
bangsa-bangsa ada sampai pada waktu
itu. Dan pada waktu itu bangsamu akan
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dibebaskan, yakni semua orang yang akan
didapati namanya tertulis dalam kitab itu.
2Dan banyak di antara orang-orang itu yang

tidur di dalam debu tanah akan bangun,
sebagian untuk mendapat hidup yang kekal,
sebagian untuk menjadi malu, dan kejijikan
yang kekal.
3Dan orang-orang yang bijaksana akan

bercahaya bagaikan cahaya cakrawala.
Mereka yang menuntun banyak orang
kepada kebenaran seperti bintang-bintang
selama-lamanya.
4Tetapi engkau, hai Daniel, sembunyikanlah

segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu
sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan
berlari kian kemari dan pengetahuan akan
bertambah."
5Kemudian aku, Daniel, melihat dan

tampaklah dua orang lain yang berdiri, seorang
di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi
sungai yang sebelah sana.
6Dan seorang berkata kepada yang

mengenakan lenan, yang ada di atas air sungai
itu, "Sampai kapan akhir dari hal-hal yang
ajaib ini?"
7Dan aku mendengar orang yang berpakaian

lenan yang ada di atas air sungai itu, ketika
dia mengangkat tangan kanannya dan tangan
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kirinya ke surga, dan bersumpah demi Nama
Dia yang hidup selamanya, bahwa akan ada
satu masa, dua masa dan setengah masa, dan
ketika berakhir perpecahan kekuatan umat
yang kudus, maka berakhirlah semuanya itu!"
8Dan aku mendengar, tetapi aku tidak

memahaminya. Kemudian aku berkata, "Ya
Tuhanku, apakah akhir dari segala hal ini?"
9Dan Dia berkata, "Pergilah, Daniel! Sebab

firman ini akan tertutup dan termeterai sampai
akhir zaman.
10Banyak orang akan dibersihkan dan

disucikan dan dimurnikan. Namun, orang-
orang jahat akan berbuat jahat. Dan tidak
seorang pun dari orang jahat itu akan
memahaminya, tetapi orang yang bijaksana
akan memahaminya.
11Dan dari waktu kurban terus-menerus

dihapuskan dan kekejian yang membinasakan
itu ditetapkan, ada seribu dua ratus sembilan
puluh hari.
12Diberkatilah orang yang menanti-nanti dan

mencapai seribu tiga ratus tiga puluh lima hari.
13Namun engkau, pergilah sampai tiba akhir

zaman; karena engkau akan beristirahat dan
bangkit untuk mendapat bagianmu pada akhir
zaman."



Hosea

1
1 Firman TUHAN (YAHWEH - 3068) kepada
Hosea anak Beeri pada masa Uzia, Yotam,

Ahas, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan
Yerobeam anak Yoas, raja Israel.
2 Pada awal TUHAN (YAHWEH - 3068)

berbicara melalui Hosea, berfirmanlah *
(YAHWEH - 3068) kepada Hosea, "Pergilah,
ambillah bagimu seorang istri dari perempuan
sundal, dan peranakkanlah anak-anak sundal.
Sebab sesungguhnya negeri ini telah pergi
melacur jauh dari TUHAN (YAHWEH - 3068)."
3Maka pergilah dia dan mengambil Gomer

anak perempuan Diblaim, dan mengandunglah
dia dan melahirkan baginya seorang anak
laki-laki.
4 Lalu berkatalah TUHAN (YAHWEH - 3068)

kepadanya, "Berilah dia nama Yizreel, karena
sedikit waktu lagi Aku akan membalaskan
utang darah Yizreel di dalam keluarga Yehu
dan akan mengakhiri kerajaan keluarga Israel.
5Maka akan terjadi pada hari itu, bahwa

Aku akan mematahkan busur Israel di lembah
Yizreel."
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6Dan dia mengandung lagi dan melahirkan

seorang anak perempuan. Dan Dia berfirman,
"Berilah dia nama Lo-Ruhama, karena Aku
tidak akan tambah lagi berkemurahan atas
keluarga Israel, melainkan akan membuang
mereka sama sekali!
7Tetapi Aku akan berkemurahan atas

keluarga Yehuda dan akan menyelamatkan
mereka demi TUHAN (YAHWEH - 3068),
Allah (Elohim - 430) mereka. Aku akan
menyelamatkan mereka bukan dengan busur
atau pedang, atau dengan peperangan,
atau dengan segala kuda dan orang-orang
berkuda."
8Setelah menyapih Lo-Ruhama, dia

mengandung dan melahirkan seorang anak
laki-laki.
9 Lalu Dia berfirman, "Berilah dia nama

Lo-Ami, karena kamu bukanlah umat-Ku dan
Aku bukanlah untukmu!"
10Namun jumlah bani Israel akan seperti

pasir laut yang tidak dapat ditakar maupun
dihitung. Dan akan terjadi, di tempat yang
dikatakan kepada mereka, "Kamu bukanlah
umat-Ku!" akan dikatakan kepada mereka,
"Anak-anak dari Allah (Elohim - 410) yang
hidup!"
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11Orang-orang Yehuda dan orang-orang

Israel akan berkumpul bersama dan akan
menempatkan di atas mereka satu pemimpin.
Dan mereka akan bangkit dari negeri ini,
karena besar hari Yizreel itu.

2
1 "Katakanlah kepada saudara-saudara laki-
lakimu: Ami dan kepada saudara-saudara

perempuanmu: Ruhama!
2Gugatlah ibumu, gugatlah! Karena dia bukan

istri-Ku dan Aku bukan suaminya. Biarlah dia
menjauhkan sundalnya dari wajahnya dan
zinanya dari antara buah dadanya,
3 agar jangan Aku menyingkapkan

ketelanjangannya dan membiarkan dia seperti
pada hari dia dilahirkan, dan membuat ia
seperti padang belantara dan menempatkan
dia seperti tanah kering, serta membunuh dia
dengan kehausan.
4Aku tidak akan menaruh belas kasihan

kepada putra-putranya, karena mereka adalah
anak-anak sundal.
5Sebab ibu mereka adalah seorang sundal,

ia yang mengandung mereka telah berbuat
sangat memalukan. Sebab ia telah berkata:
Aku akan pergi mengikuti kekasih-kekasihku
yang memberi roti dan air minumku, bulu
domba dan kain lenanku, minyak dan
minumanku.
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6Oleh sebab itu, lihatlah, Aku akan memagari

jalannya dengan duri dan menutup tinggi
temboknya, sehingga dia tidak dapat
menemukan jalan-jalannya;
7 dan dia akan mengejar kekasih-kekasihnya,

tetapi tidak mencapai mereka; dia akan
mencari mereka, tetapi tidak menemukannya.
Maka dia akan berkata: Aku akan pergi dan
kembali kepada suami pertamaku, karena
waktu itu aku lebih baik daripada sekarang.
8Namun dia tidak tahu, bahwa Akulah yang

telah memberi kepadanya gandum dan anggur
dan minyak, dan telah melipatgandakan
baginya perak dan emas yang telah mereka
pakai untuk membuat Baal.
9Sebab itu Aku akan kembali dan mengambil

gandum-Ku pada waktunya, dan anggur-Ku
pada musimnya. Aku akan mengambil kembali
bulu domba dan kain lenan-Ku yang menutupi
ketelanjangannya.
10Sekarang Aku akan menelanjangi

kemaluannya bagi mata para kekasihnya, dan
tak seorang pun akan melepaskan dia dari
tangan-Ku.
11Aku akan mengakhiri segala

kegembiraannya, hari-hari rayanya,
bulan-bulan barunya, hari-hari Sabatnya, dan
semua perayaannya yang khidmat.
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12Aku akan merusak pohon-pohon anggur

dan pohon aranya, yang tentangnya dia
berkata: Ini adalah hadiah-hadiah yang telah
diberikan kepadaku oleh kekasih-kekasihku.
Aku akan membuat semuanya menjadi hutan
dan binatang-binatang buas di padang akan
memakannya.
13Aku akan memperhitungkan kepadanya

hari-hari para Baal, ketika dia membuat
ukupan bagi mereka dan mengenakan
anting-anting hidung dan perhiasannya, dan
berjalan mengikuti kekasih-kekasihnya dan
melupakan Aku," firman TUHAN (YAHWEH -
3068).
14 "Sebab itu lihatlah, Aku akan membujuknya

dan membawanya ke padang belantara, dan
berbicara kepada hatinya.
15Dari sana Aku akan memberi kepadanya

kebun anggurnya, dan lembah Akhor menjadi
pintu gerbang pengharapan. Dan di sana dia
akan menanggapi Aku, seperti pada masa
mudanya, seperti pada hari dia berangkat dari
tanah Mesir."
16 "Maka akan terjadi pada hari itu," firman

TUHAN (YAHWEH - 3068), "Engkau akan
memanggil Aku: Suamiku! dan tidak akan lagi
memanggil: Baalku!
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17Sebab, Aku akan menyingkirkan nama para

Baal dari mulutnya dan nama-nama mereka
tidak akan lagi diingat-ingat.
18 Pada hari itu Aku akan mengikat perjanjian

bagimu dengan binatang-binatang buas di
padang dan dengan burung-burung di langit
serta makhluk-makhluk melata di bumi. Aku
akan memusnahkan busur panah dan pedang
dan perang dari bumi, dan Aku akan membuat
mereka berbaring dengan aman.
19Aku akan meminang engkau bagi-Ku

selama-lamanya; sungguh, Aku akan
meminang engkau bagi-Ku dalam kebenaran
dan keadilan dan kemurahan dan belas
kasihan.
20Aku akan meminang engkau bagi-Ku dalam

kesetiaan dan engkau akan mengenal TUHAN
(YAHWEH - 3068)."
21 "Akan terjadi, bahwa pada hari itu Aku

akan menanggapi," firman TUHAN (YAHWEH
- 3068), "Aku akan menanggapi langit, dan
langit akan menanggapi bumi,
22 dan bumi akan menanggapi gandum dan

anggur baru dan minyak zaitun, dan mereka
ini akan menanggapi Yizreel,
23 dan Aku telah menaburi dia bagi-Ku di

bumi. Aku telah menunjukkan kasih sayang
kepada Lo-Ruhama, dan telah berkata:
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Engkau umat-Ku, kepada Lo-Ami, dan dia akan
berkata: Allahku (Elohimku - 430)!"

3
1Berfirmanlah TUHAN (YAHWEH - 3068)
kepadaku, "Pergilah, kasihilah lagi wanita

yang dicintai oleh banyak teman dan yang
gemar bersundal, seperti kasih TUHAN
(YAHWEH - 3068) terhadap bani Israel, meski
mereka berpaling kepada allah-allah (ilah-ilah
- 430) lain dan menyukai kue kismis dari
anggur."
2Maka aku membeli dia bagiku dengan lima

belas keping perak dan satu setengah homer
jelai.
3Dan Aku berkata kepadanya, "Berhari-hari

engkau harus tinggal denganku. Engkau tidak
akan berbuat sundal dan tidak akan menjadi
milik pria, begitu juga aku bagimu."
4Sebab, lama bani Israel harus tinggal tanpa

raja, tanpa pemimpin, tanpa kurban, tanpa
tugu berhala, dan tanpa efod maupun terafim.
5Sesudah itu, bani Israel akan berbalik dan

akan mencari TUHAN (YAHWEH - 3069),
Allah (Elohim - 430) mereka, dan Daud, raja
mereka. Dan mereka akan gemetar terhadap
TUHAN (YAHWEH - 3069) dan kebaikan-Nya
pada hari-hari yang terakhir.

4
1 "Dengarlah firman TUHAN (YAHWEH
- 3068), hai bani Israel! Sebab, TUHAN
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(YAHWEH - 3068) mempunyai perkara
dengan penduduk negeri ini, karena tak ada
kebenaran, tak ada kemurahan, dan tak ada
pengenalan akan Allah (Elohim - 430) di negeri
ini.
2Memaki, berdusta, membunuh, mencuri,

dan berzina bertambah-tambah; dan darah
dibalas dengan darah.
3Oleh sebab itu, negeri ini akan berkabung

dan setiap orang yang berdiam di dalamnya
akan lemah tak berdaya, bersama binatang-
binatang buas di padang dan burung-burung
di langit, bahkan ikan-ikan di laut akan
dilenyapkan.
4Hanya, biarlah yang seorang tidak

menentang atau memarahi yang lain. Namun,
bangsamu bagaikan orang yang menentang
seorang imam.
5Dan engkau akan tersandung pada

siang hari dan nabi pun akan tersandung
bersamamu pada malam hari, dan Aku akan
membinasakan ibumu.
6Umat-Ku dibinasakan karena kurang

pengetahuan. Oleh karena kamu menolak
pengetahuan itu, Aku pun menolak kamu
menjadi imam bagi-Ku. Oleh karena kamu
melupakan torat Allahmu (Elohimmu - 430),
Aku pun akan melupakan anak-anakmu.
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7Semakin bertambah banyak mereka,

semakin mereka berdosa melawan Aku. Aku
akan menukar kemuliaan mereka dengan
kehinaan.
8Mereka melahap habis dosa umat-Ku dan

menyerahkan hidup mereka untuk kejahatan
mereka.
9Dan akan terjadi, sebagaimana umat,

begitulah imam. Dan Aku akan membalaskan
ke atas mereka jalan-jalan mereka dan
perbuatan-perbuatan mereka akan Aku
balikkan kepada mereka.
10Mereka akan makan, tetapi tidak kenyang;

mereka akan berzina, tetapi tidak bertambah
banyak; karena mereka telah berhenti dari
mengindahkan TUHAN (YAHWEH - 3068).
11 Perzinaan, air anggur, dan jus anggur,

melenyapkan kesadaran.
12Umat-Ku mencari nasihat melalui kayu

mereka, dan tongkat mereka memberitahu
mereka. Sebab, suatu roh zina telah
menyesatkan dan mereka berzina keluar dari
naungan Allah (Elohim - 430) mereka.
13Mereka berkurban di atas puncak-puncak

gunung dan membakar dupa di bukit-bukit,
di bawah pohon oak dan pohon damar putih
dan pohon tarbantin, karena naungannya baik.
Itulah sebabnya anak-anak perempuanmu



HOSEA 4.14–19 10

akan menjadi sundal dan menantu-menantu
perempuanmu berzina.
14Aku tidak akan menghukum anak-anak

perempuanmu karena mereka berzina, dan
menantu-menantu perempuanmu karena
mereka menyeleweng, karena mereka sendiri
pergi dengan para sundal dan berkurban
bersama para pelacur kuil, dan umat yang
tidak mengerti akan dihempas jatuh.
15Meskipun engkau berzina, hai Israel,

janganlah biarkan Yehuda jadi bersalah!
Janganlah datang ke Gilgal atau naik ke
Bet-Awen ataupun bersumpah: Demi TUHAN
(YAHWEH - 3069) yang hidup!
16Sebab, Israel keras kepala seperti lembu

muda yang keras kepala. Sekarang TUHAN
(YAHWEH - 3068) akan menggembalakan
mereka seperti anak domba di tempat yang
lapang.
17Efraim bersekutu dengan berhala-berhala,

biarkanlah dia!
18Minuman keras mereka telah disingkirkan.

Mereka terus bersundal, pelindung-
pelindungnya sangat menyukai kehinaan.
19Angin mengurung ia dalam sayap-sayapnya

dan mereka akan menjadi malu oleh karena
kurban-kurban mereka."
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5
1 "Dengarlah ini, hai para imam; dan
perhatikanlah, hai keluarga Israel; dan

berilah telinga, hai keluarga raja! Sebab
kepadamulah penghakiman itu karena kamu
telah menjadi jerat terhadap Mizpa dan jaring
yang ditebarkan atas Tabor.
2Sebab, para pemberontak telah melakukan

pembantaian besar, maka Aku menghukum
mereka semua.
3Aku mengenal Efraim, dan Israel tidaklah

tersembunyi bagi-Ku. Sebab saat ini engkau
telah berzina, hai Efraim; Israel telah menjadi
cemar.
4 Perbuatan-perbuatan mereka tidak akan

membiarkan mereka berbalik kepada Allah
(Elohim - 430) mereka, karena roh perzinaan
ada di tengah-tengah mereka, dan TUHAN
(YAHWEH - 3068) tidaklah mereka kenal.
5Maka keangkuhan Israel akan bersaksi

melawan dirinya sendiri, sehingga Israel dan
Efraim akan tersandung dalam kejahatan
mereka; Yehuda juga tersandung bersama
mereka.
6Mereka akan pergi dengan kambing domba

dan lembu-lembu mereka untuk mencari
TUHAN (YAHWEH - 3068), tetapi mereka
tidak akan menemukan; Dia telah undur dari
mereka.
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7Mereka telah melakukan pengkhianatan

terhadap TUHAN (YAHWEH - 3068), karena
mereka telah memperanakkan anak-anak zina.
Sekarang suatu bulan baru akan melahap
habis mereka."
8 "Tiuplah sangkakala di Gibea, nafiri di

Rama. Berteriaklah hai Bet-Awen, setelah
engkau, hai Benyamin!
9Efraim akan menjadi sunyi sepi pada hari

penghakiman. Di antara suku-suku Israel, Aku
telah memberitahukan apa yang pasti.
10 Pemimpin-pemimpin Yehuda bagaikan para

penggeser batas, Aku akan mencurahkan
murka-Ku seperti air ke atas mereka.
11Efraim tertindas, remuk dalam

penghakiman, karena dia amat lugu,
berjalan mengikuti suruhan.
12Aku bagai ngengat terhadap Efraim dan

seperti kebusukan bagi kaum Yehuda.
13Ketika Efraim melihat penyakitnya dan

Yehuda melihat lukanya, maka pergilah Efraim
ke Ashur menemui Raja Yareb. Tetapi dia tidak
dapat menyembuhkanmu dan tidak mengobati
lukamu.
14Sebab, Aku bagai seekor singa terhadap

Efraim, dan bagai seekor singa muda terhadap
kaum Yehuda. Aku, Aku mencabik dan pergi;
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Aku membawa pergi dan tak ada yang
membebaskan.
15Aku akan pergi, berbalik ke tempat-Ku,

sampai mereka mengakui kesalahan mereka
dan mencari wajah-Ku. Dalam kesukaran
mereka, mereka akan mencari Aku dengan
tekun."

6
1 "Marilah, biarlah kita berbalik kepada
TUHAN (YAHWEH - 3068). Sebab Dia telah

mencabik, tetapi Dia akan menyembuhkan
kita. Dia telah menghantam, tetapi Dia akan
membebat kita.
2Dia akan menghidupkan kita setelah

dua hari; pada hari yang ketiga Dia akan
membangkitkan kita dan kita akan hidup di
hadapan-Nya.
3Marilah kita mengenal, marilah kita

mengejar untuk mengenal TUHAN (YAHWEH -
3068). Kemunculan-Nya adalah sepasti fajar;
dan Dia akan datang seperti hujan kepada
kita, seperti hujan awal dan hujan akhir ke
bumi."
4 "Apakah yang hendak aku perbuat bagimu,

hai Efraim? Apakah yang hendak aku perbuat
bagimu, hai Yehuda? Sebab kesetiaanmu
seperti kabut pagi, seperti embun yang lenyap
pada waktu pagi.
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5Sebab itu Aku telah menebang melalui para

nabi, Aku telah membunuh mereka dengan
perkataan mulut-Ku; dan penghakiman-
penghakimanmu keluar seperti terang.
6Sebab Aku menyukai kemurahan dan

bukan kurban, dan pengenalan akan Allah
(Elohim - 430) lebih daripada persembahan-
persembahan bakaran.
7Tetapi, seperti Adam, mereka telah

melanggar perjanjian, mereka melakukan
pengkhianatan terhadap Aku di sana.
8Gilead adalah kota para pelaku kefasikan,

licin oleh darah.
9Bagai gerombolan penyamun mengintai

seseorang, perkumpulan para imam
membunuh di jalan ke Sikhem karena mereka
telah berbuat yang jahat.
10Aku telah melihat hal yang mengerikan di

tengah kaum Israel: di sana ada perzinaan
Efraim, Israel telah menjadi cemar.
11 Juga, hai Yehuda, telah disiapkan penuaian

atasmu, apabila Aku mengembalikan umat-Ku
yang ditawan."

7
1 "Pada waktu Aku hendak menyembuhkan
Israel, tersingkaplah kesalahan Efraim

dan kefasikan Samaria. Sebab, mereka telah
melakukan kebohongan. Pencuri datang,
gerombolan penyamun merampas di luar.
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2Dan mereka tidak berpikir di dalam hati

mereka, bahwa Aku mengingat segala
kejahatan mereka. Sekarang perbuatan-
perbuatan mereka sendiri telah mengepung
mereka. Semuanya ada di hadapan wajah-Ku.
3Mereka menggembirakan raja dengan

kejahatan mereka, dan para penguasa dengan
kebohongan-kebohongan mereka.
4Mereka semua adalah para pezina, bagai

tungku yang dinyalakan oleh tukang roti; dia
berhenti dari mengaduk dan meremas adonan
ketika adonan itu sedang diragikan.
5 Pada hari raja kita, para penguasa telah

membuat sakit diri mereka sendiri dengan
panas anggur; ia bersekutu dengan para
pencemooh.
6Sebab, mereka telah membuat dekat hati

mereka seperti tungku, sementara mereka
berbaring menunggu. Tukang-tukang roti
mereka tidur sepanjang malam; pada waktu
pagi menyala seperti jilatan api.
7Mereka semua panas seperti tungku dan

melahap para hakim mereka. Semua raja
mereka telah jatuh; tidak seorang pun dari
antara mereka yang berseru kepada-Ku.
8Efraim mencampurkan dirinya di antara

bangsa-bangsa, Efraim adalah kue yang tidak
dibalik.
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9Orang-orang asing telah memakan

kekuatannya, tanpa dia sendiri mengetahuinya.
Ya, uban-uban telah bertebaran di atasnya,
tanpa dia sendiri mengetahuinya.
10Keangkuhan Israel bersaksi melawan

dirinya sendiri. Tetapi mereka tiada berbalik
kepada TUHAN (YAHWEH - 3068), Allah
(Elohim - 430) mereka, dan tidak mencari Dia
dalam semuanya ini.
11Efraim juga telah menjadi seperti merpati

yang pandir, tidak berakal. Mereka berseru
kepada Mesir, mereka pergi ke Ashur.
12 Pada waktu mereka pergi, Aku akan

menebarkan jaring-Ku ke atas mereka.
Seperti burung-burung di langit, Aku akan
menjatuhkan mereka. Aku akan menghajar
mereka sebagai sebuah peringatan bagi
jemaat mereka.
13Celakalah mereka, karena mereka telah

melarikan diri dari pada-Ku! Binasalah mereka,
karena mereka telah memberontak melawan
Aku. Meskipun Aku hendak menebus mereka,
mereka masih berdusta melawan Aku.
14Mereka menangis kepada-Ku tidak dari

hati mereka, ketika mereka meraung di
pembaringan mereka. Mereka menyusahkan
diri mereka untuk gandum dan anggur baru;
mereka berbalik melawan Aku.
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15Meskipun Aku telah mendisiplinkan,

menguatkan lengan-lengan mereka, masih
saja mereka bermaksud jahat terhadap Aku.
16Mereka berbalik, tetapi bukan kepada Yang

Mahatinggi. Mereka seperti busur kebohongan.
Pemimpin-pemimpin mereka akan jatuh oleh
pedang dari kekasaran di lidah mereka. Ini
akan menjadi cemoohan bagi mereka di tanah
Mesir."

8
1 "Pada mulutmu ada sangkakala, bagaikan
rajawali di atas bait TUHAN (YAHWEH

- 3068)! Sebab mereka telah melangkahi
perjanjian-Ku dan telah memberontak
melawan torat-Ku,
2 Israel akan menjerit kepada-Ku, "Allahku

(Elohim - 430) kami, kami mengenalmu!"
3 Israel telah menolak hal yang baik, musuh

akan mengejarnya!
4Mereka telah menempatkan raja-raja,

namun bukan oleh-Ku. Mereka mengangkat
penguasa-penguasa, namun tanpa
sepengetahuan-Ku. Mereka telah membuat
patung-patung berhala dari emas dan perak
bagi mereka; oleh sebab itu mereka akan
ditebang.
5Anak lembumu telah menolakmu, hai

Samaria! Murka-Ku menyala terhadap mereka!
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Sampai kapan mereka tidak mampu hidup
tanpa salah?
6Sebab asalnya pun dari Israel: para seniman

telah membuatnya. Tetapi itu bukan Allah
(Elohim - 430)! Maka anak lembu Samaria itu
akan menjadi pecahan berkeping-keping.
7Sebab mereka menabur angin maka

akan menuai badai. Sebatang tangkai pun
tidak ada padanya; pucuknya tak akan
menghasilkan tepung; jika itu menghasilkan,
maka orang-orang asing akan menelannya
habis.
8 Israel telah ditelan habis; saat ini, di antara

bangsa-bangsa mereka seperti sebuah perabot
yang tidak menarik.
9Sebab mereka telah bangkit pergi ke Ashur,

seekor keledai liar yang berjalan mengikuti
caranya sendiri; Efraim telah membawa upeti
untuk menyewa kekasih-kekasih.
10Ya, meskipun mereka telah menyewa di

antara bangsa-bangsa, sekarang Aku akan
mengumpulkan mereka, dan mereka akan
mulai kekurangan, oleh karena upeti raja para
penguasa.
11Sebab Efraim telah membuat banyak

mezbah untuk berbuat dosa, semuanya itu
mezbah-mezbah untuk berbuat dosa bagi
mereka.
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12Aku akan menuliskan bagi mereka banyak

hal mengenai torat-Ku yang telah mereka
anggap sebagai sesuatu yang asing.
13Mereka mengurbankan daging kurban-

kurban persembahan-persembahan bagi-Ku,
dan mereka memakannya. TUHAN (YAHWEH
- 3069) tidak berkenan kepada mereka.
Sekarang Dia akan mengingat kesalahan
mereka dan memperhitungkan dosa-dosa
mereka. Mereka akan kembali ke Mesir.
14Sebab, Israel telah melupakan Penciptanya

dan mendirikan kuil-kuil, Yehuda telah
memperbanyak kota-kota yang berkubu;
tetapi Aku akan mengirim api ke atas
kota-kota mereka dan itu akan memakan
benteng-bentengnya."

9
1 "Hai Israel, janganlah bersukacita dalam
kegembiraan bangsa-bangsa! Sebab,

kamu telah berzina meninggalkan Allahmu
(Elohimmu - 430). Engkau telah mencintai
upah sundal di semua lantai pengirikan
gandum.
2 Lantai pengirikan dan tempat pemerasan

anggur tidak akan memberi mereka makan,
dan anggur baru akan mengecewakan mereka.
3Mereka tidak akan tinggal di tanah TUHAN

(YAHWEH - 3069), tetapi Efraim akan kembali
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ke Mesir dan memakan makanan-makanan
najis di Ashur.
4Mereka tidak akan mencurahkan air

anggur bagi TUHAN (YAHWEH - 3068). Dan
mereka tidak akan berkenan kepada-Nya.
Kurban-kurban mereka bagai roti perkabungan
bagi mereka; semua yang memakannya akan
menjadi najis. Sebab, roti mereka adalah bagi
jiwa mereka sendiri; hal itu tidak akan masuk
ke dalam bait TUHAN (YAHWEH - 3068).
5Apakah yang akan kamu lakukan pada hari

pertemuan dan pada waktu hari raya TUHAN
(YAHWEH - 3068)?
6Sebab, lihatlah, mereka telah keluar dari

penghancuran; Mesir akan mengumpulkan
mereka, Memfis akan mengubur mereka.
Semak berduri akan menelan barang-barang
perak mereka yang disukai; onak duri di dalam
kemah-kemah mereka.
7Hari-hari pembalasannya telah datang,

hari-hari penghukuman telah tiba. Israel
akan melihatnya. Nabi adalah orang bodoh,
orang yang rohani adalah orang gila, karena
banyaknya kejahatanmu dan besarnya
kebencianmu.
8Efraim adalah seorang pengintai terhadap

Allahku (Elohim - 430) dan nabi adalah
jerat penangkap burung di segala jalannya.
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Kebencian ada di dalam rumah Allahnya
(Elohimnya - 430).
9Mereka telah sangat rusak seperti pada

hari-hari Gibea; mengingat kejahatannya, Dia
akan membalas dosa-dosa mereka.
10Seperti buah-buah anggur di padang

belantara Aku telah menemukan Israel; seperti
buah sulung pertama di pohon ara Aku telah
melihat nenek moyangmu. Mereka telah
datang ke Baal-Peor dan mengabdikan diri
kepada kehinaan. Dan mereka telah menjadi
kebencian sama seperti kecintaannya.
11Efraim bagai seekor burung; kemuliaan

mereka akan terbang lenyap, dari kelahiran,
dari rahim, dan dari kehamilan.
12Meskipun mereka memberi anak-anak

mereka makan, Aku akan tetap membuat
mereka kehilangan anak, tak ada manusia.
Ya, bahkan celakalah mereka, apabila Aku
berpaling dari mereka!
13 Pada waktu Aku melihat ke arah

Tirus, tampak Efraim tertanam di padang
rumput. Namun Efraim harus menyerahkan
anak-anaknya kepada tukang jagal.
14Berilah kepada mereka, ya TUHAN

(YAHWEH - 3068), apa yang akan Engkau beri!
Berilah kepada mereka rahim yang keguguran
dan buah dada yang kering!
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15Segala kejahatan mereka adalah di Gilgal,

di sana Aku membenci mereka. Oleh karena
kejahatan perbuatan-perbuatan mereka, Aku
akan menghalau mereka keluar dari rumah-Ku.
Aku tidak akan mengasihi mereka lagi. Semua
pemimpin mereka adalah pemberontak.
16Efraim dipukul, akarnya menjadi kering,

mereka tidak akan menghasilkan buah.
Sungguh, meskipun mereka melahirkan, Aku
tetap akan membunuh buah kandungan
mereka yang tercinta.
17Allahku (Elohimku - 430) akan menolak

mereka, karena mereka tidak mendengarkan
Dia, dan mereka akan menjadi pengembara-
pengembara di antara bangsa-bangsa."

10
1 "Israel adalah pohon anggur yang
sia-sia. Buah dia hasilkan bagi dirinya.

Semakin banyak buahnya, dia memperbanyak
mezbah-mezbah. Semakin baik tanahnya,
mereka memperindah tugu-tugu berhala.
2Hati mereka telah terbagi, sekarang

mereka didapati bersalah. Dia akan
merobohkan mezbah-mezbah mereka. Dia
akan menghancurkan tugu-tugu berhala
mereka.
3Sebab sekarang mereka akan berkata: Tak

ada raja pada kita, karena kita tidak takut
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akan TUHAN (YAHWEH - 3068)! Apa lagi yang
akan raja perbuat bagi kita?
4Mereka telah mengarang kata-kata,

bersumpah kosong untuk mengikat perjanjian.
Oleh sebab itu hukum tumbuh bagai pohon
beracun di alur-alur ladang.
5Oleh karena anak-anak lembu Bet-Awen

maka penduduk Samaria akan ngeri. Sebab
rakyatnya akan berkabung karenanya, dan
imam-imamnya yang telah bersukacita atas
kemuliaan anak lembu itu, karena kemuliaan
itu telah meninggalkannya.
6Anak lembu itu akan dibawa ke Ashur, suatu

pemberian kepada raja Yareb, Efraim akan
mendapat malu dan Israel akan menjadi malu
oleh karena rencananya sendiri.
7Samaria akan dilenyapkan, rajanya bagai

dahan terapung di permukaan air.
8 Juga tempat-tempat tinggi Awen, --dosa

Israel-- akan dihancurkan. Onak duri dan
pohon berduri akan tumbuh di atas mezbah-
mezbahnya. Dan mereka akan berkata kepada
gunung-gunung, "Timbunilah kami!" dan
kepada bukit-bukit: "Runtuhlah atas kami!"
9Sejak hari-hari Gibea engkau sudah berdosa,

hai Israel! Di sana mereka berdiri; peperangan
melawan putra-putra ketidakadilan tidak
melanda mereka di Gibea.
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10Ketika Aku mau, Aku akan mengikat

mereka, dan bangsa-bangsa akan berkumpul
melawan mereka, ketika mereka mengikat diri
mereka sendiri kepada kejahatan-kejahatan
mereka.
11Efraim adalah seekor lembu betina

yang terlatih, gemar mengirik. Tetapi Aku
mengabaikan keindahan tengkuknya; Aku akan
mengendarai Efraim. Yehuda akan membajak,
Yakub akan menyisir tanah baginya.
12Menaburlah bagi dirimu dalam kebenaran,

menuailah dalam kemurahan! Bajaklah bagimu
tanah baru! Sebab sudah waktunya untuk
mencari TUHAN (YAHWEH - 3069), sampai Dia
datang dan mencurahkan hujan kebenaran ke
atasmu!
13Engkau telah membajak kefasikan;

engkau telah menuai kejahatan. Engkau
telah memakan buah kebohongan, karena
engkau menaruh percaya pada jalanmu, pada
banyaknya orang-orang perkasamu.
14Maka suatu gemuruh akan timbul di

antara bangsamu; dan semua kubumu akan
dihancurkan, seperti keruntuhan Bet-Arbel
oleh Salman pada waktu peperangan. Sang
ibu diremukkan di atas anak-anaknya.
15Demikianlah yang Dia lakukan terhadapmu,

hai Betel, karena besarnya kejahatanmu. Pada
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waktu fajar, raja Israel akan dibinasakan sama
sekali."

11
1 "Pada waktu Israel masih kanak-
kanak, Aku mengasihinya, dan Aku

memanggil anak-Ku keluar dari Mesir.
2Makin mereka dipanggil, makin mereka

berpaling. Mereka berkurban kepada Baal dan
membakar kemenyan untuk patung-patung
pahatan.
3Aku juga mengajar Efraim berjalan,

memegangnya pada kedua lengannya, tetapi
mereka tidak tahu bahwa Aku menyembuhkan
mereka.
4Aku menarik mereka dengan tali-tali

manusia, dengan ikatan kasih. Bagi mereka
Aku seperti orang-orang yang melepaskan
kekang pada rahang mereka dan membungkuk
memberi mereka makan.
5Dia tidak akan kembali ke tanah Mesir,

tetapi Ashur akan menjadi rajanya, karena
mereka menolak untuk bertobat.
6Dan pedang akan berputar di kota-kotanya

dan menghabiskan palang-palang pintu
gerbangnya serta melahap mereka, karena
rancangan mereka sendiri.
7Dan umat-Ku betah untuk berpaling dari-Ku.

Mereka berseru kepada Yang Mahatinggi,
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namun tidak sungguh-sungguh hendak
meninggikan Dia.
8Bagaimana mungkin Aku akan

membiarkanmu, hai Efraim, menyerahkanmu,
hai Israel? Bagaimana mungkin Aku akan
membuat engkau menjadi seperti Adma?
Haruskah Aku membuatmu menjadi seperti
Zeboim? Hati-Ku telah berbalik di dalam
diri-Ku; belas kasihan-Ku berkobar bersama.
9Aku tidak akan melaksanakan kepanasan

murka-Ku; Aku tidak akan kembali untuk
menghancurkan Efraim. Sebab, Aku adalah
Allah (Elohim - 410) dan bukan manusia, Yang
Kudus di tengah-tengahmu. Dan Aku tidak
akan melanda ke dalam kota.
10Mereka akan berjalan mengikuti TUHAN

(YAHWEH - 3068). Dia akan mengaum laksana
singa. Apabila Dia mengaum, maka akan
gemetarlah anak-anak dari barat.
11Mereka gemetar seperti burung dari

Mesir dan seperti merpati dari tanah Ashur.
Maka Aku akan membuat mereka menetap
di rumah-rumah mereka, firman TUHAN
(YAHWEH - 3068).
12Efraim mengelilingi Aku dengan

kebohongan, dan keluarga Israel dengan
tipu daya. Tetapi Yehuda tetap memerintah
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bersama Allah (Elohim - 410) dan setia
bersama orang-orang kudus."

12
1 "Efraimlah yang menggembalakan
angin dan yang mengejar angin timur.

Sepanjang hari dia memperbanyak dusta dan
kehancuran. Dan mereka membuat perjanjian
dengan Ashur dan dia membawa minyak ke
Mesir.
2Dan perbantahan terjadi antara TUHAN

(YAHWEH - 3069) dengan Yehuda, maka
untuk memperhitungkan kepada Yakub
sesuai dengan jalan-jalannya, Dia harus
mengembalikan kepadanya sesuai dengan
perbuatan-perbuatannya.
3Di dalam kandungan dia menipu saudaranya

dan dengan kekuatannya dia bergumul dengan
Allah (Elohim - 430).
4Ya, dia bergumul dengan Malaikat dan

menang; ia menangis dan memohon kepada-
Nya. Di Betel, Dia menemuinya dan di sana
Dia berbicara dengan kita,
5 yaitu TUHAN (YAHWEH - 3068), Allah

(Elohim - 430) semesta alam; TUHAN
(YAHWEH - 3068) adalah tanda peringatannya.
6Sebab itu sekarang bertobatlah kepada

Allahmu (Elohimmu - 430), peliharalah
kemurahan dan hukum dan nantikanlah
Allahmu (Elohimmu - 430) selalu.
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7Seperti pedagang dengan neraca palsu di

tangannya, dia suka memeras.
8Kata Efraim: Aku kaya! Aku telah

memperoleh kekayaan bagi diriku. Dalam
segala jerih lelahku mereka tidak akan
menemukan di dalamku kesalahan yang
merupakan dosa!
9Namun Aku, TUHAN (YAHWEH - 3068),

Allahmu (Elohimmu - 430) sejak dari tanah
Mesir, Aku masih akan membuat engkau balik
kembali ke dalam kemah-kemah seperti pada
hari-hari pertemuan raya.
10 Juga Aku telah berbicara melalui para

nabi dan memperbanyak penglihatan dan
menggunakan berbagai perumpamaan melalui
para nabi.
11Sekiranya Gilead itu jahat, pastilah mereka

telah menjadi kesia-siaan. Di Gilgal mereka
telah mengurbankan lembu-lembu jantan. Ya,
mezbah-mezbah mereka seperti timbunan
batu di alur-alur ladang.
12Yakub lari ke tanah Aram, dan Israel

menghamba untuk memperoleh istri; untuk
memperoleh istri dia menggembala.
13Maka melalui seorang nabi TUHAN

(YAHWEH - 3068) membawa Israel keluar dari
Mesir; melalui seorang nabi dia dilindungi.
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14Efraim telah membuat Aku murka

dengan amat pahit. Oleh sebab itu ia akan
menimpakan darahnya atas dirinya sendiri dan
Tuhannya (Tuhannya - 136) akan membalikkan
celanya kepadanya."

13
1 "Ketika Efraim berbicara, orang
gemetar; ia ditinggikan di Israel.

Namun dia bersalah dalam hal Baal, dan dia
mati.
2Dan sekarang mereka makin dan semakin

berdosa dan membuat bagi diri mereka
patung tuangan dari perak mereka, yaitu
berhala-berhala menurut keahlian mereka;
semuanya itu pekerjaan para perajin. Tentang
berhala-berhala ini mereka berkata: Setiap
orang yang berkurban, biarlah mereka
mencium anak-anak lembu!
3Oleh sebab itu mereka akan seperti kabut

pagi dan seperti embun subuh yang segera
lenyap, seperti debu jerami yang diterbangkan
oleh badai dari lantai pengirikan dan seperti
asap yang keluar dari jendela.
4Aku adalah TUHAN (YAHWEH - 3068),

Allahmu (Elohimmu - 430) sejak dari tanah
Mesir dan kamu tidak akan mengenal allah
(ilah-ilah - 430) lain selain Aku, karena tidak
ada juruselamat kecuali Aku!
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5Aku telah mengenal kamu di padang

belantara, di tanah gersang.
6Sebagaimana mereka makan rumput, maka

kenyanglah mereka. Mereka menjadi kenyang,
lalu mereka meninggikan hati. Itulah sebabnya
mereka telah melupakan Aku.
7Sekarang Aku seperti seekor singa terhadap

mereka; seperti seekor macan tutul, Aku akan
mengintai di jalan.
8Aku akan menemui mereka bagai seekor

beruang yang kehilangan anak dan akan
merobek jantung mereka. Aku akan melahap
mereka di sana seperti seekor singa. Binatang
buas dari padang akan mencabik-cabik
mereka.
9Hal itu membinasakan engkau, hai Israel!

Padahal di dalam-Ku ada pertolonganmu!
10Di manakah rajamu sekarang? Biarlah dia

menyelamatkanmu di semua kotamu! Dan
hakim-hakimmu? Tentang mereka engkau
pernah berkata: Berikanlah aku raja dan
penguasa-penguasa!
11Dalam murka-Ku, Aku memberimu seorang

raja dan mengambilnya dalam kemarahan-Ku.
12Kejahatan Efraim dibungkus, dosanya

disembunyikan.
13Kesakitan bagai wanita hendak melahirkan

akan menimpanya. Dia adalah seorang
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anak yang tidak bijaksana, karena dia tidak
muncul ketika tiba waktunya untuk melahirkan
anak-anak.
14Aku akan menyelamatkan mereka dari

kuasa alam maut; Aku akan menebus
mereka dari maut. Hai maut, di manakah
daya tularmu? Hai alam maut, di manakah
penghancuranmu? Pertobatan itu tersembunyi
dari mata-Ku.
15Meskipun dia berbuah lebat di antara

saudara-saudaranya, angin timur akan datang;
Roh TUHAN (YAHWEH - 3068) datang naik dari
padang belantara. Maka sumber airnya akan
menjadi kering dan pancuran airnya menjadi
rusak. Ia akan merampas segala harta benda,
segala barang yang disukai."
16 "Samaria harus dihukum, karena dia telah

memberontak melawan Allahnya (Elohimnya -
430). Mereka akan dijatuhkan oleh pedang.
Bayi-bayi mereka akan dihempaskan dan yang
mengandung akan dirobek perutnya.

14
1Bertobatlah hai Israel, kepada
TUHAN (YAHWEH - 3068), Allahmu

(Elohimmu - 430)! Sebab kamu telah jatuh
oleh kejahatanmu.
2Bawalah sertamu kata-kata dan berbaliklah

kepada TUHAN (YAHWEH - 3068). Katakanlah
kepada-Nya: Engkau menyingkirkan segala
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kesalahan, maka ambillah kebaikan, dan
biarlah kami membayar anak-anak lembu
ucapan kami.
3Ashur tak akan menyelamatkan kami; kami

tidak akan mengendarai kuda. Kami tidak akan
lagi memanggil: Allah (Elohim - 430) kami!
kepada buatan tangan kami. Sebab di dalam
Engkaulah orang-orang yang sebatang kara
menemukan kasih sayang."
4 "Aku akan menyembuhkan kesesatan

mereka; Aku akan mengasihi mereka dengan
rela; karena murka-Ku telah pergi dari mereka.
5Aku akan menjadi seperti embun bagi

Israel; ia akan bersemi seperti bunga bakung
dan menancapkan akar-akarnya di Libanon.
6Biarlah cabang-cabangnya merambat dan

biarlah keindahannya menjadi seperti pohon
zaitun; dan keharumannya seperti Libanon
baginya.
7Mereka yang hidup di bawah bayang-bayang

akan kembali; mereka akan menjadi hidup
seperti gandum dan bersemi seperti pohon
anggur; kenangan mereka seperti air anggur
Libanon."
8 "Hai Efraim, apakah lagi sangkut paut-Ku

dengan berhala-berhala? Akulah yang telah
memerhatikan dan mengawasinya. Aku bagai
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pohon cemara yang hijau; dari Akulah engkau
mendapat buahmu.
9Siapakah yang bijaksana dan memahami

semuanya ini? Yang memahami dan
mengetahuinya? Sebab, jalan-jalan TUHAN
(YAHWEH - 3069) adalah lurus dan orang
benar akan berjalan di dalamnya. Namun para
pemberontak akan tersandung padanya."



Yoel

1
1 Firman TUHAN (YAHWEH - 3068) yang
datang kepada Yoel, anak Petuel.

2Dengarlah ini, hai orang-orang tua,
pasanglah telinga, hai semua penduduk
negeri! Pernahkah ini terjadi di zamanmu atau
bahkan di zaman leluhurmu?
3Ceritakanlah tentang itu kepada anak-

anakmu, dan anak-anakmu kepada anak-anak
mereka, dan anak-anak mereka kepada
generasi berikutnya!
4Sisa ulat pengerip, belalang pengeriap

memakannya; sisa belalang pengeriap,
belalang perayap memakannya; sisa belalang
perayap, belalang penggundul memakannya.
5Bangunlah hai yang mabuk, dan

menangislah! Merataplah hai semua peminum
anggur atas anggur manis, karena hal itu telah
dipisahkan dari mulutmu.
6Sebab, suatu bangsa telah datang ke

negeriku, kuat dan tidak terhitung jumlahnya
giginya gigi seekor singa, dan dia memiliki
taring seekor singa betina.
7Dia telah membuat pohon anggurku

menjadi rusak, dan pohon araku menjadi
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potongan-potongan. Dia mengupas habis dan
melemparkan kulitnya, cabang-cabangnya
menjadi putih.
8Merataplah seperti perawan yang berikatkan

kain kabung, atas tunangan masa mudanya.
9Telah dihentikan persembahan sajian

dan persembahan curahan dari bait TUHAN
(YAHWEH - 3068), para imam yang melayani
TUHAN (YAHWEH - 3068) telah berdukacita.
10 Ladang-ladang telah dirusak, tanah

telah berkabung; karena biji-bijian telah
dihancurkan, tunas pohon anggur telah
menjadi kering, tunas pohon penghasil minyak
telah dijadikan layu.
11Menjadi malulah hai para petani

mengeranglah hai pengurus kebun anggur,
karena ladang panenan gandum dan jelai telah
musnah.
12Tanaman anggur telah menjadi kering dan

pohon ara telah dijadikan layu; pohon delima,
juga pohon kurma dan pohon apel, seluruh
ladang pohon-pohonan telah menjadi kering,
karena kegembiraan anak-anak manusia telah
berakhir.
13Bersiaplah dan merataplah, hai para imam;

mengeranglah hai para pelayan mezbah;
masuklah, bermalamlah dengan pakaian kain
kabung hai para pelayan Allahku (Elohimku
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- 430), karena persembahan sajian dan
persembahan curahan telah ditolak dari bait
Allahmu (Elohimmu - 430).
14Kuduskanlah puasa, maklumkanlah suatu

pertemuan yang khidmat, kumpulkanlah
semua tua-tua penduduk negeri, ke dalam
bait TUHAN (YAHWEH - 3068), Allahmu
(Elohimmu - 430), dan berserulah kepada
TUHAN (YAHWEH - 3068)!
15Aduh, pada hari itu! Sebab, hari TUHAN

(YAHWEH - 3068) telah dekat, ia akan datang
bagaikan suatu penghancuran dari Yang
Mahakuasa.
16Bukankah di hadapan kita, makanan,

sukacita dan kegembiraan dihentikan dari bait
Allah (Elohim - 430) kita?
17Benih-benih telah mengerut di bawah

bongkahan tanahnya, gudang-gudang telah
ditelantarkan, lumbung-lumbung telah
dihancurkan, karena biji-bijian telah menjadi
kering.
18Betapa binatang buas telah mengerang!

Kawanan ternak telah menjadi bingung,
karena tidak ada lagi padang rumput bagi
mereka, bahkan kawanan domba-domba telah
dimusnahkan.
19Ya, TUHAN (YAHWEH - 3068), kepada-Mu

aku akan berseru karena api telah melahap
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lahan-lahan penggembalaan di padang gurun,
dan kobaran api telah membakar seluruh
pepohonan di ladang.
20Bahkan binatang-binatang buas di

ladang berteriak terus kepada-Mu, karena
saluran-saluran air telah kering dan api telah
membakar lahan-lahan penggembalaan di
padang gurun.

2
1Tiuplah sangkakala di Sion dan
kumandangkanlah tanda peringatan di

atas gunung kudus-Ku! Biarlah gemetar
seluruh penduduk negeri, karena sedang
datang hari TUHAN (YAHWEH - 3068), sebab,
ia sudah dekat.
2Suatu hari kegelapan, suatu hari kesuraman,

awan-awan dan kegelapan bagaikan suasana
fajar pagi yang menyebar di gunung-gunung.
Suatu bangsa yang besar dan kuat, tidak
pernah ada yang menyerupai dia dari dahulu
dan sesudahnya, dan tidak akan ada lagi
sepanjang masa turun-temurun.
3Di hadapannya api telah melahap, dan di

belakangnya berkobar nyala api. Negeri yang
seperti Taman Eden, yang di hadapan dan
di belakangnya padang gurun yang tandus,
bahkan juga bagi mereka bukanlah tempat
pelarian.
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4 Penampilannya bagaikan kuda dan seperti

kuda-kuda perang kelihatannya, demikianlah
mereka berlari.
5Mereka melangkah seperti derik kereta

perang di puncak-puncak gunung, seperti
bunyi kobaran api yang melahap jerami;
seperti suatu bangsa yang kuat, yang disiapkan
untuk pertempuran.
6Di hadapan mereka bangsa-bangsa

menderita, semua wajah bertambah pucat.
7Mereka akan berjuang seperti para

pahlawan, mereka akan memanjat tembok
seperti prajurit-prajurit perang, dan mereka
masing-masing berjalan pada jalannya, dan
mereka tidak akan mengubah jalur-jalur
mereka.
8Dan masing-masing orang tidak akan saling

mendesak sesamanya mereka masing-masing
berjalan pada jalurnya, dan jika mereka jatuh
mengenai senjata mereka, senjata-senjata itu
tidak akan mencederai.
9Terhadap kota, mereka akan menyerang;

terhadap tembok, mereka akan berjuang;
terhadap rumah-rumah, mereka akan
memanjat, mereka akan masuk melalui
jendela seperti pencuri.
10Di hadapan mereka, bumi berguncang,

langit bergetar, matahari dan bulan telah
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menjadi gelap, dan bintang-bintang telah
menarik kembali cahayanya.
11Dan TUHAN (YAHWEH - 3069)

mengumandangkan suara-Nya di hadapan
pasukan-Nya, karena perkemahan-Nya sangat
banyak, sebab yang melakukan firman-Nya itu
kuat. Sebab dahsyat dan sangat menakutkan
hari TUHAN (YAHWEH - 3069) itu, dan,
siapakah yang dapat menahannya?
12 "Bahkan, sekarang jugalah," firman

TUHAN (YAHWEH - 3068), "Berbaliklah
kepada-Ku dengan sepenuh hatimu, dan
dengan berpuasa, dan dengan menangis, dan
dengan meratap!"
13Dan, koyakkanlah hatimu dan bukan

pakaianmu; dan kembalilah kepada TUHAN
(YAHWEH - 3068), Allahmu (Elohimmu - 430)!
Sebab, Dia pengasih dan penyayang, lambat
untuk marah dan berlimpah kasih setia, dan
Dia menyesal akan yang jahat.
14Siapa tahu Dia akan berbalik dan

menyesal, dan meninggalkan suatu berkat di
belakang-Nya, suatu persembahan sajian dan
persembahan curahan bagi TUHAN (YAHWEH
- 3068), Allahmu (Elohimmu - 430)!
15Tiuplah sangkakala di Sion, kuduskanlah

puasa, maklumkanlah suatu pertemuan yang
khidmat.
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16Kumpulkanlah umat, kuduskanlah jemaat,

pertemukanlah para tua-tua, kumpulkanlah
anak-anak, bahkan yang masih menyusu,
biarlah mempelai pria keluar dari kamarnya dan
mempelai wanita dari kamar pengantinnya.
17Di antara serambi dan mezbah biarlah

para imam yang melayani TUHAN (YAHWEH
- 3068) menangis, dan biarlah mereka
mengatakan, "Ya TUHAN (YAHWEH - 3068),
berbelaskasihanlah kepada umat-Mu, dan
janganlah berikan milik pusaka-Mu menjadi
cemoohan, untuk suatu pepatah di antara
bangsa-bangsa! Mengapakah mereka harus
berkata di antara bangsa-bangsa: Di manakah
Allah (Elohim - 430) mereka?"
18Maka TUHAN (YAHWEH - 3068) akan

menjadi cemburu karena negeri-Nya, dan akan
berbelaskasihan terhadap umat-Nya.
19Dan biarlah TUHAN (YAHWEH - 3068)

menjawab dan berkata kepada umat-Nya,
"Lihatlah Aku sedang memberikan kepadamu
gandum, dan anggur, dan minyak, maka kamu
akan menjadi puas dengannya, dan Aku tidak
akan membuat kamu menjadi cemoohan lagi
di antara bangsa-bangsa.
20Tetapi Aku akan menyingkirkan darimu

pasukan dari utara itu, dan memindahkannya
ke suatu negeri yang kering dan gersang,
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dengan mukanya ke arah laut sebelah timur,
dan punggungnya ke arah laut sebelah barat,
dan akan timbul bau amis, dan akan timbul
bau busuk, karena dia telah melakukan hal-hal
yang besar."
21 Janganlah takut, hai negeri! Bersukacita

dan bergembiralah karena TUHAN (YAHWEH -
3068) sedang melakukan hal-hal yang besar!
22 Janganlah takut hai binatang liar di ladang!

Sebab lahan penggembalaan di padang gurun
semakin menghijau, karena pohon telah
menampilkan buahnya, pohon ara dan pohon
anggur telah menghasilkan kekuatan mereka.
23Hai anak-anak Sion, bersukacita dan

bergembiralah dalam TUHAN (YAHWEH -
3068), Allahmu (Elohimmu - 430)! Sebab Dia
telah memberikan hujan awal sesuai dengan
kebenaran, dan Dia akan membuat hujan
turun bagimu, yakni hujan awal dan hujan
berikutnya pada awal musim.
24Tempat-tempat pengirikan akan penuh

dengan gandum, dan bak-bak penampungan
anggur akan berlimpah dengan anggur dan
minyak.
25 "Aku akan memulihkan bagimu, tahun-

tahun yang hasilnya telah dimakan oleh
belalang pengeriap, belalang perayap, dan
belalang penggundul, dan ulat pengerip; bala
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tentara-Ku yang besar yang telah Aku kirim ke
antaramu.
26 Lalu kamu akan makan berlimpah dan

menjadi kenyang, dan kamu akan memuji
Nama TUHAN (YAHWEH - 3068), Allahmu
(Elohimmu - 430); yang telah melakukan
dengan ajaib bersamamu. Dan umat-Ku tidak
akan menjadi malu untuk selamanya.
27Dan kamu akan mengetahui bahwa Aku

ada di tengah-tengah Israel, dan Akulah
TUHAN (YAHWEH - 3068), Allahmu (Elohimmu
- 430), dan tidak ada yang lain; dan umat-Ku
tidak akan menjadi malu untuk selamanya."
28Dan sesudah itu akan terjadi: Aku

akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua
manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan
anak-anakmu perempuan akan bernubuat,
dan orang-orang tuamu akan memimpikan
mimpi-mimpi, orang-orang mudamu akan
melihat penglihatan-penglihatan.
29Dan juga atas para budak dan atas para

hamba perempuan, pada hari-hari itu Aku
akan mencurahkan Roh-Ku.
30Dan Aku akan memberikan tanda-tanda

di langit dan di bumi: darah dan api serta
gumpalan-gumpalan asap.
31Matahari akan berubah menjadi gelap, dan

bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari
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TUHAN (YAHWEH - 3068), yang dahsyat dan
menakjubkan.
32Dan akan terjadi, setiap orang yang berseru

kepada Nama TUHAN (YAHWEH - 3068),
akan diselamatkan; karena di gunung Sion
dan di Yerusalem akan terjadi keselamatan,
sebagaimana yang TUHAN (YAHWEH - 3068)
firmankan, dan dari yang tersisa yang sedang
TUHAN (YAHWEH - 3068) panggil.

3
1Sebab, lihatlah, pada hari-hari itu dan
pada waktu itu, ketika Aku akan membawa

kembali tawanan Yehuda dan Yerusalem,
2maka Aku akan mengumpulkan semua

bangsa dan membawa mereka turun ke
lembah Yosafat, dan Aku akan beperkara
dengan mereka di sana, berkenaan dengan
umat-Ku dan milik pusaka-Ku Israel, yang telah
mereka serakkan di antara bangsa-bangsa;
dan tanah-Ku yang telah mereka bagi-bagi.
3Dan terhadap umat-Ku mereka telah

membuang undi, dan akan memberikan anak
laki-laki demi pelacur, dan anak perempuan
telah mereka jual demi anggur yang akan
mereka minum.
4 Lagi pula apakah kamu bagi-Ku, hai Tirus

dan Sidon, dan semua wilayah Filistin?
Apakah kamu akan memberikan balasan
kembali kepada-Ku? Dan jika kamu sedang
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memberikan balasan kembali kepada-Ku,
maka dengan cepat dan dengan segera Aku
akan membalikkan balasanmu itu ke atas
kepalamu.
5Sebab perak dan emas-Ku telah kamu ambil,

dan barang-barang yang baik kesukaan-Ku,
telah kamu angkut ke dalam kuil-kuilmu.
6Dan keturunan Yehuda, serta keturunan

Yerusalem, telah kamu jual kepada orang
Yunani dalam rangka untuk menjauhkan
mereka dari batas wilayah mereka.
7 Lihatlah, Akulah yang menyebabkan mereka

keluar dari tempat kamu telah menjual
mereka; dan telah Aku kembalikan balasanmu
ke atas kepalamu.
8Dan telah menjual anak-anakmu laki-laki

dan anak-anakmu perempuan, ke dalam
tangan orang Yehuda, dan mereka telah
menjualnya kepada orang Sheba, kepada
suatu bangsa yang jauh, karena TUHAN
(YAHWEH - 3068) telah berfirman.
9Kabarkanlah ini di antara bangsa-

bangsa, persiapkanlah suatu peperangan,
bangunkanlah para pahlawan, akan mendekat
dan akan maju semua prajurit perang.
10Tempalah mata bajakmu menjadi pedang,

dan pisau pangkasmu menjadi tombak, biarlah
yang lemah mengatakan, "Aku kuat!"
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11Cepatlah dan datanglah, hai semua bangsa

di sekeliling dan yang telah dikumpulkan di
sana. Ya TUHAN (YAHWEH - 3068), bawalah
turun para pahlawan-Mu!
12Biarlah bangsa-bangsa bangkit dan datang

ke lembah Yosafat, karena di sana Aku akan
duduk untuk menghakimi segala bangsa dari
segenap penjuru.
13Ayunkanlah sabit, karena tuaian

telah matang; mari, turunlah, karena
tempat pemerasan telah penuh, bak-bak
penampungan anggur telah melimpah, karena
kejahatan mereka besar.
14Banyak orang, banyak orang di lembah

keputusan, karena hari TUHAN (YAHWEH -
3068) telah dekat di lembah-keputusan.
15Matahari dan bulan telah menjadi gelap,

dan bintang-bintang telah menarik kembali
cahayanya.
16Dan TUHAN (YAHWEH - 3068)

menggemuruh dari Sion dan dari Yerusalem,
Dia mengumandangkan suara-Nya, maka
langit dan bumi berguncang, tetapi TUHAN
(YAHWEH - 3068) adalah tempat perlindungan
bagi umat-Nya, dan kubu pertahanan bagi
keturunan Israel.
17Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah,

TUHAN (YAHWEH - 3068), Allahmu (Elohimmu
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- 430), yang berdiam di Sion, gunung-Ku yang
kudus, dan Yerusalem akan menjadi yang
kudus, dan orang-orang asing tidak akan
melewatinya lagi.
18Dan akan terjadi, bahwa pada hari itu

gunung-gunung akan meneteskan anggur
manis, dan bukit-bukit akan mengalirkan
susu, dan palung-palung di Yehuda akan
mengalirkan air, dan akan timbul mata air
dari bait TUHAN (YAHWEH - 3068), dan akan
mengairi wadi lembah Sitim.
19Mesir akan menjadi ketandusan dan Edom

akan menjadi padang gurun yang gersang,
oleh karena kekejaman terhadap keturunan
Yehuda, ketika mereka menumpahkan darah
orang yang tidak bersalah di negeri mereka.
20Tetapi Yehuda dan Yerusalem akan didiami

turun-temurun untuk selamanya.
21Dan Aku telah membersihkan darah

mereka yang belum Aku bersihkan. Dan
TUHAN (YAHWEH - 3068) berdiam di Sion.



Amos

1
1 Perkataan-perkataan Amos, yang berasal
dari antara para gembala di Tekoa, tentang

Israel di zaman Uzia raja Yehuda, dan di
zaman Yerobeam anak Yoas, raja Israel, yang
telah dia lihat dua tahun sebelum gempa bumi
itu.
2Dan berkatalah dia, "TUHAN (YAHWEH

- 3068) akan menggemuruh dari Sion dan
mengeluarkan suara-Nya dari Yerusalem. Dan
padang-padang para gembala akan berduka,
dan puncak Karmel akan menjadi gersang."
3 "Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman: Untuk tiga pelanggaran Damshik,
dan untuk empat, Aku tidak akan berpaling
dari padanya; sebab mereka telah mengirik
Gilead dengan pengirik besi.
4Namun Aku akan mengirimkan api ke atas

rumah Hazael, dan api itu akan melahap
istana-istana Ben-Hadad.
5Aku juga akan menghancurkan palang pintu

Damshik, dan Aku akan membasmi penduduk
lembah Awen, dan dia yang memegang
tongkat kekuasaan dari Bet-Eden. Dan bangsa
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Aram akan menuju pembuangan, ke Kir.
TUHAN (YAHWEH - 3068) berfirman."
6 "Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman: Untuk tiga pelanggaran Gaza,
bahkan untuk empat, Aku tidak akan berpaling
dari padanya; sebab mereka telah mengusir
seluruh penduduk sebagai orang-orang
buangan, untuk menyerahkannya kepada
Edom.
7Namun Aku akan mengirimkan api ke atas

tembok Gaza, dan api itu akan melahap
istana-istananya.
8Dan Aku akan membasmi para penghuni

Asdod dan dia yang memegang tongkat
kekuasaan dari Askelon; dan Aku akan
membalikkan tangan-Ku melawan Ekron, dan
sisa-sisa orang Filistin akan binasa. Tuhan
(Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3069)
berfirman."
9 "Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman: Untuk tiga pelanggaran Tirus,
bahkan untuk empat, Aku tidak akan
berpaling dari padanya; sebab mereka telah
menyerahkan seluruh penduduk sebagai
orang-orang buangan, kepada Edom,
dan mereka tidak mengingat perjanjian
persaudaraan.



AMOS 1.10–15 3
10Namun Aku akan mengirimkan api ke

atas tembok Tirus, dan api itu akan melahap
istana-istananya."
11 "Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3069)

berfirman: Untuk tiga pelanggaran Edom,
bahkan untuk empat, Aku tidak akan
berpaling dari padanya; sebab ia telah
memburu saudaranya dengan pedang, dan
telah melenyapkan belas kasihannya, dan
amarahnya melanda terus-menerus, dan dia
mempertahankan murkanya untuk selamanya.
12Namun Aku akan mengirimkan api ke atas

Teman dan api itu akan melahap istana-istana
Bozrah."
13 "Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman: Untuk tiga pelanggaran keturunan
Amon, bahkan untuk empat, Aku tidak akan
berpaling dari padanya; sebab mereka telah
merobek hingga terbuka perut para wanita
hamil di Gilead, untuk dapat memperluas
batas wilayah mereka.
14Namun Aku akan mengobarkan api ke

atas tembok Rabah, dan api itu akan melahap
istana-istananya, dengan pekik peperangan
pada hari pertempuran, dengan topan pada
saat angin badai.
15Dan raja mereka harus pergi ke dalam

pembuangan, dia bersama-sama para
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pembesarnya. TUHAN (YAHWEH - 3068)
berfirman."

2
1 "Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)
berfirman: Untuk tiga pelanggaran Moab,

bahkan untuk empat, Aku tidak akan berpaling
dari padanya; sebab ia telah membakar
tulang-tulang raja Edom menjadi abu.
2Namun Aku akan mengirimkan api ke atas

Moab, dan api itu akan melahap istana-istana
Keriot. Dan Moab akan mati di tengah-tengah
huru-hara, dengan pekik pertempuran, dengan
bunyi sangkakala.
3Dan Aku akan membinasakan dia yang

menghakimi di tengah-tengahnya, dan
Aku akan membunuh semua pemimpinnya
bersama dia. TUHAN (YAHWEH - 3068)
berfirman."
4 "Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3069)

berfirman: Untuk tiga pelanggaran Yehuda,
bahkan untuk empat, Aku tidak akan
berpaling dari padanya; sebab, mereka telah
memandang rendah torat TUHAN (YAHWEH
- 3069), dan mereka tidak memelihara
peraturan-peraturan-Nya. Kebohongan-
kebohongan mereka itu, yang para bapak
leluhur mereka telah berjalan menurutinya,
telah memimpin mereka tersesat.



AMOS 2.5–10 5
5Maka Aku akan mengirimkan api ke atas

Yehuda, dan api itu akan melahap istana-istana
Yerusalem."
6 "Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman: Untuk tiga pelanggaran Israel,
bahkan untuk empat, Aku tidak akan berpaling
dari padanya; sebab mereka telah menjual
orang benar demi perak, dan orang miskin
demi sepasang kasut,
7menginjak-injak kepala orang yang tak

berdaya ke dalam debu tanah, dan akan
menyesatkan jalan orang yang sederhana.
Dan seorang pria serta ayahnya akan pergi
menghampiri seorang gadis, sehingga
mencemarkan Nama kekudusan-Ku.
8Dan di atas pakaian-pakaian yang

digadaikan, mereka akan membaringkan diri
di samping setiap mezbah. Dan mereka akan
minum anggur dari orang-orang yang didenda
di kuil Allah (ilah - 410) mereka.
9Dan Aku telah membinasakan orang Amori

dari hadapan mereka, yang tingginya seperti
tinggi pohon-pohon aras, dan dia kuat seperti
pohon-pohon raksasa. Dan Aku merusakkan
buahnya dari atas, dan akar-akarnya dari
bawah.
10Aku juga telah memimpin kamu keluar dari

negeri Mesir, dan memimpin kamu di padang
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gurun selama empat puluh tahun, untuk
memiliki negeri orang Amori itu.
11Dan Aku telah mengangkat dari antara

keturunanmu sebagai nabi-nabi, dan dari
antara orang-orang mudamu sebagai nazir-
nazir. Bukankah itu benar, hai bani Israel?
Firman TUHAN (YAHWEH - 3068).
12Namun kamu telah memberikan kepada

para nazir itu anggur untuk minum, dan
kamu telah memerintahkan kepada para nabi,
dengan berkata: Janganlah kamu bernubuat!
13 Lihatlah, Aku tertekan di bawah kamu

seperti gerobak yang penuh dengan berkas
panen yang dijejalkan.
14Dan orang yang tangkas tidak akan dapat

melarikan diri dari tempat perlindungan, dan
orang yang kuat tidak akan dapat menambah
kekuatannya, dan orang yang perkasa tidak
akan dapat menyelamatkan hidupnya.
15Dan orang yang memegang busur pun

tidak akan bertahan, dan orang yang berlari
cepat tidak akan dapat menyelamatkan diri,
dan orang yang menunggang kuda tidak akan
mampu menyelamatkan hidupnya.
16 Juga orang yang berhati berani di antara

orang-orang perkasa akan melarikan diri
dengan telanjang pada saat itu. Firman TUHAN
(YAHWEH - 3068)."
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3
1 "Dengarkanlah firman ini, yang telah
TUHAN (YAHWEH - 3068) ucapkan

mengenai kamu hai bani Israel: Mengenai
semua kaum yang telah Aku pimpin keluar dari
negeri Mesir, dengan mengatakan:
2Hanya kamu yang telah Aku kenal dari

antara semua kaum di bumi ini. Oleh karena
itu Aku akan menghukum kamu atas semua
kejahatanmu."
3 "Apakah dua orang akan berjalan

bersama-sama, kecuali jika mereka telah
bersepakat?
4Apakah seekor singa akan mengaum di

hutan, apabila di sana tidak ada mangsa
baginya? Apakah seekor singa muda akan
mengaum dari sarangnya, kecuali dia telah
menangkap sesuatu?
5Apakah seekor burung akan jatuh ke

dalam perangkap di tanah, sedangkan di sana
tidak ada umpan baginya? Apakah sebuah
perangkap akan muncul dari tanah, sedangkan
sama sekali tidak ada sesuatu yang ditangkap?
6 Jika sangkakala dibunyikan dalam sebuah

kota, tidakkah orang-orang pun gemetar? Jika
terjadi bencana dalam sebuah kota, apakah
bukan TUHAN (YAHWEH - 3068) juga yang
telah melakukannya?
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7Sebab Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH

(YAHWEH - 3069) tidak akan melakukan apa
pun, kecuali Dia telah menyatakan rahasia-Nya
kepada hamba-hamba-Nya, para nabi.
8Seekor singa telah mengaum, siapakah

yang tidak akan takut? Tuhan (Tuhan - 136)
ALLAH (YAHWEH - 3068) telah berfirman,
siapakah yang tidak akan bernubuat?
9Kumandangkanlah itu ke istana-istana di

Asdod, dan ke istana-istana di negeri Mesir;
dan katakanlah: Berkumpullah kamu di atas
gunung-gunung Samaria, dan saksikanlah
banyak kegemparan di tengah-tengahnya, juga
penindasan-penindasan di tengah-tengahnya!
10Sebab mereka tidak tahu melakukan yang

benar. Firman TUHAN (YAHWEH - 3068).
Mereka yang menumpuk kekerasan dan
rampasan di dalam istana-istana mereka.
11Maka demikianlah Tuhan (Tuhan - 136)

ALLAH (YAHWEH - 3069) berfirman: Seorang
musuh! Dan dia akan ada di seluruh negeri,
dan dia akan membawamu turun dari
benteng-bentengmu; dan istana-istanamu
akan dijarah.
12Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman: Seperti gembala mengeluarkan dua
lengan kaki atau potongan telinga dari mulut
singa, demikianlah bani Israel akan diambil ke
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luar; mereka yang tinggal di Samaria di sudut
dipan, dan di Damshik di atas balai-balai.
13Dengarlah, dan bersaksilah di antara

keturunan Yakub!, firman Tuhan (Tuhan -
136), ALLAH (YAHWEH - 3069), Allah (Elohim
- 430) semesta alam.
14Sebab pada hari Aku memperhitungkan

kepadanya pelanggaran-pelanggaran Israel,
Aku pun akan memperhitungkan mezbah-
mezbah di Betel. Dan tanduk-tanduk mezbah
itu akan dibabat dan akan runtuh ke tanah.
15Dan Aku akan menghantam rumah musim

dingin dengan rumah musim panas, dan
rumah-rumah gading akan hancur. Dan
rumah-rumah yang besar akan dilenyapkan.
Firman TUHAN (YAHWEH - 3068)."

4
1 "Dengarkanlah firman itu, hai lembu-
lembu Basan, yang ada di gunung Samaria,

yang menindas orang yang tak berdaya, yang
memeras orang miskin, yang berkata kepada
para suami mereka: Bawalah kemari, supaya
kita dapat minum-minum!
2Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH -

3069) telah bersumpah demi kekudusan-Nya
bahwa hari-hari itu sedang datang, saat Dia
akan mengangkat kamu dengan pengait
daging, dan yang terakhir di antaramu dengan
mata kail.
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3Dan kamu masing-masing akan keluar

melalui celah-celah yang ada di depannya, dan
kamu akan terlempar dari Hermon. Firman
TUHAN (YAHWEH - 3068).
4Masuklah ke Betel dan langgarlah,

perbanyaklah pelanggaran di Gilgal! Dan
bawalah kurban-kurbanmu setiap pagi, dan
persepuluhanmu setiap tiga hari,
5 agar mengharumkan persembahan syukur

dari apa yang beragi. Dan, serukanlah
persembahan-persembahan sukarela!
Perdengarkanlah! Sebab, itulah yang kamu
sukai, hai bani Israel! Firman Tuhan (Tuhan -
136) ALLAH (YAHWEH - 3068)."
6 "Dan Aku juga telah memberikan kepadamu

gigi bersih di semua kotamu, dan kekurangan
roti di segala tempat kediamanmu, tetapi
kamu tidak berbalik kepada-Ku. firman TUHAN
(YAHWEH - 3068)."
7 "Dan Aku pun telah menahan hujan

untukmu, ketika tinggal tiga bulan menjelang
masa panen. Dan Aku menyebabkan hujan
turun ke atas sebuah kota, tetapi ke kota yang
lain tidak membuat hujan turun; satu bagian
dibasahi hujan di atasnya, tetapi bagian yang
tidak hujan menjadi kering.
8Maka penduduk dua atau tiga kota

berkeliling ke kota yang satu untuk minum
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air, tetapi mereka tidak puas. Dan kamu pun
tetap tidak kembali kepada-Ku. Firman TUHAN
(YAHWEH - 3068)."
9 "Aku telah memukul kamu dengan hama

dan dengan jamur. Ketika taman-tamanmu dan
kebun-kebun anggurmu, dan pohon-pohon
aramu, dan pohon-pohon zaitunmu bertambah
banyak, ulat pengerip akan melahapnya;
namun kamu tetap tidak berbalik kepada-Ku.
Firman TUHAN (YAHWEH - 3068)."
10 "Aku telah mengirim ke antara kamu wabah

penyakit seperti di Mesir, Aku telah membunuh
orang-orang mudamu dengan pedang dengan
kuda-kudamu yang tertawan, dan Aku telah
membuat bau amis perkemahanmu naik
sampai ke batang hidungmu; namun kamu
tidak juga berbalik kepada-Ku. Firman TUHAN
(YAHWEH - 3068)."
11 "Aku telah menjungkirbalikkan di

antaramu seperti ketika Allah (Elohim - 430)
menjungkirbalikkan Sodom dan Gomora,
dan kamu telah menjadi seperti puntung
berapi yang dipungut dari kebakaran; namun
demikian kamu tidak juga berbalik kepada-Ku.
Firman TUHAN (YAHWEH - 3068)."
12 "Maka Aku akan melakukan hal itu

kepadamu, hai Israel. Sebab itulah Aku akan
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bertindak terhadap kamu, bersiaplah menemui
Allahmu (Elohimmu - 430), hai Israel!
13Sebab ketahuilah, Dialah yang membentuk

gunung-gunung dan menciptakan angin, dan
menyatakan kepada manusia apa pikiran-Nya;
Dia yang mengubah fajar menjadi kegelapan,
dan melangkah di tempat-tempat tinggi di
bumi; TUHAN (YAHWEH - 3068), Allah (Elohim
- 430) semesta alam, Nama-Nya."

5
1 "Dengarkanlah perkataan ini, yang aku
sampaikan kepada kamu: Suatu ratapan,

hai keluarga Israel:
2Anak dara Israel telah runtuh, dan tidak

akan bangkit lagi. Dia ditinggalkan terkapar di
atas tanahnya, tidak ada seorang pun yang
membangkitkan dia.
3Sebab demikianlah Tuhan (Tuhan - 136)

ALLAH (YAHWEH - 3069) berfirman: Kota
yang maju ke luar dengan seribu orang, akan
tinggal seratus orang; dan yang maju ke luar
dengan seratus orang, akan tinggal sepuluh
orang bagi keluarga Israel.
4Sebab demikianlah TUHAN (YAHWEH -

3068) berfirman kepada keluarga Israel:
Carilah Aku, dan hiduplah!
5Namun janganlah mencari Betel, dan

janganlah memasuki Gilgal, dan janganlah
melintasi Bersheba; sebab Gilgal pasti akan
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pergi ke pembuangan, dan Betel akan menjadi
sia-sia.
6Carilah TUHAN (YAHWEH - 3069), dan

hiduplah!, agar Dia tidak menyerang seperti
api ke atas keturunan Yusuf dan melahapnya
dengan tidak ada yang memadamkannya bagi
Betel.
7Dia melenyapkan orang-orang yang

mengubah keadilan menjadi kepahitan, dan
yang menghempaskan kebenaran ke tanah!
8Dia yang menciptakan bintang kartika

dan bintang belantik, dan mengubah
kegelapan yang pekat menjadi pagi; dan Dia
menggelapkan siang menjadi malam, Dialah
yang memanggil air laut dan mencurahkannya
ke atas permukaan bumi; TUHAN (YAHWEH -
3068) adalah Nama-Nya.
9Dia yang menyebabkan kehancuran

menyerang orang yang kuat, dan kehancuran
menimpa kubu-kubu.
10Mereka membenci orang yang menegur

di pintu gerbang, dan mereka memandang
rendah orang yang berbicara dengan jujur.
11Oleh karena penindasanmu terhadap

orang miskin, dan kamu menuntut upeti
gandum darinya, kamu telah membangun
rumah-rumah dari batu-batu ukiran, tetapi
kamu tidak akan tinggal di dalamnya, kamu
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telah menanami kebun-kebun anggur yang
menyenangkan, tetapi kamu tidak akan
meminum anggurnya.
12Sebab Aku telah mengetahui betapa sering

pelanggaranmu dan betapa banyak dosamu:
menyengsarakan orang benar, menerima
suap dan menghindari orang miskin di pintu
gerbang.
13Maka orang yang bijaksana akan berdiam

diri pada waktu itu; sebab, waktu itu adalah
waktu yang jahat."
14 "Carilah yang baik, dan bukan yang jahat,

agar kamu dapat hidup; dan dengan demikian
TUHAN (YAHWEH - 3068), Allah (Elohim - 430)
semesta alam, beserta kamu, seperti yang
telah kamu katakan.
15Bencilah yang jahat dan lakukanlah yang

baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu
gerbang. Kiranya TUHAN (YAHWEH - 3068),
Allah (Elohim - 430) semesta alam, akan
bermurah hati terhadap sisa keturunan Yusuf."
16 "Oleh karena itu, beginilah TUHAN

(YAHWEH - 3068), Allah (Elohim - 430)
semesta alam, Tuhanku (Tuhan - 136),
berfirman: Ratapan akan ada di semua
lapangan terbuka, dan mereka akan berkata
di semua tempat umum: Aduh! Aduh!
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Dan mereka akan memanggil petani untuk
berkabung, dan para peratap untuk meratap.
17Dan di semua kebun anggur akan

ada ratapan, karena Aku akan lewat di
tengah-tengahmu. TUHAN (YAHWEH - 3068)
berfirman."
18 "Celakalah orang-orang yang merindukan

hari TUHAN (YAHWEH - 3068)! Apakah artinya
hal itu bagimu? Hari TUHAN (YAHWEH - 3068)
adalah kegelapan, dan bukan terang!
19Sama seperti seorang menyelamatkan diri

di hadapan seekor singa, lalu seekor beruang
menemuinya; atau sewaktu ia pulang ke
rumah dan menyandarkan tangannya pada
dinding, lalu seekor ular menggigitnya.
20Bukankah hari TUHAN (YAHWEH - 3068)

akan menjadi kegelapan, dan bukan terang,
bahkan sangat gelap, dan tidak ada terang
sedikit pun di dalamnya?"
21 "Aku membenci, Aku memandang rendah

hari-hari rayamu, dan Aku tidak akan senang
dengan pertemuan-pertemuan khidmatmu.
22Meskipun kamu membuat persembahan-

persembahan bakaran dan persembahan-
persembahan sajianmu naik ke hadapan-Ku,
Aku tidak akan dipuaskan; dan Aku pun tidak
akan memerhatikan persembahan pendamaian
dari hewan-hewanmu yang gemuk."
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23 "Singkirkanlah dari pada-Ku kemeriahan

nyanyian-nyanyianmu, dan Aku tidak mau
mendengar nyanyian harpamu.
24Namun biarlah keadilan bergulung-gulung

seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang
senantiasa mengalir."
25 "Pernahkah kamu membawa kurban-

kurban dan persembahan sajian kepada-Ku
selama empat puluh tahun di padang gurun,
hai keluarga Israel?
26Ya, kamu telah mengangkut Sikkut, rajamu,

dan Kiyyun, patung-patungmu, bintang dari
dewa (ilah-ilahmu - 430) yang telah kamu buat
bagi dirimu sendiri.
27Maka Aku akan menyingkirkan kamu ke

pembuangan jauh ke seberang Damshik.
TUHAN (YAHWEH - 3068) berfirman, Allah
(Elohim - 430) semesta alam Nama-Nya."

6
1 "Celakalah orang-orang yang merasa
tenteram di Sion, dan mereka yang

merasa aman di gunung Samaria; mereka
yang dipandang sebagai para pemimpin
bangsa-bangsa, dan kepada siapa keluarga
Israel datang!
2Menyeberanglah ke Kalneh, dan lihatlah;

dan dari sana pergilah ke Hamat yang
besar itu, lalu turunlah ke Gat daerah orang
Filistin! Apakah mereka lebih baik daripada
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kerajaan-kerajaan itu, atau apakah wilayah
mereka lebih luas daripada wilayahmu?
3Hai kamu yang menganggap hari bencana

masih jauh, dan menyebabkan pemerintahan
kelaliman datang mendekat;
4 yang berbaring di atas ranjang-ranjang

gading, dan yang membaringkan diri di atas
dipan-dipan mereka; dan mereka yang makan
daging anak-anak domba dari kawanannya,
dan anak-anak lembu dari tengah-tengah
kandang;
5mereka yang bermazmur dengan petikan

harpa seperti Daud, mereka menciptakan
nada-nada lagu bagi diri mereka sendiri;
6 yang minum dari cawan-cawan anggur, dan

mereka mengurapi diri dengan minyak-minyak
yang terbaik, tetapi mereka tidak berduka atas
kehancuran Yusuf!
7Sebab itu, sekarang mereka akan pergi ke

dalam pembuangan bersama yang pertama
dari orang-orang buangan itu, dan perayaan
dari orang-orang yang membaringkan diri di
atas dipan-dipan mereka akan lenyap.
8Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH

- 3069) telah bersumpah demi diri-Nya
sendiri, firman TUHAN (YAHWEH - 3068),
Allah (Elohim - 430) semesta alam: Aku tidak
menyukai kesombongan Yakub, dan membenci
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istana-istananya, dan Aku akan menyerahkan
kota dan seluruh isinya."
9 "Dan akan terjadi, jika sepuluh orang

tertinggal dalam sebuah rumah, maka mereka
akan mati.
10Kemudian pamannya, bahkan yang

membakarnya, harus mengangkutnya untuk
mengeluarkan tulang-tulang dari rumah itu;
dan dia berkata kepada yang ada di kedua sisi
rumah itu: Apakah masih ada denganmu? Dan
dia menjawab: Habis! Maka dia akan berkata:
Hus!, sebab tidak membuat Nama TUHAN
(YAHWEH - 3068) diingat!
11Karena, lihatlah, TUHAN (YAHWEH

- 3068) memerintahkan, dan Dia akan
menghancurkan rumah yang besar menjadi
potongan-potongan, dan rumah yang kecil
menjadi kepingan-kepingan."
12 "Apakah kuda-kuda akan berlari ke atas

bukit batu? Atau apakah orang akan membajak
di sana dengan lembu? Sebab kamu telah
mengubah keadilan menjadi racun, dan
buah-buah kebenaran menjadi kepahitan!
13Hai orang-orang yang bersenang-senang

untuk kesia-siaan, yang berkata: Bukankah
kita telah memperoleh sangkakala-sangkakala
bagi diri kita dengan kekuatan kita sendiri?
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14Sebab, ketahuilah, Aku akan

membangkitkan suatu bangsa untuk
melawan kamu, hai keluarga Israel, firman
TUHAN (YAHWEH - 3068), Allah (Elohim - 430)
semesta alam, dan mereka akan menindas
kamu dari jalan masuk ke Hamat sampai ke
aliran sungai Araba."

7
1 "Beginilah Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH
(YAHWEH - 3069) telah memperlihatkan

kepadaku: Dan tampaklah, Dia yang
membentuk kawanan belalang pada
permulaan munculnya tunas berikutnya; dan
tampaklah, tunas berikutnya ada setelah
pemangkasan oleh raja.
2Dan terjadilah, ketika belalang telah selesai

memakan tanaman di negeri itu, maka aku
berkata: Ya, Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH
(YAHWEH - 3068), aku memohon kepada-Mu,
ampunilah! Bagaimana Yakub dapat bertahan,
sebab ia kecil?
3Mengenai hal itu TUHAN (YAHWEH - 3068)

telah menyesal: Hal itu tidak akan terjadi!
TUHAN (YAHWEH - 3068) berfirman."
4 "Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH -

3069) telah membuat aku melihat hal ini:
Dan tampaklah, Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH
(YAHWEH - 3069) menyerukan penghukuman
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dengan api, dan api itu melahap samudera
luas, dan menelan bagian-bagiannya.
5Kemudian aku berkata: Ya, Tuhan (Tuhan -

136) ALLAH (YAHWEH - 3069), aku memohon
kepada-Mu, berhentilah! Bagaimana Yakub
dapat bertahan, sebab ia kecil?
6Mengenai hal itu, TUHAN (YAHWEH - 3068)

telah menyesal: Hal itu tidak akan terjadi!
Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3069)
berfirman."
7 "Dia telah membuat aku melihat hal ini:

Dan, tampaklah Tuhan (Tuhan - 136) sedang
berdiri di dekat tembok yang berbandul tegak
lurus, dan di tangan-Nya ada unting-unting.
8 Lalu TUHAN (YAHWEH - 3068) berfirman

kepadaku: Amos, engkau melihat apa? Dan
aku menjawab: Sebuah unting-unting. Lalu
Tuhan (Tuhan - 136) berfirman: Lihatlah, Aku
akan menempatkan sebuah unting-unting di
tengah-tengah umat-Ku, Israel. Aku tidak akan
pernah mengabaikannya lagi!
9Dan tempat-tempat tinggi Ishak akan

diruntuhkan; juga tempat-tempat kudus
Israel akan disia-siakan; dan Aku akan
bangkit melawan keturunan Yerobeam dengan
pedang."
10 "Kemudian Amazia, imam di Betel,

mengutus orang kepada Yerobeam, raja
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Israel, dengan mengatakan: Amos telah
berkomplot melawan engkau di tengah-tengah
keluarga Israel. Negeri ini tidak akan mampu
menanggung segala perkataannya.
11Sebab demikianlah Amos berkata:

Yerobeam akan mati oleh pedang, dan Israel
pasti akan keluar dari negerinya, pergi ke
pembuangan.
12Dan Amazia telah berkata kepada Amos:

Hai pelihat, pergilah, larilah selamatkan dirimu
ke tanah Yehuda! Dan di sana makanlah roti,
dan di sana engkau harus bernubuat.
13Namun di Betel, janganlah engkau

bernubuat lagi, karena kota itu adalah tempat
kudus raja, dan tempat kediaman raja!
14 Lalu Amos menjawab dan berkata kepada

Amazia: Aku bukan nabi, dan aku bukan
anak seorang nabi, tetapi aku adalah seorang
penggembala ternak dan pengumpul buah ara.
15Dan TUHAN (YAHWEH - 3068) telah

mengambil aku dari belakang kawanan ternak,
dan TUHAN (YAHWEH - 3068) telah berkata
kepadaku: Pergilah, bernubuatlah kepada
umat-Ku, Israel!
16Oleh karena itu sekarang dengarkanlah

firman TUHAN (YAHWEH - 3068). Engkau
berkata: Jangan bernubuat menentang Israel,
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dan jangan mengeluarkan perkataan yang
menentang keturunan Ishak!
17Maka TUHAN (YAHWEH - 3068)

mengatakan hal ini: Istrimu akan menjadi
seorang pelacur di kota, dan anak-anak
lelakimu serta anak-anak perempuanmu
akan rebah oleh pedang, dan tanahmu akan
dibagi-bagi sesuai dengan ukurannya. Dan
kamu akan mati di tanah yang najis. Dan dari
negerinya, Israel pasti akan pergi ke dalam
pembuangan."

8
1 "Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH
- 3069) telah membuat aku melihat hal

ini: Dan lihatlah, sebuah keranjang tempat
buah-buahan musim panas.
2 Lalu Dia berfirman: Amos, engkau melihat

apa? Dan aku menjawab: Sebuah keranjang
tempat buah-buahan musim panas. Dan
TUHAN (YAHWEH - 3068) berfirman kepadaku:
Saat terakhir telah tiba bagi umat-Ku Israel;
Aku tidak akan melewatinya lagi.
3Dan mereka akan menyaringkan nyanyian-

nyanyian tempat suci pada hari itu; firman
Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3068),
Akan ada banyak mayat orang mati, di setiap
tempat orang akan melemparkan mereka ke
luar, sambil berkata: Diamlah!
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4Dengarkanlah ini, hai kamu yang menginjak-

injak orang miskin, dan yang melenyapkan
orang hina dari negeri ini,
5 dengan mengatakan: Kapankah bulan baru

akan berlalu, sehingga kita dapat membeli
gandum? Atau: Kapankah hari Sabat akan
berlalu, sehingga kita dapat menjual tepung,
dengan memperkecil efa, dan memperbesar
shikal, dan memalsukan timbangan-timbangan
yang memperdaya;
6untuk membeli orang yang tak berdaya

dengan uang perak, dan orang miskin dengan
sepasang kasut, dan menjual sekam gandum?
7TUHAN (YAHWEH - 3068) telah bersumpah

demi kebanggaan Yakub: Tentu saja Aku tidak
akan pernah melupakan segala perbuatan
mereka!
8Tidakkah negeri itu akan gemetar untuk hal

itu, dan semua yang tinggal di dalamnya akan
berkabung? Dan semuanya itu akan muncul
seperti terang, dan akan meluap dan surut
seperti sungai Nil di Mesir?"
9 "Dan akan terjadi pada hari itu, firman

Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH -
3069), bahwa Aku akan membuat matahari
tenggelam pada waktu siang, dan Aku akan
menggelapkan bumi pada waktu siang yang
cerah.



AMOS 8.10–14 24
10Dan Aku akan mengubah hari-hari rayamu

menjadi perkabungan, dan semua nyanyianmu
menjadi nyanyian ratapan. Dan Aku akan
membuat kain kabung ada pada semua
pinggang, dan membuat kegundulan di atas
setiap kepala. Dan Aku akan membuatnya
seperti perkabungan bagi seorang anak
tunggal, dan akhir dari semuanya itu akan
menjadi seperti hari yang memilukan."
11 "Ketahuilah, waktu itu tiba, firman Tuhan

(Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3069),
bahwa Aku akan mengirim kelaparan ke atas
negeri ini, bukan kelaparan akan makanan,
dan bukan kehausan akan air, tetapi kelaparan
mendengarkan firman TUHAN (YAHWEH -
3068).
12Dan mereka akan berkelana dari laut ke

laut, dan dari utara bahkan sampai ke timur,
mereka akan mengembara untuk mencari
firman TUHAN (YAHWEH - 3068), dan mereka
tidak akan menemukannya.
13 Pada waktu itu, anak-anak dara yang

cantik dan para pemuda akan pingsan karena
kehausan.
14Mereka yang bersumpah karena kesalahan

Samaria, dan berkata: Demi allahmu (ilahmu -
430) yang hidup, hai Dan! Juga: Demi * (ilah
- 0) orang Bersheba yang hidup! Mereka pun
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akan roboh, dan tidak akan pernah bangkit
lagi."

9
1 "Aku melihat Tuhan (Tuhan - 136)
sedang berdiri di sisi mezbah. Dan Dia

berfirman: Pukullah hulu tiang pintu, maka
ambang-ambang pintu akan bergoncang; dan
hancurkanlah semuanya itu di atas kepala
semua orang. Dan Aku akan membinasakan
yang terakhir dari mereka dengan pedang.
Tidak seorang pun dari mereka yang melarikan
diri akan terluput.
2Dan jika mereka menggali sampai ke alam

maut, dari sana tangan-Ku akan mengambil
mereka. Dan jika mereka mendaki ke langit,
dari sana Aku akan membawa mereka turun.
3Dan seandainya mereka menyembunyikan

diri mereka di puncak gunung Karmel, Aku
akan mencari dan membawa mereka keluar
dari sana. Dan sekiranya mereka bersembunyi
dari pandangan-Ku di dasar laut, dari sana
Aku akan memerintahkan ular, dan dia akan
memagut mereka.
4Dan jika mereka pergi ke tempat penawanan

di hadapan musuh-musuh mereka, dari sana
Aku akan memerintahkan pedang, dan itu
akan membunuh mereka. Dan Aku akan
mengarahkan mata-Ku kepada mereka untuk
malapetaka, dan bukan untuk kebaikan.
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5Dan Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH

- 3069) semesta alamlah (Tsebaot - 6635)
adalah Dia yang menjamah dunia ini sehingga
luluh, dan semua yang tinggal di dalamnya
akan berdukacita. Dan semuanya itu akan naik
seperti sungai Nil, dan surut seperti sungai Nil
di Mesir.
6Dialah yang membangun tingkat-tingkatnya

di langit, dan Dia telah mendasarkan
cakrawalanya di atas bumi; Dia yang
memanggil air laut, dan yang mencurahkannya
ke atas permukaan bumi, TUHAN (YAHWEH -
3068) adalah Nama-Nya."
7 "Bukankah kamu seperti keturunan Kushi

bagi-Ku, hai umat Israel? Firman TUHAN
(YAHWEH - 3068). Tidakkah Aku telah
menuntun Israel keluar dari tanah Mesir,
dan orang-orang Filistin dari Kaftor, dan
orang-orang Aram dari Kir?
8 Lihatlah, mata Tuhan (Tuhan - 136)

Allah (YAHWEH - 3069) tertuju kepada
kerajaan yang penuh dosa itu: Dan Aku akan
melenyapkannya dari muka bumi! Hanya saja,
Aku tidak akan habis-habisan menghancurkan
keturunan Yakub, firman TUHAN (YAHWEH -
3068).
9Sebab lihatlah, Aku akan memerintahkan,

dan Aku akan mengguncangkan keluarga
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Israel di antara semua bangsa, seperti seorang
yang mengguncang-guncangkan sesuatu
dengan pengayak, dan tidak satu butir pun
akan jatuh ke tanah.
10Semua orang berdosa dari umat-Ku akan

mati oleh pedang, yaitu mereka yang berkata:
Bencana tidak akan mendekati, atau datang di
hadapan kita.
11 Pada hari itu Aku akan menegakkan

pondok Daud yang telah runtuh, dan akan
memperbaiki pecahan-pecahannya. Dan Aku
akan menegakkan reruntuhannya, dan Aku
akan membangunnya kembali seperti pada
zaman dahulu;
12 agar mereka dapat memiliki sisa-sisa dari

Edom, serta semua bangsa yang atasnya
Nama-Ku telah disebut, firman TUHAN
(YAHWEH - 3068), yang melakukan hal itu."
13 "Lihatlah, hari itulah yang akan tiba,

firman TUHAN (YAHWEH - 3068), bahwa yang
membajak akan didekati oleh yang menuai,
yang memeras buah-buah anggur, oleh yang
menabur benih. Dan gunung-gunung akan
meneteskan anggur manis, dan semua bukit
akan mencair.
14Dan Aku akan mengembalikan umat-Ku

Israel dari penawanan, dan mereka akan
membangun kembali kota-kota yang hancur.
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Lalu mereka akan tinggal dan mereka
akan menanami kebun-kebun anggur serta
meminum anggurnya. Dan mereka akan
membuat kebun-kebun serta memakan
buah-buahannya.
15Dan Aku akan menanam mereka di negeri

mereka, dan mereka tidak akan pernah dicabut
lagi dari negeri mereka yang telah Aku berikan
kepada mereka, TUHAN (YAHWEH - 3069),
Allahmu (Elohimmu - 430), berfirman."



Obaja

1
1 Penglihatan Obaja. Beginilah firman
Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH -

3068) mengenai Edom. Kami mendengar suatu
berita dari TUHAN (YAHWEH - 3069), seorang
utusan telah diutus ke antara bangsa-bangsa.
"Bangkitlah, biarlah kita bangkit untuk
berperang melawannya!
2 Lihatlah, Aku telah membuat engkau kecil

di antara bangsa-bangsa; engkau sangat
dipandang rendah!
3Kecongkakan hatimu telah membuat engkau

tertipu, hai yang berdiam di celah-celah batu,
tempat tinggalnya yang tinggi, dia berkata
di dalam hatinya: Siapakah yang akan
membawaku turun ke tanah?
4Meskipun engkau melambung tinggi

bagaikan rajawali, dan meskipun sarangmu
terletak di antara bintang-bintang, dari sanalah
Aku akan membawa engkau turun, firman
TUHAN (YAHWEH - 3068).
5 Jika para pencuri, jika para perusak, telah

datang kepadamu malam hari, betapa kamu
telah dibinasakannya, tidakkah mereka akan
mencuri sampai puas? Bila para pemetik
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buah anggur telah datang kepadamu,
tidakkah mereka akan meninggalkan sisa-sisa
pungutan?
6Betapa Esau telah diperiksa, barang-

barangnya yang tersembunyi telah dicari!
7Sampai ke perbatasan wilayah, mereka telah

mengusir kamu, semua teman seperjanjianmu,
mereka telah jadi penipumu, orang-orang yang
telah berkuasa karena damai sejahteramu
mereka akan memasang rotimu sebagai
perangkap di bawahmu, baginya, tidak ada
suatu pun pengertian.
8Tidakkah pada hari itu sendiri, firman

TUHAN (YAHWEH - 3068). Dan Aku akan
membuat binasa orang-orang berhikmat dari
Edom, dan pengertian dari pegunungan Esau.
9Dan akan mengecutkan hati para

pahlawanmu, hai Teman, supaya setiap orang
dari pegunungan Esau akan dibinasakan.
10Oleh sebab kekejaman terhadap

saudaramu Yakub, rasa malu akan meliputimu,
dan engkau akan dimusnahkan untuk
selamanya.
11 Pada saat engkau sedang berdiri sendiri di

kejauhan, pada hari orang-orang tak dikenal
sedang mengangkut tawanan, orang-orang
asing dan pasukannya telah memasuki pintu-
pintu gerbang Yerusalem, dan terhadapnya
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mereka telah membuang undi, engkau bahkan
menjadi seperti salah seorang dari mereka.
12Dan biarlah engkau tidak melihat, pada

hari saudaramu, pada saat kemalangannya.
Dan janganlah engkau bersukacita atas bani
Yehuda, pada hari kehancuran mereka. Dan
janganlah engkau membesarkan mulutmu,
pada hari kesedihan.
13Engkau seharusnya tidak masuk ke

dalam pintu gerbang umat-Ku, pada hari
malapetaka mereka; engkau seharusnya
bahkan tidak melihat kekejaman atasnya,
pada hari malapetakanya; engkau seharusnya
tidak diutus melawan pasukannya, pada hari
malapetakanya.
14Engkau seharusnya tidak berdiri pada

persimpangan jalan untuk membunuh para
pelariannya, dan engkau seharusnya tidak
menyerahkan yang tersisanya pada hari
kesedihan."
15Karena hari TUHAN (YAHWEH - 3068)

sudah dekat atas segala bangsa; sebagaimana
engkau berbuat, hal itu akan diperbuat
kepadamu, upahmu akan berbalik ke
kepalamu.
16Karena sebagaimana engkau telah minum

di atas gunung kudus-Ku, maka segala bangsa
akan minum terus-menerus, dan mereka akan
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minum, dan menelan, dan mereka akan ada
seperti tidak pernah ada.
17Dan di gunung Sion, akan ada orang-orang

yang telah terluput, dan tempat itu akan
menjadi kudus, dan kaum keluarga Yakub
akan memiliki harta milik mereka sendiri.
18Maka kaum keluarga Yakub akan menjadi

seperti api, dan kaum keluarga Yusuf akan
menjadi seperti kobaran api; dan kaum
keluarga Esau akan menjadi seperti jerami,
dan mereka akan menyala di antara mereka
dan membakar mereka habis, dan seorang
pun tidak akan ada yang terluput dari bani
Esau, --karena Tuhanlah (YAHWEH - 3068)
telah berfirman--
19Dan orang-orang Negeb akan memiliki

pegunungan Esau, dan orang-orang Filistin,
bagian yang rendah dari negeri itu, dan
mereka akan memiliki ladang-ladang Efraim
dan ladang-ladang Samaria; dan Benyamin
dan Gilead.
20Dan bagi bani Israel --generasi yang

kembali dari pembuangan ini-- adalah dari
Kanaan sampai ke Sarfat; dan orang-orang
buangan dari Yerusalem yang ada di Sefarad,
akan memiliki kota-kota Negeb.
21Dan mereka yang terbebaskan, akan

naik ke gunung Siong untuk menghakimi
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pegunungan Esau, dan kerajaan itu akan
menjadi milik Tuhanlah (YAHWEH - 3068).



Yunus

1
1Dan datanglah firman TUHAN (YAHWEH -
3068) kepada Yunus, anak Amitai, dengan

mengatakan,
2 "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang

besar itu! Berbicaralah dengan keras kepada
mereka, bahwa kejahatan mereka telah
sampai ke hadapan-Ku!"
3Namun bangkitlah Yunus untuk melarikan

diri dari hadapan TUHAN (YAHWEH - 3068)
menuju Tarsis. Dan dia pergi ke Yafo, lalu
mendapatkan kapal yang akan berangkat ke
Tarsis. Dan dia membayar biaya perjalanannya,
lalu turun ke bagian dalam kapal itu untuk
pergi bersama dengan mereka ke Tarsis, jauh
dari hadapan TUHAN (YAHWEH - 3068).
4Maka TUHAN (YAHWEH - 3068) menurunkan

angin kencang ke atas laut dan terjadilah
badai yang dahsyat ke atas laut, sehingga
kapal itu terancam hancur.
5 Lalu para awak kapal menjadi ketakutan

dan masing-masing orang berteriak kepada
allahnya (ilahnya - 430). Dan mereka
melemparkan barang-barang yang ada di
dalam kapal ke laut untuk meringankan kapal
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itu. Sementara Yunus telah turun ke bagian
kapal yang paling bawah dan berbaring dan
tertidur lelap.
6Maka datanglah kepadanya nakhoda kapal

dan berkata, "Bagaimana mungkin engkau
tidur dengan nyenyak? Bangunlah, berserulah
kepada Allahmu (ilahmu - 430), barangkali
Allah (ilahmu - 430) akan memedulikan kita
sehingga kita tidak mati."
7Dan mereka masing-masing berkata

seorang kepada yang lain, "Marilah kita
membuang undi, agar kita mengetahui oleh
karena siapa bencana ini telah terjadi atas
kita." Kemudian mereka membuang undi, dan
jatuhlah undi atas Yunus.
8 Lalu mereka berkata kepadanya, "Kami

minta kepadamu, ceritakanlah kepada kami,
oleh karena siapakah bencana ini telah terjadi
pada kami? Apakah pekerjaanmu dan dari
mana engkau datang? Apakah negerimu dan
dari bangsa manakah engkau?"
9Maka dia menjawab mereka, "Aku

adalah orang Ibrani, dan aku takut akan
TUHAN (YAHWEH - 3068), Allah (Elohim -
430) semesta langit, yaitu Dia yang telah
menciptakan laut dan darat."
10Dan orang-orang itu takut dengan

ketakutan yang sangat besar, dan mereka
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berkata kepadanya, "Apa ini yang telah engkau
perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui
bahwa dia telah melarikan diri dari hadapan
TUHAN (YAHWEH - 3069), karena dia telah
menceritakannya kepada mereka.
11 Lalu mereka berkata kepadanya, "Apakah

yang harus kami lakukan terhadapmu supaya
laut dapat menjadi tenang di sekitar kita,
karena laut makin bergelora hebat?"
12Maka dia berkata kepada mereka,

"Angkatlah aku dan lemparkanlah aku ke
dalam laut, maka laut di sekitar kamu akan
tenang. Karena aku mengetahui bahwa oleh
karena akulah badai yang besar ini telah
terjadi pada kamu."
13Namun orang-orang itu berusaha keras

mendayung untuk membawa kembali ke
daratan, tetapi mereka tidak mampu karena
laut makin bergelora hebat menghempas
mereka.
14Karena itu, mereka berseru kepada

TUHAN (YAHWEH - 3068) dan berkata,
"Kami memohon kepada-Mu, ya TUHAN
(YAHWEH - 3068), janganlah biarkan kami
mati karena nyawa orang ini, dan janganlah
menanggungkan ke atas kami darah orang
yang tidak bersalah, karena Engkau, ya TUHAN
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(YAHWEH - 3068), telah bertindak sesuai
dengan apa yang Engkau kehendaki."
15 Lalu mereka mengangkat Yunus dan

melemparkan dia ke dalam laut, dan laut pun
menjadi tenang.
16Kemudian orang-orang itu takut dengan

ketakutan yang sangat besar kepada TUHAN
(YAHWEH - 3068), dan mereka mengurbankan
kurban sembelihan kepada TUHAN (YAHWEH -
3068) dan mengikrarkan nazar.
17Maka TUHAN (YAHWEH - 3068)

menentukan seekor ikan besar untuk menelan
Yunus. Dan Yunus pun berada di dalam perut
ikan selama tiga hari tiga malam.

2
1 Lalu Yunus berdoa kepada TUHAN
(YAHWEH - 3068), Allahnya (Elohimnya -

430), dari dalam perut ikan itu.
2 Ia berkata, "Aku berseru dari kesukaranku

kepada TUHAN (YAHWEH - 3068), dan Dia
menjawab aku; dari tengah-tengah alam maut
aku menjerit, dan Engkau mendengar suaraku.
3Karena Engkau telah melempar aku ke

tempat yang dalam, ke tengah lautan,
dan luapan air telah meliputi aku, semua
gelombang-Mu dan ombak-Mu telah
melingkupi aku.
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4Kemudian aku berkata: Aku terbuang

dari hadapan-Mu, bagaimana aku dapat lagi
memandang ke tempat suci kekudusan-Mu?
5Air telah menutupi aku, bahkan nyawaku,

tempat yang dalam meliputi aku, rumput-
rumput laut telah melilit kepalaku.
6Aku telah turun ke dasar gunung-gunung,

perut bumi dengan palang-palangnya telah
melingkupiku selamanya, tetapi Engkau
mengangkat nyawaku dari lubang, ya TUHAN
(YAHWEH - 3068), Allahku (Elohimku - 430).
7Sewaktu jiwaku remuk redam di dalam

diriku, aku mengingat TUHAN (YAHWEH -
3069), dan doaku sampai kepada-Mu ke
tempat suci kekudusan-Mu.
8Orang-orang yang memberikan

penghormatan kepada berhala-berhala
kesia-siaan telah meninggalkan kesetiaan
mereka.
9Tetapi aku, dengan suara ucapan syukur

biarlah aku berkurban kepada-Mu, apa yang
telah kunazarkan aku akan membayarnya.
Keselamatan adalah milik TUHAN (YAHWEH -
3068)."
10Dan berfirmanlah TUHAN (YAHWEH - 3068)

kepada ikan itu, dan ikan itu memuntahkan
Yunus ke darat.
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3
1Dan datanglah firman TUHAN (YAHWEH -
3068) kepada Yunus untuk kedua kalinya,

firman-Nya,
2 "Bangkitlah, pergilah ke Niniwe, kota yang

besar itu dan serukanlah kepadanya berita
yang Aku katakan kepadamu!"
3Maka bangkitlah Yunus dan pergi ke Niniwe

sesuai dengan firman Allah (YAHWEH - 3068).
Adapun Niniwe di hadapan besarnya (Elohim
- 430) adalah kota yang besar, tiga hari
perjalanan.
4Maka mulailah Yunus masuk ke dalam kota

sehari perjalanan jauhnya, lalu ia berseru
dengan mengatakan, "Empat puluh hari lagi,
Niniwe akan dihancurleburkan!"
5Orang-orang Niniwe menjadi percaya

kepada Allah (Elohim - 430) dan mereka
menyerukan untuk berpuasa dan mengenakan
pakaian kabung, dari yang tertinggi di antara
mereka bahkan sampai yang terendah.
6Dan kabar itu sampai kepada raja Niniwe

dan dia bangkit dari takhtanya, serta
melepaskan jubahnya dari tubuhnya dan
menyelubungi dirinya sendiri dengan pakaian
kabung, lalu ia duduk di atas abu.
7Kemudian dia membuat pengumuman, dan

mengumumkannya di seluruh Niniwe melalui
titah raja dan para pembesarnya, dengan
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mengatakan, "Manusia atau binatang atau
kawanan ternak, tidak boleh mencicipi apa
pun. Mereka tidak boleh makan atau minum
air.
8Tetapi biarlah mereka berselubungkan

pakaian kabung, baik manusia maupun
binatang, dan biarlah mereka menjerit dengan
kuat kepada Allah (Elohim - 430), serta biarlah
semua orang berbalik masing-masing dari
jalannya yang jahat dan dari kekejaman yang
dilakukan mereka.
9Siapa tahu Allah (Elohim - 430) sungguh-

sungguh menyesal dan berbalik dari
kedahsyatan murka-Nya sehingga kita tidak
mati."
10Ketika Allah (Elohim - 430) melihat

apa yang mereka lakukan, bahwa mereka
berbalik dari jalan mereka yang jahat,
maka menyesallah Allah (Elohim - 430) atas
malapetaka yang telah Dia rancangkan, dan
Dia pun tidak jadi melakukannya.

4
1Tetapi hal itu membuat Yunus sangat
kecewa, dan dia menjadi marah.

2Maka dia berdoa kepada TUHAN (YAHWEH
- 3069) dan berkata, "Ya TUHAN (YAHWEH -
3069), bukankah ini perkataanku ketika aku
masih ada di negeriku? Oleh karena itulah
aku telah melarikan diri ke Tarsis, karena
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aku mengetahui bahwa Engkau adalah Allah
(Elohim - 410) yang penuh rahmat dan
berlimpah-limpah dalam kasih setia, yang
lambat untuk marah, dan yang menyesal atas
setiap bencana.
3Dan sekarang, ya TUHAN (YAHWEH - 3068),

aku mohon ambillah nyawaku, karena bagiku
lebih baik mati daripada hidup."
4Tetapi TUHAN (YAHWEH - 3068) berfirman,

"Apakah pantas engkau marah kepada-Ku?"
5Kemudian Yunus pergi keluar dari kota itu

dan tinggal di sebelah timur kota itu, lalu
membuat baginya sebuah pondok dan dia
duduk di bawahnya, di dalam naungannya,
hingga dia dapat melihat apa yang akan terjadi
pada kota itu.
6Dan TUHAN (YAHWEH - 3068) Allah (Elohim

- 430) menentukan sebatang tanaman,
dan dia tumbuh melampaui Yunus, untuk
menjadi naungan di atas kepalanya, untuk
membebaskannya dari kesedihannya. Dan
senanglah hati Yunus atas tanaman itu dengan
sukacita yang besar.
7Namun keesokan harinya, pada waktu fajar

menyingsing Allah (Elohim - 430) menentukan
seekor ulat, dan dia menyerang tanaman itu
sehingga menjadi layu.
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8Dan terjadilah, ketika matahari bersinar,

bahwa Allah (Elohim - 430) telah menentukan
suatu angin timur yang menghanguskan, dan
sinar matahari itu menerpa di atas kepala
Yunus sehingga dia lemah lesu. Dan dia
meminta supaya hidupnya berakhir. Ia berkata,
"Lebih baik bagiku mati daripada hidup!"
9Maka berfirmanlah Allah (Elohim - 430)

kepada Yunus, "Sebenarnya apakah engkau
pantas marah karena tanaman itu?" Dan dia
menjawab, "Sebenarnya pantaslah aku untuk
marah bahkan sampai mati!"
10Dan Allah (YAHWEH - 3068) berfirman,

"Engkau memiliki rasa sayang terhadap
tanaman yang tidak engkau kerjakan apa pun
kepadanya, dan engkau tidak membuatnya
tumbuh, yang tumbuh dalam semalam dan
dalam semalam pula dia mati.
11Maka Aku, tidak patutkah Aku mengasihani

Niniwe, kota yang besar itu, yang di dalamnya
ada lebih dari seratus dua puluh ribu orang
yang tidak tahu membedakan antara tangan
kanannya dengan tangan kirinya dan banyak
ternak?"



Mikha

1
1 Firman TUHAN (YAHWEH - 3068) yang
datang kepada Mikha, dari Moreshet pada

zaman Yotam, Ahas dan Hizkia, raja-raja
Yehuda, yang ia lihat atas Samaria dan
Yerusalem.
2 "Dengarlah hai bangsa-bangsa, hai semua

orang; perhatikanlah hai bumi, dan segala
isinya. Biarlah Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH
(YAHWEH - 3069), Tuhan (Tuhan - 136) dari
bait suci-Nya yang kudus, menjadi saksi
melawan kamu.
3Sebab, lihatlah, TUHAN (YAHWEH - 3068)

keluar dari tempat-Nya; dan akan turun dan
berjalan di atas tempat-tempat yang tinggi di
bumi.
4Dan gunung-gunung akan diluluhkan di

bawah kaki-Nya, dan lembah-lembah akan
membelah dirinya sendiri seperti lilin di depan
api, seperti air yang dialirkan ke sebuah lereng.
5Semuanya ini adalah karena pelanggaran

Yakub, dan oleh karena dosa-dosa keluarga
Israel. Apakah pelanggaran Yakub itu?
Bukankah itu Samaria? Dan apakah tempat-
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tempat tinggi di Yehuda? Bukankah itu
Yerusalem?
6Aku akan menyerakkan Samaria seperti

reruntuhan di padang, seperti tempat
persemaian kebun anggur, dan Aku akan
mencurahkan batu-batunya ke lembah dan
dasar-dasarnya akan Kubongkar.
7Dan semua patungnya akan

dihancurleburkan; dan semua upah
sundalnya akan dibakar dengan api, dan Aku
akan menghancurkan semua berhalanya.
Sebab dia telah mengumpulkannya dari upah
seorang sundal dan upah-upah itu akan
kembali menjadi upah sundal.
8Oleh karena itu, biarlah aku meratap dan

biarlah aku menangis keras, biarlah aku
berjalan dengan tidak beralas kaki dan dengan
telanjang; aku akan membuat ratapanku
seperti suara serigala dan kesedihanku seperti
suara tangisan anak-anak betina seekor
burung unta.
9Sebab luka-lukanya tidak tersembuhkan

karena luka itu telah menjalar sampai kepada
Yehuda; luka itu telah menjangkau pintu
gerbang bangsaku, sampai ke Yerusalem.
10 Janganlah memberitakannya di Gat;

Janganlah meratap! Bergulinglah di atas debu
Bet-Le-Afra!
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11Menyeberanglah kepada mereka dengan

keadaan telanjang yang memalukan, hai
penduduk Safir. Penduduk Zaanan tidak keluar.
Ratapan Bet-Haezel: Dia akan mengambil dari
padamu penopang dirinya.
12Sebab penduduk Marot rindu akan

kebaikan, karena bencana dari TUHAN
(YAHWEH - 3069) telah turun ke pintu gerbang
Yerusalem.
13Hai penduduk Lakhis, ikatkanlah kereta

perang pada kuda jantan; itulah permulaan
dosa terhadap putri Sion, karena padamu
ditemukan pelanggaran-pelanggaran Israel.
14Sebab itu, kamu akan memberi

hadiah-hadiah pesta kepada Moreshet-Gat.
Rumah-rumah Akhzib menjadi suatu tipu daya
bagi raja-raja Israel.
15Aku akan membawa kembali seorang

pemilik kepadamu, hai penduduk Maresha!
Kemuliaan Israel akan datang kepada Adulam.
16Botakilah dan cukurlah rambutmu

karena anak-anak kesayanganmu. Perluaslah
kebotakanmu seperti burung nasar, karena
mereka akan pergi dari padamu ke dalam
pembuangan."

2
1 "Celakalah orang-orang yang merancang
kejahatan, dan mempersiapkan kelaliman

di atas tempat tidur mereka, pada waktu fajar
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merekah mereka melakukannya, karena hal itu
ada dalam kekuasaan tangan mereka.
2Dan, mereka menginginkan ladang-ladang

dan merampasnya; dan rumah-rumah, dan
membawanya pergi. Maka mereka menindas
seorang pria dan keluarganya, bahkan seorang
pria dan warisan miliknya.
3Oleh karena itu, demikianlah TUHAN

(YAHWEH - 3068) berfirman: Lihat, Akulah
yang merancang terhadap kaum ini
malapetaka yang dari sana kamu tidak dapat
menggeser tengkukmu, juga kamu tidak dapat
berjalan dengan tinggi hati, karena itulah saat
malapetaka.
4 Pada waktu itu orang akan menyatakan

perumpamaan atas kamu, dan orang akan
meratap, sebuah ratapan diucapkan, dia
berkata: Kami benar-benar telah dihancurkan,
Dia telah mengubah bagian milik bangsaku,
betapa Dia telah memisahkannya dari padaku!
Dia akan membagi-bagikan ladang-ladang kita
kepada yang ingkar.
5Oleh karena itu, bagimu tidak akan ada

orang yang melemparkan tali sebagai undian
di dalam jemaat TUHAN (YAHWEH - 3068)."
6 "Biarlah kamu tidak mengucapkan

perkataan, sekalipun mereka mengucapkan
perkataan. Mereka tidak mengucapkan



MIKHA 2.7–12 5

perkataan kepada orang-orang ini. Celaan-
celaan tidak akan dibalikkan kembali.
7Hai, yang dikatakan keluarga Yakub, apakah

Roh TUHAN (YAHWEH - 3068) terbatas, apabila
hal-hal ini adalah perbuatan-perbuatan-Nya.
Bukankah firman-Ku akan menghasilkan
kebaikan bagi mereka yang berjalan lurus?
8Dan baru saja umat-Ku bangkit untuk

bermusuhan, kamu telah melucuti perhiasan
jubah luar dari yang melintas dengan aman,
yang kembali dari peperangan.
9Kamu telah mengusir para istri umat-Ku dari

rumah kesukaannya; kamu telah mengambil
perhiasan-Ku dari anak-anaknya untuk
selama-lamanya.
10Bangunlah dan pergilah, karena ini

bukanlah tempat istirahat; oleh karena telah
menjadi najis maka dia akan hancur, bahkan
kehancuran sangatlah dahsyat.
11 Jika seseorang berjalan dengan kehampaan

dan dengan tipu muslihat ia menipu, maka
Aku akan mengucapkan perkataan kepadamu
tentang anggur dan minuman keras, dan
dia akan menjadi orang yang mengucapkan
perkataan bagi bangsa ini."
12 "Aku pasti akan mengumpulkan Yakub,

yakni kamu semua; Aku pasti akan
mengumpulkan yang tersisa dari Israel; Aku
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akan menempatkannya bersama-sama seperti
domba-domba Bozra, seperti kawanan domba
di tengah-tengah padang gembalaannya.
Mereka menjadi gaduh karena manusia.
13Orang yang menerobos telah datang ke

hadapan mereka; mereka telah menerobos
dan melewati pintu gerbang; dan keluar
melewatinya. Raja mereka akan melintas di
hadapan mereka, dan TUHAN (YAHWEH -
3068) pemimpin mereka."

3
1 "Dan Aku berkata: Dengarkanlah
sungguh-sungguh! Hai para pemimpin

Yakub, dan para hakim di antara keluarga
Israel, bukankah kamu mengetahui keadilan?
2Orang-orang yang membenci kebaikan

dan orang-orang yang mencintai kejahatan,
yang merobek kulit mereka dari padanya, dan
daging mereka dari tulang-tulang mereka;
3 dan yang memakan daging umat-Ku dan

mengupas kulit mereka dari padanya, dan
mereka menghancurkan tulang-tulangnya, lalu
menyerakkannya seperti dalam belanga, dan
seperti daging dalam periuk.
4Kemudian mereka akan berseru kepada

TUHAN (YAHWEH - 3068), tetapi Dia tidak
akan menjawab mereka. Bahkan Dia akan
menyembunyikan wajah-Nya dari mereka pada
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waktu itu, karena mereka telah melakukan
yang jahat dalam perbuatan mereka.
5Demikianlah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman mengenai para nabi yang
menyebabkan umat-Ku bersalah, yang
menggigit dengan gigi mereka, padahal
mereka menyerukan: Damai! Dan siapa pun
yang tidak memberi sesuatu pada mulut
mereka, maka mereka menyatakan perang
melawan orang itu.
6Oleh karena itu, malam akan menjadi tanpa

penglihatan bagimu, dan akan menjadi gelap
tanpa telaah bagimu; dan matahari akan
terbenam bagi para nabi itu, dan siang akan
menjadi gelap bagi mereka.
7Dan para pelihat akan menjadi malu, dan

penelaah akan menjadi tersipu-sipu, dan
mereka semuanya akan menutupi kumis
mereka karena tidak ada jawaban ya Allah
(Elohim - 430).
8Namun aku telah menjadi penuh kuasa oleh

Roh TUHAN (YAHWEH - 3068), dan keadilan,
dan kuasa, untuk memberitakan kepada Yakub
mengenai pelanggarannya dan kepada Israel
mengenai dosanya.
9Aku minta, dengarkanlah ini, hai para

pemimpin keluarga Yakub dan para penguasa
keluarga Israel, hai orang-orang yang
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membenci keadilan, dan semua orang yang
merusak kebenaran;
10hai yang membangun Sion dengan darah

dan Yerusalem dengan ketidakadilan.
11 Para pemimpinnya menghakimi demi uang

suap, dan para imamnya mengajar demi
upah, serta para nabinya menelaah demi
perak, tetapi mereka seolah-olah bersandar
kepada TUHAN (YAHWEH - 3068), dengan
mengatakan: Bukankah TUHAN (YAHWEH -
3068) ada di antara kita? Malapetaka tidak
akan datang menimpa kita!
12Oleh sebab itu, karena kamulah Sion akan

dibajak seperti ladang dan Yerusalem akan
menjadi reruntuhan, dan gunung bait suci
akan seperti tempat tinggi yang berhutan."

4
1 "Namun, pada hari-hari terakhir akan
terjadi bahwa gunung bait TUHAN

(YAHWEH - 3068) akan didirikan mengatasi
puncak gunung-gunung; dan dia akan
ditinggikan lebih daripada bukit-bukit dan
bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun
kepadanya.
2Dan banyak bangsa akan pergi dan

berkata: Marilah, dan biarlah kita naik ke
gunung TUHAN (YAHWEH - 3069) dan ke bait
Allah (Elohim - 430) Yakub, dan biarlah Dia
mengajar kita jalan-jalan-Nya; dan biarlah kita
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berjalan di jalan-jalan-Nya. Sebab, torat akan
muncul dari Sion dan firman TUHAN (YAHWEH
- 3069) dari Yerusalem.
3Dan Dia akan menghakimi di antara

banyak bangsa, dan akan memutuskan bagi
bangsa-bangsa yang kuat sampai ke tempat
yang jauh. Dan mereka akan menempa
pedang-pedang mereka menjadi mata
bajak, dan tombak-tombak mereka menjadi
pisau-pisau pemangkas. Bangsa tidak akan
mengangkat pedang melawan bangsa, dan
mereka tidak akan lagi belajar perang.
4Namun mereka masing-masing akan

duduk di bawah pohon anggurnya, dan di
bawah pohon aranya, dan tidak ada yang
akan membuat gentar, karena mulut TUHAN
(YAHWEH - 3068) alam (Tsebaot - 6635) telah
berbicara!
5Sebab, segala bangsa akan berjalan

masing-masing dalam nama allahnya (ilahnya
- 430); tetapi kita akan berjalan dalam Nama
TUHAN (YAHWEH - 3068), Allah (Elohim - 430)
kita, untuk selama-lamanya."
6 "Pada hari itu, Firman TUHAN (YAHWEH

- 3068): Biarlah Aku mengumpulkan orang
yang timpang, dan biarlah Aku mengumpulkan
orang yang terbuang dan yang telah
Kususahkan.
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7Dan Aku akan membuat yang timpang

sebagai yang tersisa, dan yang telah terbuang
sebagai suatu bangsa yang kuat. Lalu TUHAN
(YAHWEH - 3068) akan memerintah atas
mereka di gunung Sion dari sekarang sampai
selamanya.
8Dan engkau, hai menara kawanan domba,

benteng putri Sion, akan datang kepadamu
bahkan akan datang pemerintahan yang
utama, kerajaan bagi putri Yerusalem.
9Sekarang, mengapa engkau meneriakkan

teriakan? Tidakkah ada seorang raja di
antaramu? Apakah para penasihatmu telah
binasa? Sebab penderitaan yang berat telah
mencengkeram engkau seperti wanita yang
melahirkan.
10Menggeliatlah dan keluarkanlah, hai putri

Sion, seperti wanita yang melahirkan, karena
sekarang engkau akan keluar dari kota, dan
engkau akan tinggal di padang. Engkau
akan pergi ke Babilon. Di sana engkau akan
dibebaskan. Di sana TUHAN (YAHWEH - 3068)
akan menebusmu dari genggaman yang
memusuhimu.
11Dan sekarang banyak bangsa telah

berkumpul melawan engkau, dengan
mengatakan: Biarlah dia dicemarkan dan
biarlah mata kita memandangi Sion.
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12Namun mereka tidak mengetahui pikiran-

pikiran TUHAN (YAHWEH - 3068) dan mereka
juga tidak memahami nasihat-Nya. Sebab Dia
telah mengumpulkan mereka ke dalam tempat
pengirikan seperti berkas gandum.
13Bangkitlah dan iriklah, hai putri Sion!

Sebab, Aku akan membuat tandukmu
seperti besi dan Aku akan membuat
kukumu seperti tembaga. Lalu engkau akan
menghancurleburkan banyak bangsa. Dan
Aku akan menyerahkan hasil jarahan mereka
kepada TUHAN (YAHWEH - 3068) dan
kekayaan mereka kepada Tuhan seluruh bumi.

5
1Sekarang, bergabunglah serentak,
hai anggota-anggota pasukan; orang

telah mendirikan pengepungan terhadap
kita. Mereka akan menghantam pipi yang
menghakimi Israel dengan tongkat."
2 "Namun engkau, hai Betlehem Efrata, yang

kecil untuk berada di antara pasukan seribu
dari Yehuda, dari padamu akan terbit bagi-Ku,
Seorang yang akan menjadi pemerintah di
Israel; dan yang tampilnya dari semula sejak
zaman dahulu kala.
3Oleh karena itu, dia akan menyerahkan

mereka sampai saat ia yang melahirkan itu,
telah melahirkan; dan orang yang tersisa



MIKHA 5.4–8 12

dari antara saudara-saudaranya akan kembali
kepada bani Israel.
4Dan dia akan berdiri dan menggembalakan

dalam kekuatan TUHAN (YAHWEH - 3069),
di dalam kemuliaan Nama TUHAN (YAHWEH
- 3069), Allahnya (Elohimnya - 430). Dan
mereka akan tinggal tetap, karena sekarang ia
menjadi besar sampai ke ujung-ujung bumi.
5Dan dia ini akan menjadi damai sejahtera.

Ketika Ashur datang ke negeri kita, ketika
Ashur menginjak-injak istana-istana kita, maka
kita akan bangkit melawannya dengan tujuh
gembala, bahkan delapan pemimpin umat
manusia.
6Dan mereka akan memangkas negeri

Ashur dengan pedang dan negeri Nimrod
di pintu-pintu masuknya. Lalu ia akan
melepaskan dari Ashur ketika Ashur masuk
ke negeri kita dan ketika dia menginjak batas
wilayah kita.
7Kemudian yang tersisa dari Yakub akan

berada di tengah-tengah banyak bangsa
seperti embun dari TUHAN (YAHWEH - 3068),
seperti hujan deras di atas rumput, yang tidak
menantikan manusia dan tidak menantikan
anak-anak manusia."
8 "Dan yang tersisa dari Yakub akan berada di

antara bangsa-bangsa lain, di tengah-tengah
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banyak bangsa, seperti seekor singa di antara
binatang-binatang buas di hutan, seperti
seekor singa muda di antara kawanan domba,
yang apabila dia melintas akan menginjak-injak
dan akan merobek-robek, dan tidak ada yang
lolos.
9Biarlah tanganmu teracung melawan

musuh-musuhmu dan semua yang menjadi
musuhmu akan dimusnahkan.
10Dan pada hari itu akan terjadi, firman

TUHAN (YAHWEH - 3068): Aku akan
memusnahkan kuda-kudamu dari tengah-
tengahmu dan Aku akan menghancurkan
kereta-kereta perangmu.
11Aku akan memusnahkan kota-kota di

negerimu dan merobohkan semua bentengmu.
12Aku akan memusnahkan sihir-sihir dari

tanganmu dan bagimu tidak akan ada lagi
yang meramal.
13Aku akan menghancurkan patung-

patungmu dan tugu-tugu berhalamu dari
tengah-tengahmu. Dan engkau tidak akan
bersujud diri lagi pada hasil kerja tanganmu.
14Aku akan mencabut ashera-asheramu dari

tengah-tengahmu dan Aku akan membasmi
musuh-musuhmu.
15Aku akan melaksanakan pembalasan

dalam murka dan kobaran amarah terhadap
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bangsa-bangsa lain karena mereka tidak
mendengarkan."

6
1 "Aku minta, dengarkanlah apa yang
TUHAN (YAHWEH - 3068) firmankan:

Bangkitlah, berjuanglah melawan gunung-
gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar
suaramu!
2Hai gunung-gunung, dengarkanlah

sanggahan TUHAN (YAHWEH - 3069), dan
engkau, hai dasar-dasar bumi yang kokoh.
Sebab sebuah perkara ada antara TUHAN
(YAHWEH - 3069) dengan umat-Nya, dan Dia
akan beperkara dengan Israel.
3Hai umat-Ku, apa yang telah Kuperbuat

kepadamu? Dan bagaimanakah Aku telah
membuat engkau lelah? Jawablah kepada-Ku!
4Sebab, Aku telah membawamu keluar dari

tanah Mesir dan telah menebus engkau dari
rumah perbudakan, dan Aku telah mengutus
Musa, Harun dan Miryam ke hadapanmu.
5Hai umat-Ku, aku minta, ingatlah apa

yang telah Balak, raja Moab rencanakan, dan
apa yang telah Bileam, anak Beor jawab,
dan apa yang terjadi dari Sitim ke Gilgal,
sehingga engkau mengetahui kebenaran
TUHAN (YAHWEH - 3068).
6Dengan apakah aku akan menghadap

TUHAN (YAHWEH - 3068)? Haruskah aku
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bersujud kepada Allah (Elohim - 430) di tempat
yang tinggi? Haruskah aku menemui-Nya
dengan persembahan-persembahan bakaran,
dengan anak-anak lembu yang berumur
setahun?
7Akankah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berkenan dengan ribuan domba jantan,
dengan puluhan ribu curahan minyak?
Haruskah aku memberikan anak sulungku
karena pelanggaranku, buah kandunganku
karena dosa kehidupanku?
8Dia telah memberitakan kepadamu apa

yang baik, hai manusia, dan, apakah yang
TUHAN (YAHWEH - 3068) cari dari padamu
selain untuk melakukan keadilan dan mencintai
kemurahan, dan untuk berjalan dengan rendah
hati bersama Allahmu (Elohimmu - 430).
9Suara TUHAN (YAHWEH - 3068) akan

berseru pada kota itu; dan gaung hikmat akan
melihat Nama-Mu, dengarlah hai suku bangsa
dan siapa yang telah Dia tetapkan!
10Apakah di rumah orang fasik masih ada

kekayaan hasil kefasikan, dan efa yang kurang
ukurannya yang menjadi kebencian?
11Apakah Aku akan bersih dari neraca

kefasikan, atau dari kantung batu timbangan
penipuan?
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12Sebab orang-orangnya yang kaya penuh

dengan kekejaman dan penduduknya
berbicara bohong, dan lidah mereka adalah
penipu di dalam mulut mereka.
13Dan Aku juga telah membuatmu

sakit, dengan memukulmu, dengan
menelantarkanmu karena dosa-dosamu.
14Engkau akan makan tetapi tidak menjadi

kenyang, dan rasa laparmu akan ada di
tengah-tengahmu. Dan biarpun engkau
berpindah, tetapi tidak akan mendapatkan
keselamatan; dan keselamatan apa yang
engkau dapatkan Aku akan menyerahkannya
kepada pedang.
15Engkau akan menabur, tetapi engkau

tidak akan menuai. Engkau akan memeras
buah zaitun, tetapi engkau sendiri tidak akan
berurap dengan minyaknya; dan memeras
anggur baru, tetapi engkau tidak akan minum
anggur.
16Namun orang memelihara dirinya menurut

ketetapan-ketetapan Omri dan semua
perbuatan keluarga Ahab, dan kamu berjalan
menurut nasihat-nasihatnya, sehingga Aku
menyerahkan engkau kepada ketandusan, dan
para penduduknya menjadi suatu suitan, dan
engkau akan menanggung celaan umat-Ku."
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7
1 "Celakalah bagiku, karena aku
telah menjadi seperti pengumpulan

buah-buahan musim panas, seperti pada
pengumpulan buah anggur pilihan. Tidak ada
setangkai anggur pun untuk dimakan; jiwaku
menginginkan buah ara yang matang pertama.
2Orang saleh telah lenyap dari bumi dan

orang jujur tidak ada di antara manusia;
semua mereka mengincar untuk penumpahan
darah; masing-masing memburu saudaranya
dengan perangkap.
3Kedua tangan mereka terampil dalam

melakukan kejahatan; penguasa dan yang
menghakimi meminta uang suap. Dan orang
yang besar, ia membicarakan hawa nafsu
jiwanya, dan dia mewujudkannya.
4Orang yang terbaik dari mereka bagaikan

duri; orang yang jujur lebih daripada pagar
duri. Hari bagi yang memperhitungkanmu,
yakni hari perhitunganmu telah tiba; sekarang
telah menjadi kebingungan mereka.
5 Janganlah memercayai teman. Janganlah

memercayakan diri kepada pembimbing.
Jagalah pintu mulutmu terhadap ia yang
bersandar di dadamu.
6Sebab, ada anak laki-laki yang memandang

rendah ayahnya, anak perempuan yang
bangkit melawan ibunya, menantu perempuan
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melawan ibu mertuanya, maka yang menjadi
musuh setiap orang adalah orang-orang dalam
rumahnya.
7Namun aku akan memandang kepada

TUHAN (YAHWEH - 3068); aku akan
menantikan Allah (Elohim - 430)
keselamatanku; Allahku (Elohim - 430)
akan mendengarkan aku.
8Biarlah yang memusuhiku tidak bergembira

atasku, karena, ketika aku jatuh, aku bangkit
ketika aku duduk dalam kegelapan, TUHAN
(YAHWEH - 3068) adalah terang bagiku.
9Aku akan memikul murka TUHAN (YAHWEH

- 3068) karena aku telah berdosa menentang
Dia sampai Dia memperjuangkan perkaraku
dan memutuskan penghakimanku; Dia akan
membawaku keluar kepada terang sehingga
aku dapat melihat kebenaran-Nya.
10Dan musuhku akan melihat, dan rasa

malu akan meliputinya, dia yang berkata
kepadaku: Di manakah TUHAN (YAHWEH -
3068), Allahmu (Elohimmu - 430)? Mataku
akan memandang kepadanya, sekarang ia
akan menjadi tempat yang terinjak-injak,
seperti lumpur di jalan-jalan.
11Hari untuk membangun tembok-

tembokmu, pada hari itu batas akan
diperluas;
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12 pada hari itu ia akan masuk sampai

kepadamu dari Ashur dan kota-kota
pengepungan dan dari pengepungan bahkan
sampai ke sungai, dan dari laut ke laut,
gunung ke gunung.
13Dan negeri itu akan menjadi kehancuran

karena orang-orang yang tinggal di dalamnya,
karena buah perbuatan mereka.
14Gembalakanlah umat-Mu dengan

tongkat-Mu, kawanan domba kepunyaan-Mu,
yang tinggal dalam keterasingan di hutan,
di tengah-tengah Karmel. Biarlah mereka
digembalakan di Basan dan Gilead seperti
pada zaman dahulu.
15Seperti pada hari kamu keluar dari tanah

Mesir, Aku akan memperlihatkan kepadanya
hal-hal yang tampak ajaib.
16Bangsa-bangsa akan melihat pada segenap

kekuatan mereka dan mereka menjadi malu,
mereka akan membekapkan tangan pada
mulut, telinga mereka akan menjadi tuli.
17Mereka akan menjilat debu seperti seekor

ular, mereka akan gemetar keluar dari
perlindungan-perlindungan mereka seperti
yang menjalar di bumi; mereka akan sangat
takut kepada TUHAN (YAHWEH - 3068), Allah
(Elohim - 430) kami; dan mereka akan takut
terhadap Engkau.
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18Siapakah Allah (Elohim - 410) yang seperti

Engkau, yang menyingkirkan kesalahan dan
mengabaikan pelanggaran atas milik-Nya
yang tersisa? Dia tidak akan mengukuhkan
murka-Nya selamanya karena Dia suka akan
kemurahan hati.
19Dia akan kembali, Dia akan menunjukkan

belas kasihan kepada kita, Dia akan menginjak-
injak kesalahan-kesalahan kita; dan Engkau
akan melemparkan semua dosa mereka ke
dalam tubir laut.
20Engkau akan menunjukkan kesetiaan

kepada Yakub, kebaikan kepada Abraham;
yang Engkau telah bersumpah kepada leluhur
kami sejak zaman dahulu kala."



Nahum

1
1 Pesan ilahi tentang Niniwe. Kitab
penglihatan Nahum orang Elkoshi.

2TUHAN Allah (Elohim - 3069 - 410)
adalah pencemburu dan pembalas; TUHAN
(YAHWEH - 3069) adalah pembalas dan penuh
kemurkaan. TUHAN (YAHWEH - 3069) adalah
pembalas kepada para lawan-Nya dan murka
kepada para musuh-Nya, dan Dia menyimpan
murka-Nya di hadapan musuh-musuh-Nya.
3TUHAN (YAHWEH - 3068) panjang

sabar dan besar kuasa-Nya, namun Dia
sungguh-sungguh tidak akan membiarkan
orang bersalah tanpa hukuman. * (YAHWEH
- 3068) berjalan dalam angin ribut dan badai,
dan awan adalah debu kaki-Nya.
4Dia menghardik laut dan mengeringkannya,

dan mengeringkan semua sungai. Basan dan
Karmel merana, dan bunga-bunga di Libanon
menjadi layu.
5Gunung-gunung berguncang oleh karena

Dia, dan bukit-bukit mencair, bumi menjadi
runtuh di hadapan-Nya dan dunia serta segala
yang berdiam di dalamnya.
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6Di hadapan kemarahan-Nya, siapakah yang

dapat bertahan? Dan siapakah yang dapat
tampil di hadapan kepanasan amarah-Nya?
Murka-Nya tercurah seperti api, dan batu-batu
karang hancur oleh karena Dia.
7TUHAN (YAHWEH - 3068) itu baik, sebagai

tempat perlindungan pada waktu kesukaran;
dan Dia mengenal orang-orang yang percaya
kepada-Nya,
8 tetapi dengan banjir yang melanda, Dia

akan melenyapkan musuh-musuh-Nya yang
bangkit melawan Dia, dan dihalaunya ke dalam
kegelapan.
9Apakah engkau bersepakat melawan

TUHAN (YAHWEH - 3068)? Dia akan membuat
kehancuran, sehingga kesusahan tidak akan
muncul dua kali!
10Karena seperti duri berjalin-jalin, dan

seperti peminum yang mabuk, mereka akan
tersandung dan dilahap seperti jerami kering.
11Dari engkau telah muncul orang yang

merencanakan yang jahat terhadap TUHAN
(YAHWEH - 3068), yang memberi nasihat yang
dursila.
12Demikianlah TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman: Meskipun mereka lengkap dan
demikian banyak jumlahnya, namun mereka
akan dimusnahkan dan akan berakhir. Dan
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meskipun Aku telah menghukum engkau, Aku
tidak akan menghukum engkau lagi.
13Dan sekarang, Aku akan menghancurkan

kuknya dari atasmu, dan Aku akan
memutuskan ikatan-ikatan yang membelenggu
engkau.
14Dan TUHAN (YAHWEH - 3068) telah

memberi perintah mengenai engkau, "Dari
namamu, tidak ada lagi yang akan ditaburkan;
dari kuil allahmu (ilah-ilahmu - 430), Aku akan
menghancurkan patung ukiran dan patung
tuangan; Aku akan menyediakan kuburanmu,
karena engkau telah menjadi hina."
15 Lihatlah di atas gunung-gunung, ada

sepasang kaki yang membawa kabar baik,
yang memberitakan damai sejahtera. Hai
Yehuda, rayakanlah hari-hari rayamu,
bayarlah nazarmu! Karena orang dursila telah
dilenyapkan sama sekali, dia tidak lagi masih
akan lewat di antara engkau."

2
1 "Pengacau telah datang ke hadapanmu,
untuk menjaga benteng awasilah jalan,

kuatkanlah pinggang, makin teguhkanlah
kekuatan!
2Karena TUHAN (YAHWEH - 3068) akan

mengembalikan kemuliaan Yakub seperti
kemuliaan Israel; karena para penjarah
telah menjarah harta mereka dan telah
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menghancurkan carang-carang anggur
mereka.
3 Perisai para pahlawannya telah menjadi

merah, para prajuritnya berpakaian merah tua;
kereta perang akan ada dengan obor berapi
pada hari persiapannya dan pohon-pohon
cemara akan dibuat bergoyang.
4Kereta-kereta perang akan berkejar-kejaran

di jalan-jalan, mereka berdesak-desakan satu
dengan yang lain melewati jalan besar; rupa
mereka bagaikan obor-obor, mereka melesat
bagaikan kilat.
5Dia akan mengingat para pembesarnya,

mereka akan tersandung di perjalanan
mereka; mereka akan tergesa-gesa menuju
ke tembok kota, dan perlindungan telah
dipersiapkan.
6 Pintu-pintu sungai akan dibuka, dan istana

akan melebur.
7Dan yang berada di sana, akan ditelanjangi

dan dibiarkan pergi; dan dayang-dayangnya
akan merintih bagai suara burung merpati,
sambil memukul-mukul dada.
8Tetapi Niniwe seperti kolam air, yang setiap

hari mengalir ke luar. Berhenti! Berhenti!
Mereka berteriak tetapi tidak ada yang
berpaling kepadanya.



NAHUM 2.9–3.1 5
9Rampaslah perak, rampaslah emas! Karena

di sana tidak habis-habisnya harta kekayaan
dari semua yang berharga.
10Dia telah kosong, hampa, tawar dan

hancur! Bahkan hati menjadi tawar, dan lutut
saling berbenturan! Juga pinggang gemetar,
dan wajah semua orang menjadi pucat pasi.
11Di manakah gua singa dan tempat

makan singa-singa muda, tempat singa dan
singa betina berjalan dan tidak ada yang
menggentarkan mereka?
12Singa menerkam untuk mencukupi

makanan anak-anaknya dan mencekik mangsa
untuk singa-singa betinanya, dan memenuhi
liangnya dengan mangsa dan sarangnya
dengan binatang buruan.
13 Lihatlah, Aku menentang engkau, firman

TUHAN (YAHWEH - 3068) alam (Tsebaot -
6635), Aku akan membakar kereta-kereta
perangnya menjadi asap, pedang akan
melahap singa-singa mudamu; Aku akan
melenyapkan mangsamu dari bumi, dan tidak
akan terdengar lagi suara para utusanmu.

3
1Terkutuklah kota penumpah darah itu!
Semuanya itu kebohongan dan penuh

dengan barang-barang rampasan, mangsanya
tidak pernah lolos.



NAHUM 3.2–7 6
2Suara cemeti dan derak-derik roda, dan

kuda yang menyerbu, serta kereta perang
yang berguncang-guncang.
3Orang berkuda yang membawa pedang

yang bersinar-sinar dan tombak yang
berkilauan! Banyak yang terbunuh dan
sejumlah besar menjadi bangkai; dan tidak
henti-hentinya orang mati, dan mereka akan
tersandung di atas mayat-mayat.
4Oleh karena banyak perzinaan pelacur

yang cantik, kekasih dari ilmu sihir, yang
menyebabkan bangsa-bangsa terjual melalui
perzinaannya dan suku-suku bangsa melalui
ilmu sihirnya.
5 Lihatlah, Aku menentangmu, firman TUHAN

(YAHWEH - 3068) semesta alam (Tsebaot
- 6635). Aku akan menyingkapkan rokmu
ke atas wajahmu, dan Aku akan membuat
bangsa-bangsa melihat ketelanjanganmu,
juga Aku akan memperlihatkan aibmu kepada
kerajaan-kerajaan.
6Aku akan melemparkan kotoran ke atasmu,

dan Aku akan memperlakukan engkau dengan
hina, dan membuat engkau menjadi tontonan.
7Maka akan terjadilah, semua orang yang

memandang padamu akan melarikan diri
dari padamu serta berkata, "Sudah hancur
Niniwe! Siapakah yang akan meratapinya? Dari
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manakah Aku akan mencari para penghibur
untukmu?"
8Adakah engkau lebih baik daripada

No-Amon yang berdiam di anak sungai Nil,
dengan air mengelilinginya, yang benteng
pertahanannya adalah laut, dan temboknya
adalah air?
9Etiopia dan Mesir adalah kekuatannya yang

tidak habis-habisnya; Put dan orang Libia
adalah penolongnya.
10Namun dia akan pergi ke tempat

pembuangan, pergi ke dalam penawanan.
Juga anak-anaknya akan dihancurkan
berkeping-keping pada ujung-ujung jalan;
dan terhadap orang-orangnya yang dihormati,
mereka membuang undi, dan semua
pembesarnya diikat dengan rantai.
11Engkau juga akan menjadi mabuk, engkau

akan bersembunyi; engkau juga akan mencari
tempat perlindungan terhadap musuh.
12Seluruh kubu pertahananmu seperti pohon-

pohon ara dengan buah pertamanya; jika
mereka diguncangkan, maka buah-buahnya
berjatuhan ke atas mulut para pelahap.
13 Lihatlah, umatmu seperti wanita-wanita

di tengah-tengahmu; pintu-pintu gerbang
negerimu pasti akan benar-benar terbuka
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kepada musuh-musuhmu; api telah melahap
palang-palang pintumu.
14Timbalah air bagi dirimu untuk menghadapi

pengepungan! Perkukuhlah benteng-benteng
pertahananmu! Pijaklah lumpur! Injaklah
tanah liat! Buatlah cetakan batu bata!
15Di sana api akan melahap engkau; pedang

akan membunuh dan memakan engkau
seperti belalang pelompat. Perbanyaklah
dirimu sendiri seperti belalang pelompat,
ya perbanyaklah dirimu seperti belalang
pindahan.
16Engkau memperbanyak para pedagangmu

lebih daripada bintang-bintang di langit, seperti
belalang pelompat mereka mengembangkan
sayap dan terbang jauh.
17 Para pemimpinmu seperti belalang

pindahan dan para pejabatmu seperti
kawanan belalang, yang terdapat di atas pagar
tanam-tanaman pada waktu dingin, tetapi
pada waktu matahari terbit, mereka terbang
jauh dan tidak diketahui tempat mereka
berada.
18Gembala-gembalamu telah tertidur, hai

raja Ashur! Orang-orangmu yang terpandang
telah tertidur, umatmu telah terpencar-pencar
di atas gunung-gunung, dan tidak ada yang
mengumpulkan mereka.



NAHUM 3.19 9
19Tidak ada keringanan untuk

penghancuranmu, lukamu itu yang
memilukan. Semua orang yang mendengar
beritamu telah bertepuk tangan atasmu,
karena atas siapakah kejahatanmu tidak
terus-menerus menimpa?



Habakuk

1
1 Pesan ilahi yang Nabi Habakuk lihat.
2 "Sampai kapan, ya TUHAN (YAHWEH

- 3068), aku menjerit untuk meminta
pertolongan, tetapi Engkau tidak mau
mendengar? Aku berteriak kepada-
Mu: Kekejaman!, tetapi Engkau tidak
menyelamatkan.
3Mengapa Engkau membuat aku

melihat kejahatan dan mengapa Engkau
memperlihatkan kepadaku kekacauan?
Kehancuran dan kekejaman ada di hadapanku,
perselisihan terjadi dan perkelahian pun
merajalela.
4Sebab itu, hukum menjadi tidak berlaku lagi

dan keadilan tidak akan pernah muncul sampai
kapan pun, karena orang jahat menjerat orang
benar. Oleh sebab itu, muncullah keadilan
yang menyesatkan."
5 "Lihatlah di antara bangsa-bangsa,

perhatikanlah dan terheran-heranlah, karena
suatu pekerjaan sedang berlangsung pada
zamanmu; kamu tidak akan percaya ketika hal
itu diberitahukan.



HABAKUK 1.6–10 2
6Sebab, lihatlah, Aku membangkitkan orang-

orang Kasdim, bangsa yang penuh kebencian
dan yang bergerak dengan kekuatan dan
kecepatan yang besar, yang pergi melintasi
wilayah-wilayah bumi yang luas, untuk
menguasai tempat-tempat kediaman yang
bukan kepunyaannya.
7Dia sangat mengerikan dan menakutkan;

penghakimannya dan kebesarannya muncul
dari dirinya.
8Kudanya berlari lebih cepat daripada macan

tutul dan lebih ganas daripada serigala pada
waktu malam; pasukan berkudanya akan
menyebar, juga pasukan berkudanya akan
datang dari jauh, mereka akan terbang seperti
rajawali yang menyerang untuk melahap.
9Seluruh bangsa itu akan datang untuk

melakukan kekejaman, pasukannya
mengarahkan pandangan mereka ke timur dan
mengumpulkan tawanan seperti banyaknya
pasir.
10Dan dia akan mencemooh raja-raja dan

penguasa-penguasa menjadi sasaran ejekan
baginya. Dia menertawakan setiap kubu
pertahanan dan menimbunnya dengan tanah,
lalu merampasnya.



HABAKUK 1.11–16 3
11Kemudian dia bergerak seperti angin,

tetapi dia bersalah karena mendewakan
kekuatannya."
12 "Bukankah dari dahulu Engkau TUHAN

(YAHWEH - 3069) adalah Allahku (Elohimku -
430) yang kudus? Kami tidak akan mati, ya
TUHAN (YAHWEH - 3069), karena Engkau
menetapkan dia untuk penghakiman; ya,
batu cadas, Engkau menentukan dia untuk
memperbaiki.
13Mata-Mu terlalu suci untuk melihat

kejahatan dan tidak dapat memandang
kelaliman, tetapi mengapa Engkau
memandang orang-orang yang berbuat jahat?
Akankah Engkau diam ketika orang jahat
menghabisi orang yang lebih benar dari dia?
14Dan Engkau membuat manusia seperti ikan

di laut, seperti binatang melata yang tidak ada
pemimpinnya.
15Dia menarik masing-masing dari mereka

dengan kail, ia menangkapnya dengan
jalanya, kemudian mengumpulkannya dengan
pukatnya. Oleh sebab itu, ia akan bersukacita
dan bergembira.
16Dengan demikian, dia akan berkurban

kepada jalanya dan akan membakar dupa
kepada pukatnya, karena oleh alat-alat itu



HABAKUK 1.17–2.5 4

pendapatannya besar dan makanannya
berlimpah-limpah.
17Apakah karena itu ia mengosongkan

jalanya dan tidak berhenti membunuh
bangsa-bangsa dan tidak berbelaskasihan?"

2
1 "Di atas tempat penjagaanku, aku akan
berdiri dan menempatkan diriku di atas

menara, dan aku akan mengamati untuk
melihat apa yang akan Dia katakan kepadaku,
dan aku akan menunggu apa yang akan Dia
jawab mengenai keluhanku."
2Dan TUHAN (YAHWEH - 3068) menjawab

aku dan berkata, "Tuliskanlah penglihatan itu
dan buatlah hal itu jelas di atas loh-loh, supaya
orang yang menemukannya dapat berlari.
3Sebab, penglihatan itu masih menunggu

waktu yang ditentukan, tetapi pada akhirnya
hal itu akan segera terjadi dan tidak akan
berdusta. Jika hal itu berlambat-lambat,
tunggulah, karena pasti akan tiba dan tidak
akan tertunda.
4 Lihatlah, dia membusungkan dada, di dalam

dirinya jiwanya tidak jujur, tetapi orang benar
akan hidup oleh imannya.
5 Lagi pula, karena anggur, seseorang

berkhianat. Orang yang sombong tidak akan
tetap bertahan, karena dia membesarkan
nafsunya seperti dunia orang mati dan seperti
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maut yang tidak pernah merasa cukup. Dan
dia mengumpulkan bangsa-bangsa bagi
dirinya dan mengumpulkan bangsa-bangsa
untuk menjadi miliknya.
6Bukankah semua orang ini menentangnya

dengan celaan, dan mereka akan melancarkan
sindiran, yaitu permainan teka-teki mengenai
dia, dan mengatakan: Terkutuklah dia
yang mengumpulkan apa yang bukan
kepunyaannya. Sampai berapa lama dia
mengumpulkan barang rampasan bagi dirinya?
7Bukankah secara tiba-tiba akan bangkit

orang-orang yang menyerang engkau dan
membuat engkau gemetar ketakutan, lalu
engkau akan menjadi seperti barang rampasan
bagi mereka?
8Sebab, engkau telah menjarah banyak

bangsa, maka semua yang tersisa dari
bangsa-bangsa akan menjarah engkau,
karena darah manusia dan karena kekejaman
terhadap negeri, kota, dan semua yang tinggal
di dalamnya.
9Terkutuklah dia yang memperoleh

keuntungan dengan cara yang kejam untuk
rumahnya, lalu menempatkan sarangnya
di tempat yang tinggi agar selamat dari
jangkauan petaka!



HABAKUK 2.10–16 6
10Engkau telah mendatangkan rasa malu

kepada rumahmu dengan membunuh banyak
bangsa, sehingga membuat dirimu berdosa.
11Sebab, sebuah batu berteriak dari tembok,

dan balok menanggapinya dari rangka rumah.
12Terkutuklah orang yang membangun

sebuah kota di atas darah dan mendirikan
kota berkubu melalui perbuatan kejam karena
ketidakadilan.
13 Lihatlah, bukankah TUHAN (YAHWEH

- 3068) alam (Tsebaot - 6635) yang
menyebabkan bangsa-bangsa bekerja keras
hanya untuk api dan mereka melelahkan diri
mereka hanya untuk kesia-siaan?
14Sebab, bumi akan dipenuhi dengan

pengetahuan tentang kemuliaan TUHAN
(YAHWEH - 3068), seperti air yang menutupi
lautan.
15Terkutuklah orang yang memberi

sesamanya minum bercampur dengan
kemarahan dan berang, yang membuat
mabuk dengan tujuan untuk memandang
ketelanjangan mereka.
16Engkau telah kenyang dengan kejijikan

sebagai ganti kemuliaan. Mabuklah engkau
dan jadilah seperti orang-orang yang tidak
bersunat. Piala dari tangan kanan TUHAN



HABAKUK 2.17–3.2 7

(YAHWEH - 3068) akan mengelilingimu, dan
rasa malu akan jadi kemuliaanmu.
17Sebab, kekejaman di Libanon akan meliputi

engkau dan pemusnahan binatang-binatang
buas akan sangat menakutkan bagi mereka,
karena penumpahan darah manusia dan
karena kekejaman terhadap negeri, kota, dan
semua yang berdiam di dalamnya.
18Apakah yang menjadikan patung ukiran

menguntungkan, sehingga pembentuknya
telah mengukirnya?, juga patung tuangan
pengajar dusta, sehingga pencipta bentuknya
dalam rangka membuat berhala-berhala bisu
itu, memercayakan diri kepadanya?
19Terkutuklah dia yang berkata kepada

sepotong kayu: Terjagalah! Dan kepada batu
bisu: Bangunlah! Dapatkah dia memberi
penyataan? Lihatlah, dia dilapisi dengan emas
dan perak, tetapi sama sekali tidak ada roh di
dalamnya.
20Sedangkan TUHAN (YAHWEH - 3068) ada

di dalam bait-Nya yang kudus. Biarlah seluruh
bumi menjadi sunyi senyap di hadapan-Nya!"

3
1Doa Nabi Habakuk menurut nada
ratapan.

2 "Ya TUHAN (YAHWEH - 3068), aku telah
mendengar suara-Mu, dan aku takut kepada
pekerjaan-Mu, ya TUHAN (YAHWEH - 3068)!



HABAKUK 3.3–8 8

Bangkitkanlah pekerjaan-Mu di antara
tahun-tahun, buatlah itu dikenal di antara
tahun-tahun; dalam murka ingatlah akan belas
kasihan.
3Allah (Elohim - 433) datang dari Teman,

dan Yang Mahakudus dari gunung Paran.
Sela. Keagungan-Nya menutupi langit dan
kepujian-Nya memenuhi bumi.
4Dan kecemerlangan-Nya adalah seperti

cahaya, tanduk-tanduk milik-Nya keluar dari
tangan-Nya dan di sanalah persembunyian
kekuatan-Nya.
5Di depan-Nya berjalan wabah penyakit dan

kobaran api keluar di belakang kaki-Nya.
6Dia berdiri dan mengukur bumi; Dia

mengawasi dan membuat bangsa-bangsa
terguncang, dan gunung-gunung dari zaman
purba akan berpencar-pencar, bukit-bukit
yang berabad-abad lamanya akan sujud
menyembah; jalan-jalan-Nya adalah kekal.
7Aku telah melihat perkemahan orang

Kushan berada di bawah penderitaan, tirai-tirai
perkemahan di tanah Midian akan bergetar.
8Terhadap sungai-sungaikah murka TUHAN

(YAHWEH - 3068) menyala-nyala? Atau
terhadap sungai-sungaikah kemarahan-Mu?
Atau terhadap lautkah kegeraman-Mu,
ketika Engkau mengendarai kuda-kuda-Mu
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dan kereta-kereta pertempuran-Mu yang
membawa kemenangan?
9Busur-Mu telah disingkapkan terbuka sesuai

dengan sumpah yang telah Engkau ucapkan.
Sela. Dengan sungai-sungai, Engkau telah
membelah bumi.
10Gunung-gunung telah melihat Engkau, dan

mereka bergetar, banjir air menghanyutkan,
kedalaman samudera raya mengeluarkan
suaranya, dan mengangkat tangannya
tinggi-tinggi.
11Matahari dan bulan masih berada di tempat

kediamannya yang tinggi; cahaya anak-anak
panah-Mu akan melaju dengan sangat cepat
karena kilauan tombak-Mu yang berkilatan.
12Dengan penuh amarah Engkau akan

berjalan melintasi bumi, dengan keberangan
Engkau akan menginjak-injak bangsa-bangsa.
13Engkau muncul untuk keselamatan

umat-Mu, untuk keselamatan umat yang
Engkau urapi. Engkau menghancurkan bagian
atas rumah orang-orang fasik dan membuka
dasarnya sampai ke atas. Sela.
14Engkau menusuk pemimpin bala tentaranya

dengan anak-anak panahnya sendiri, mereka
yang menyerang untuk menyerakkan aku,
yang kegembiraan mereka adalah untuk
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melahap orang-orang lemah di dalam tempat
yang tersembunyi.
15Dengan kuda-kuda-Mu, Engkau akan

menginjak-injak laut, perairan luas yang
bergelombang.
16Aku telah mendengarnya sehingga tubuhku

menggigil, terhadap suaranya bibirku gemetar;
keburukan masuk ke dalam tulang-tulangku,
dan aku gemetar di dalam diriku; biarlah aku
menunggu dengan tenang hari menyedihkan
yang akan menimpa bangsa yang menyerbu
kita.
17Meskipun pohon ara tidak berbunga dan

pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon
zaitun mengecewakan, dan ladang-ladang
tidak menghasilkan makanan, kambing domba
terhalau dari kurungannya, dan tidak ada
lembu-lembu di dalam kandang-kandang.
18Namun aku akan bersukacita di dalam

TUHAN (YAHWEH - 3068), aku akan
bergembira ria di dalam Allah (Elohim - 430)
keselamatanku.
19ALLAH (YAHWEH - 3069), Tuhanku (Tuhan -

136), adalah kekuatanku; Dia membuat kakiku
seperti kaki rusa, dan Dia akan membuat aku
berjalan di atas tempat-tempatku yang tinggi."
Untuk yang memimpin musik dengan iringan
alat musik berdawai.



Zefanya

1
1 Firman TUHAN (YAHWEH - 3068) yang
datang kepada Zefanya anak Kushi anak

Gedalya anak Amarya anak Hizkia, pada masa
pemerintahan Yosia anak Amon, raja Yehuda.
2 "Aku akan melenyapkan segala sesuatu dari

atas muka bumi," firman TUHAN (YAHWEH -
3068).
3 "Aku akan melenyapkan manusia dan

binatang. Aku akan melenyapkan burung-
burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku
akan membuat orang-orang fasik tersandung
jatuh dan Aku akan mencabut umat manusia
dari atas bumi," firman TUHAN (YAHWEH -
3068).
4 "Aku akan mengulurkan tangan-Ku

terhadap Yehuda dan terhadap seluruh
penduduk Yerusalem. Aku akan memusnahkan
dari tempat ini sisa-sisa Baal, nama para
penyembah berhala bersama dengan para
imamnya,
5 dan orang-orang yang sujud menyembah

di atas sotoh kepada bala tentara langit, dan
juga orang-orang yang sujud menyembah dan
bersumpah setia kepada TUHAN (YAHWEH -
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3068) tetapi selain itu mereka juga bersumpah
kepada Milkom.
6Dan orang-orang yang berbalik dari

mengikuti TUHAN (YAHWEH - 3069), yang
tidak mencari TUHAN (YAHWEH - 3069) dan
tidak meminta petunjuk-Nya."
7Berdiamdirilah di hadapan Tuhan (Tuhan -

136) ALLAH (YAHWEH - 3069), karena hari
TUHAN (YAHWEH - 3068) sudah dekat. Sebab,
TUHAN (YAHWEH - 3068) telah menyediakan
suatu kurban, Dia telah menguduskan
orang-orang yang diundang-Nya.
8Dan akan terjadi pada hari kurban TUHAN

(YAHWEH - 3068), "Aku akan menghukum
para penguasa, anak-anak raja, dan semua
orang yang mengenakan pakaian lain.
9 Juga pada hari itu, Aku akan menghukum

setiap orang yang melompati ambang pintu
dan orang-orang yang memenuhi rumah tuan
mereka dengan kekejaman dan kecurangan.
10Maka pada hari itu, akan ada tangisan

dari gerbang Ikan, firman TUHAN (YAHWEH -
3068), dan suatu ratapan dari perkampungan
lain dan suara reruntuhan yang dahsyat dari
bukit-bukit.
11Merataplah, hai para penduduk Maktes!

Karena semua orang Kanaan telah binasa,
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semua orang yang menimbang perak telah
dilenyapkan.
12Dan pada waktu itu akan terjadi

bahwa Aku akan memeriksa Yerusalem
dengan menggunakan pelita, dan Aku akan
menghukum orang-orang yang hatinya
mengental seperti anggur di atas ampasnya,
juga orang-orang yang sedang berkata di
dalam hati mereka, TUHAN (YAHWEH - 3068)
tidak akan melakukan yang baik dan tidak
akan melakukan yang jahat!
13Dan akan terjadi, bahwa harta benda

mereka menjadi barang jarahan dan
rumah-rumah mereka menjadi sunyi senyap.
Meskipun mereka membangun rumah, namun
mereka tidak akan tinggal di dalamnya;
meskipun mereka membuat kebun anggur,
namun mereka tidak akan meminum anggur
mereka."
14Sudah dekat hari TUHAN (YAHWEH - 3068)

yang besar itu, sudah dekat dan hampir tiba!
Gema suara hari TUHAN (YAHWEH - 3068)
adalah pahit, orang kuat yang ada di sana pun
akan menangis dengan suara keras.
15Hari itu adalah hari kemurkaan, yaitu

hari kesukaran yang penuh bahaya dan
penderitaan yang berat, suatu hari keruntuhan
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dan penghancuran, suatu hari kegelapan dan
kesuraman, hari mendung dan berkabut.
16Hari sangkakala dan pekik perang terhadap

kota-kota yang berkubu dan terhadap
menara-menara yang tinggi.
17 "Aku akan mendatangkan kesukaran atas

manusia sehingga mereka akan berjalan
seperti orang buta, karena mereka telah
berdosa kepada TUHAN (YAHWEH - 3068).
Dan darah mereka akan tercurah seperti debu
dan isi perut mereka akan seperti kotoran."
18 Pada hari kemurkaan TUHAN (YAHWEH

- 3068), baik perak maupun emas mereka
tidak akan mampu melepaskan mereka. Dan
seluruh bumi akan dilalap habis oleh api
cemburu-Nya, karena pemusnahan dahsyat
yang sungguh-sungguh dicemaskan akan Dia
lakukan terhadap seluruh penduduk bumi.

2
1Berkumpullah bersama-sama, dan
berkumpullah hai bangsa yang acuh tak

acuh!
2Sebelum lahir suatu ketetapan, yaitu hari

yang berlalu seperti sekam yang ditiup,
sebelum datang kedahsyatan amarah TUHAN
(YAHWEH - 3068) atas kamu, sebelum datang
hari kemurkaan TUHAN (YAHWEH - 3068) atas
kamu.
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3Carilah TUHAN (YAHWEH - 3068), hai

semua orang yang rendah hati di bumi, yaitu
orang-orang yang telah melakukan perintah-
perintah-Nya. Carilah kebenaran, carilah
kerendahan hati, kiranya kamu dilindungi pada
hari kemurkaan TUHAN (YAHWEH - 3068).
4Karena Gaza akan ditinggalkan sunyi sepi,

Askelon akan menjadi reruntuhan, pada
tengah hari penduduk Asdod akan diusir
keluar, dan penduduk Ekron akan tercabut.
5Celakalah para penduduk tepi laut, yakni

bangsa Kreti! Firman TUHAN (YAHWEH - 3068)
kepadamu, "Hai Kanaan, negeri orang Filistin,
Aku akan memusnahkan engkau hingga tidak
ada lagi penduduknya."
6Dan terjadilah bahwa daerah tepi laut akan

menjadi padang penggembalaan, padang
rumput bagi para gembala dan menjadi tempat
perlindungan bagi kawanan-kawanan ternak
kambing domba.
7Dan daerah tepi laut akan menjadi milik

sisa keturunan Yehuda. Di sana mereka akan
menggembalakan, dan di dalam rumah-rumah
orang Askelon mereka akan berbaring pada
malam hari, karena TUHAN (YAHWEH -
3068), Allah (Elohim - 430) mereka, akan
memerhatikan dan mengembalikan keadaan
mereka.
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8 "Aku telah mendengar ejekan dari

orang Moab dan cercaan dari orang Amon,
bagaimana mereka telah mengutuk umat-Ku
dan telah membesarkan diri mereka atas batas
wilayah umat-Ku.
9Demi Aku Yang Hidup," firman TUHAN

(YAHWEH - 3068) semesta alam (Tsebaot
- 6635), Allah (Elohim - 430) Israel,
"Sesungguhnya Moab akan menjadi seperti
Sodom, dan keturunan Amon menjadi seperti
Gomora, yaitu suatu tempat yang di dalamnya
terdapat tumbuh-tumbuhan berduri dan
lubang-lubang garam dan menjadi reruntuhan
selama-lamanya. Sisa-sisa umat-Ku akan
merampas semuanya itu dan orang-orang
yang masih bertahan dari bangsa-Ku akan
memiliki mereka."
10 Inilah yang menjadi bagian mereka sebagai

ganti dari kesombongan mereka, karena
mereka telah mengejek dan membesarkan diri
terhadap umat TUHAN (YAHWEH - 3069) alam
(Tsebaot - 6635).
11Bagi mereka, TUHAN (YAHWEH - 3068)

sungguh mengerikan, karena Dia akan
menghamburkan semua allah (ilah - 430) di
bumi, dan kepada-Nya akan sujud menyembah
masing-masing orang dari tempatnya, yakni
semua bangsa di daerah pesisir.
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12 "Kamu juga, hai orang-orang Etiopia! Kamu

akan terbunuh oleh pedang-Ku."
13Dan Dia akan mengulurkan tangan-Nya

terhadap utara, dan Dia akan menghancurkan
Ashur, dan akan menjadikan Niniwe daerah
yang tandus, kering seperti padang gurun.
14Dan di tengah-tengahnya akan berbaring

kawanan binatang, yakni semua binatang
yang ada di dalam bangsa itu, termasuk
burung undan dan landak. Mereka akan
ada di tiang-tiang yang besar dan suaranya
akan berteriak-teriak di jendela; burung
gagak di atas ambang pintu, karena Dia akan
membongkar susunan papan kayu arasnya.
15 Inilah kota yang penuh sukacita yang

berdiam dengan aman dan yang berkata
kepada dirinya sendiri, "Hanya ada aku
dan tidak ada yang lain!" Betapa dia telah
menjadi suatu reruntuhan, suatu sarang bagi
binatang-binatang liar. Setiap orang yang
melewatinya bersuit-suit untuk mengejek dan
menggoyang-goyangkan tangannya.

3
1Terkutuklah dia yang memberontak dan
cemar, hai kota yang penuh penindasan!

2Dia tidak mau mendengarkan suara apa
pun dan tidak mau menerima perbaikan; dia
tidak percaya kepada TUHAN (YAHWEH -
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3068) dan dia tidak mendekat kepada Allahnya
(Elohimnya - 430).
3 Para pemuka yang ada di tengah-tengahnya

adalah singa-singa yang mengaum; hakim-
hakimnya adalah seperti serigala-serigala pada
waktu malam yang tidak menyisakan daging
sama sekali pada waktu pagi.
4Nabi-nabinya adalah orang-orang yang

angkuh dan yang curang, imam-imamnya
mencemarkan tempat kudus, mereka tidak
menghormati torat.
5TUHAN (YAHWEH - 3068) adalah benar di

tengah-tengahnya. Dia tidak akan melakukan
yang jahat. Setiap pagi Dia memancarkan
keadilan-Nya, setiap fajar menyingsing Dia
tidak pernah gagal. Orang yang tidak benar
tidak mengenal rasa malu.
6 "Aku telah melenyapkan bangsa-bangsa,

menara-menara perang mereka telah
runtuh. Aku telah menghancurkan jalan-jalan
mereka, sehingga tidak ada seorang pun
yang melewatinya. Kota-kota mereka telah
dihancurkan, sehingga tidak ada seorang
manusia pun dan tidak ada satu pun yang
tinggal.
7Aku telah berkata: Tentulah dia akan takut

kepada-Ku dan dia akan menerima perintah,
sehingga tempat kediamannya dan semua
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yang Aku telah memerintahkan kepadanya
tidak akan dilenyapkan. Tetapi mereka bangun
lebih awal, mereka telah merusak segala
perbuatan mereka."
8 "Sebab itu nantikanlah Aku, firman

TUHAN (YAHWEH - 3068), pada waktu
Aku bangkit menerkam mangsa. Sebab
keputusan-Ku adalah untuk mengumpulkan
bangsa-bangsa bagi-Ku, untuk menghimpun
kerajaan-kerajaan, untuk mencurahkan ke
atas mereka geram-Ku, yaitu kepanasan
amarah-Ku. Karena dalam api kemurkaan-Ku
yang penuh kecemburuan, seluruh bumi akan
terbakar hangus.
9Tetapi sesudah itu, Aku akan

mengembalikan kepada bangsa-bangsa
bibir yang dibersihkan, supaya mereka
semua memanggil kepada Nama TUHAN
(YAHWEH - 3068) untuk melayani-Nya dengan
bahu-membahu.
10Dengan melintasi sungai-sungai negeri

Etiopia, orang-orang beribadah kepada-Ku,
putri dari orang-orang-Ku yang terserak akan
membawa persembahan sajian-Ku.
11 Pada waktu itu engkau tidak akan menjadi

malu karena semua perbuatanmu, di mana
engkau telah memberontak terhadap Aku.
Karena kemudian Aku akan melenyapkan
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dari tengah-tengahmu orang-orang yang
bersukacita di dalam keangkuhan, dan engkau
tidak akan menyombongkan diri lagi di
gunung-Ku yang kudus.
12Bahwasanya Aku akan menyisakan di

tengah-tengahmu suatu umat yang miskin
dan lemah, mereka akan mencari tempat
perlindungan di dalam Nama TUHAN (YAHWEH
- 3068);
13 yaitu orang-orang yang tersisa di Israel.

Mereka tidak akan melakukan kesalahan dan
tidak akan mengucapkan kata-kata dusta,
juga tidak akan ditemukan lidah yang menipu
pada mulut mereka. Karena mereka akan
makan dan berbaring dan tidak satu pun yang
membuat mereka takut."
14Berteriaklah hai putri Sion! Bersorak-

sorailah hai Israel! Bersukacitalah dan
bergembiralah dengan sepenuh hatimu, hai
putri Yerusalem!
15TUHAN (YAHWEH - 3068) telah

melenyapkan penghukuman terhadap engkau,
Dia telah melemparkan musuh-musuhmu.
TUHAN (YAHWEH - 3068), raja Israel, berada
di tengah-tengahmu sehingga engkau tidak
akan takut lagi kepada kejahatan.
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16 Pada waktu itu akan dikatakan kepada

Yerusalem, "Janganlah takut, hai Sion! Jangan
biarkan tanganmu menjadi lemah!
17TUHAN (YAHWEH - 3068), Allahmu

(Elohimmu - 430), ada di tengah-tengahmu
sebagai pahlawan yang akan memberi
kemenangan. Dia akan bersukacita atas
engkau dengan kegembiraan, Dia akan
memperbaharui engkau di dalam kasih-Nya.
Dia akan bergembira atas engkau dengan
sorak-sorai penuh sukacita.
18 "Aku akan mengumpulkan orang-orang

yang teraniaya dari tempat yang telah
ditentukan, mereka adalah orang-orang yang
berasal dari padamu, dengan menghapus cela
padanya.
19 Lihatlah, pada waktu itu Aku akan

berhadapan dengan semua orang yang
menindas engkau, Aku akan menyelamatkan
orang yang timpang, Aku akan mengumpulkan
orang-orang yang tercerai-berai, dan akan
mengubah rasa malu mereka menjadi pujian
dan kemasyhuran di seluruh bumi.
20 Pada waktu itu, Aku akan membawa

kamu pulang, dan pada waktu itu Aku akan
mengumpulkan kamu, karena Aku akan
membentuk kamu bagi sebuah nama dan
sebagai pujian di antara segala bangsa di
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bumi, dengan memulihkan keadaanmu di
depan mata mereka," firman TUHAN (YAHWEH
- 3068).



Hagai

1
1 Pada tahun kedua pemerintahan Raja
Darius, pada bulan keenam, pada hari

pertama bulan itu, datanglah firman TUHAN
(YAHWEH - 3068) melalui Nabi Hagai kepada
Zerubabel anak Sealtiel, gubernur Yehuda,
dan kepada Yosua anak Imam Besar Yozadak,
yang berkata,
2 "Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

alam (Tsebaot - 6635) berfirman, ketika
mengatakan: Bangsa ini berkata: Waktunya
belum tiba, yaitu waktu untuk bait TUHAN
(YAHWEH - 3068) dibangun."
3Dan datanglah firman TUHAN (YAHWEH -

3068) melalui Nabi Hagai, yang mengatakan,
4 "Apakah sekarang waktunya bagi kamu

untuk berdiam di dalam rumah-rumahmu yang
beratap, tetapi bait ini tersia-sia?
5Maka sekarang," beginilah TUHAN (YAHWEH

- 3068) alam (Tsebaot - 6635) berfirman,
"Arahkanlah hatimu pada jalan-jalanmu:
6 kamu telah menabur banyak tetapi

menghasilkan sedikit, kamu makan tetapi tidak
kenyang, kamu minum tetapi tidak puas, kamu
berpakaian tetapi tidak ada kehangatan bagi
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seorang pun; dan dia yang mempekerjakan
dirinya, mempekerjakan dirinya demi sebuah
kantong yang berlubang."
7Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068) semesta

alam (Tsebaot - 6635) berfirman, "Arahkanlah
hatimu pada jalan-jalanmu!
8Dakilah gunung itu dan bawalah kayu dan

bangunlah bait itu, maka Aku akan berkenan
kepadanya, dan Aku akan dimuliakan," TUHAN
(YAHWEH - 3068) berfirman.
9 "Kamu mengusahakan banyak, tetapi

hasilnya sedikit! Dan ketika kamu
membawanya ke rumah, lalu Aku
menghembuskannya, mengapa?," firman
TUHAN (YAHWEH - 3069) semesta alam
(Tsebaot - 6635), "karena rumah-Ku tetap
menjadi reruntuhan, dan kamu, tiap-tiap orang
menyibukkan diri dengan rumahnya sendiri.
10Oleh karena itulah langit di atasmu telah

menahan embun, dan bumi telah menahan
hasilnya.
11Dan Aku telah memanggil kekeringan ke

negeri ini, dan ke atas pegunungan, dan ke
atas padi-padian, dan ke atas anggur baru,
dan ke atas minyak, dan ke atas apa saja yang
tanah hasilkan, dan ke atas manusia, dan ke
atas ternak, dan ke atas semua pekerjaan
tanganmu."
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12Kemudian Zerubabel anak Sealtiel, dan

Yosua anak Imam Besar Yozadak, serta
semua sisa bangsa itu, menaati suara TUHAN
(YAHWEH - 3068), Allah (Elohim - 430)
mereka, dan perkataan Nabi Hagai, karena
TUHAN (YAHWEH - 3068), Allah (Elohim - 430)
mereka, telah mengutusnya. Dan bangsa itu
gentar di hadapan TUHAN (YAHWEH - 3068).
13Dan Hagai, utusan TUHAN (YAHWEH -

3068), mengucapkan pesan TUHAN (YAHWEH
- 3068) kepada bangsa itu, dengan berkata,
"Aku bersamamu, firman TUHAN (YAHWEH -
3068)."
14Dan TUHAN (YAHWEH - 3068) telah

mengobarkan semangat Zerubabel anak
Sealtiel, gubernur Yehuda, dan semangat
Yosua anak Yozadak, Imam Besar, dan
semangat seluruh sisa bangsa itu. Dan mereka
datang dan terus mengerjakan bait TUHAN
(YAHWEH - 3068) alam (Tsebaot - 6635), Allah
(Elohim - 430) mereka,
15 pada hari kedua puluh empat bulan

keenam, pada tahun kedua pemerintahan Raja
Darius.

2
1 Pada bulan ketujuh, pada tanggal dua
puluh satu bulan itu, firman TUHAN

(YAHWEH - 3068) datang melalui Nabi Hagai,
yang mengatakan,
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2 "Sekarang berbicaralah kepada Zerubabel

anak Sealtiel, gubernur Yehuda, dan kepada
Yosua anak Yozadak, Imam Besar, dan kepada
sisa dari bangsa itu, dengan berkata:
3Siapakah di antara kamu yang masih

tinggal, yang pernah melihat bait ini dalam
kemuliaannya dahulu? Dan bagaimanakah
kamu melihatnya sekarang? Apabila
membandingkan dengannya, bukankah bait ini
seperti tidak ada apa-apa di matamu?
4Namun sekarang, jadilah kuat, hai

Zerubabel, firman TUHAN (YAHWEH - 3068).
Dan jadilah kuat, hai Yosua anak Yozadak,
Imam Besar. Dan jadilah kuat dan bekerjalah,
hai seluruh rakyat, firman TUHAN (YAHWEH
- 3068). Sebab, Aku ada besertamu, firman
TUHAN (YAHWEH - 3068) alam (Tsebaot -
6635)."
5 "Sebagaimana firman yang telah Aku

janjikan kepadamu ketika kamu keluar dari
Mesir, demikianlah Roh-Ku tinggal di antara
kamu, janganlah takut!
6Sebab, beginilah TUHAN (YAHWEH -

3068) alam (Tsebaot - 6635) berfirman:
Sekali lagi, sedikit waktu lagi maka Aku akan
mengguncangkan langit, dan bumi, dan
lautan, dan daratan.
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7Dan Aku akan mengguncangkan segala

bangsa, maka kerinduan segala bangsa akan
datang. Lalu Aku akan memenuhi bait ini
dengan kemuliaan, TUHAN (YAHWEH - 3068)
alam (Tsebaot - 6635) berfirman.
8 Perak adalah milik-Ku dan emas adalah

milik-Ku, firman TUHAN (YAHWEH - 3068)
alam (Tsebaot - 6635).
9Kemuliaan rumah yang terakhir ini akan

lebih besar daripada yang sebelumnya, firman
TUHAN (YAHWEH - 3068) alam (Tsebaot -
6635). Dan di tempat ini Aku akan memberikan
damai sejahtera, firman TUHAN (YAHWEH -
3068) semesta alam (Tsebaot - 6635)."
10 Pada tanggal dua puluh empat dari

bulan yang kesembilan, dalam tahun kedua
pemerintahan Darius, datanglah firman TUHAN
(YAHWEH - 3069) kepada Nabi Hagai, yang
mengatakan,
11 "Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

alam (Tsebaot - 6635) berfirman: Sekarang,
tanyakanlah kepada para imam mengenai
torat, dengan mengatakan:
12 Lihatlah, apabila seseorang membawa

daging kudus di dalam punca bajunya,
dan menyentuhkan puncanya ke roti, atau
makanan yang direbus, atau anggur, atau
minyak, atau sesuatu makanan, apakah itu
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akan menjadi kudus?" Dan para imam itu
menjawab dan berkata, "Tidak!"
13Dan berkatalah Hagai, "Jika kecemaran

mayat menyentuh hal-hal itu, apakah itu akan
menjadi cemar?" Dan para imam itu menjawab
dan berkata, "Itu cemar!"
14Dan Hagai menjawab dan berkata,

"Demikianlah umat ini, dan demikianlah
bangsa ini di hadapan-Ku, TUHAN (YAHWEH
- 3068) menyatakan. Dan demikianlah setiap
pekerjaan tangan mereka, dan apa yang
mereka persembahkan di sana adalah cemar.
15Dan sekarang aku meminta kamu,

arahkanlah hatimu pada hal ini: sejak saat ini
dan seterusnya, sebelum peletakan batu di
atas batu di dalam bait TUHAN (YAHWEH -
3068),
16 sejak hal-hal ini terjadi: seseorang datang

pada tumpukan gandum yang dua puluh,
tetapi telah menjadi sepuluh, seseorang
datang pada bak anggur yang lima puluh
untuk mengosongkan pemerasan anggur,
tetapi telah menjadi dua puluh.
17Aku memukul kamu dengan hama, dan

dengan jamur, dan dengan hujan es, dalam
seluruh pekerjaan tanganmu; namun kamu
tidak berbalik kepada-Ku, firman TUHAN
(YAHWEH - 3068)."
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18 "Sekarang arahkanlah hatimu, sejak hari

ini dan seterusnya, sejak hari kedua puluh
empat dari bulan yang kesembilan, sejak hari
saat tempat suci TUHAN (YAHWEH - 3068)
didirikan. Arahkanlah hatimu!
19Apakah benih masih ada di dalam

lumbung? Ya, sampai sekarang pohon anggur,
dan pohon ara, dan pohon delima, dan pohon
zaitun belum menghasilkan. Mulai hari ini, Aku
akan memberkati."
20Dan firman TUHAN (YAHWEH - 3068)

datang kedua kalinya kepada Hagai, pada hari
kedua puluh empat bulan itu, yang berkata,
21 "Berbicaralah kepada Zerubabel, gubernur

Yehuda, dengan mengatakan: Aku akan
mengguncangkan langit dan bumi.
22Dan Aku akan menggulingkan

takhta kerajaan-kerajaan, dan Aku akan
menghancurkan kekuatan kerajaan bangsa-
bangsa. Dan Aku akan menggulingkan kereta-
kereta perang, dan para pengendaranya,
dan kuda-kuda dan para penunggangnya
akan berjatuhan, masing-masing oleh pedang
saudaranya."
23 "Pada hari itu," firman TUHAN (YAHWEH

- 3068) alam (Tsebaot - 6635), "Aku akan
mengambil engkau, hai Zerubabel, hamba-Ku,
anak Sealtiel," firman TUHAN (YAHWEH -
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3068), "dan akan menjadikan engkau seperti
cincin meterai, karena Aku telah memilih
engkau," firman TUHAN (YAHWEH - 3068)
alam (Tsebaot - 6635).



Zakharia

1
1Dalam bulan kedelapan pada tahun
kedua pemerintahan Darius, datanglah

firman TUHAN (YAHWEH - 3068) kepada
Zakharia anak Berekhya anak Ido, sang nabi,
dengan mengatakan,
2 "TUHAN (YAHWEH - 3068) sangat murka

terhadap leluhurmu.
3Maka engkau harus mengatakan kepada

mereka: Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)
alam (Tsebaot - 6635) berfirman: Berbaliklah
kepada-Ku, firman TUHAN (YAHWEH - 3068)
alam (Tsebaot - 6635), maka Aku akan berbalik
kepadamu, firman TUHAN (YAHWEH - 3068)
alam (Tsebaot - 6635).
4 Janganlah menjadi seperti leluhurmu, yang

kepada mereka para nabi yang terdahulu telah
memberitakan dengan berkata: Beginilah
TUHAN (YAHWEH - 3068) alam (Tsebaot
- 6635) berfirman: Sekarang berbaliklah
dari jalan-jalanmu yang jahat dan dari
perbuatan-perbuatanmu yang jahat; tetapi
mereka tidak mendengarkan dan tidak
memberikan perhatian kepada-Ku, firman
TUHAN (YAHWEH - 3068).
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5Di manakah mereka, para leluhurmu itu,

dan para nabi itu, apakah mereka hidup
selama-lamanya?
6Sesungguhnya firman-Ku dan ketetapan-Ku

yang telah Kuperintahkan kepada hamba-
hamba-Ku, para nabi, bukankah semuanya
itu telah sampai kepada leluhurmu? Tetapi
mereka berpaling dan berkata: Sebagaimana
yang telah TUHAN (YAHWEH - 3068) semesta
alam (Tsebaot - 6635) rancangkan untuk
melakukannya terhadap kita, sesuai dengan
tingkah laku dan perbuatan-perbuatan kita,
biarlah Dia melakukannya terhadap kita."
7 Pada hari kedua puluh empat bulan

kesebelas, yaitu bulan Shebat, dalam tahun
kedua pemerintahan Darius, datanglah firman
TUHAN (YAHWEH - 3068) kepada Nabi
Zakharia anak Berekhya anak Ido, dengan
mengatakan:
8Malam itu aku melihat, dan tampaklah

seseorang yang menunggang kuda merah, dan
dia sedang berhenti di antara pohon-pohon
kemenyan yang ada di ngarai; dan di
belakangnya ada kuda-kuda merah, coklat
kemerah-merahan, dan putih.
9Kemudian aku berkata, "Ya Tuanku, apakah

artinya ini?" Lalu malaikat yang sedang
berbicara denganku itu berkata kepadaku,
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"Aku akan memperlihatkan kepadamu apa
artinya ini!"
10Dan orang yang berhenti di antara pohon-

pohon kemenyan itu menjawab dan berkata,
"Inilah mereka yang telah TUHAN (YAHWEH -
3068) utus untuk berjalan mengelilingi bumi."
11 Lalu mereka menjawab malaikat TUHAN

(YAHWEH - 3069) yang berhenti di antara
pohon-pohon kemenyan itu, dan berkata,
"Kami telah berjalan mengelilingi bumi,
dan tampaklah seluruh bumi tetap ada dan
tenang."
12Dan malaikat TUHAN (YAHWEH - 3068) itu

menjawab dan berkata, "Ya, TUHAN (YAHWEH
- 3068) alam (Tsebaot - 6635), sampai
kapankah Engkau tidak berbelaskasihan
kepada Yerusalem dan kepada kota-kota
Yehuda yang telah Engkau murkai selama
tujuh puluh tahun ini?"
13Dan TUHAN (YAHWEH - 3068) menjawab

kepada malaikat yang berbicara denganku itu
kata-kata yang baik, kata-kata penghiburan.
14Dan malaikat yang berbicara denganku

itu berkata kepadaku, "Berserulah sambil
mengatakan: Beginilah TUHAN (YAHWEH
- 3068) semesta alam (Tsebaot - 6635)
berfirman: Aku cemburu kepada Yerusalem
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dan kepada Sion dengan kecemburuan yang
besar.
15Dan dengan murka yang besar Aku marah

terhadap bangsa-bangsa yang merasa aman,
yang aku pernah sedikit marah, tetapi mereka
membantu menimbulkan yang jahat.
16Sebab itu, beginilah TUHAN (YAHWEH

- 3068) berfirman: Aku telah kembali ke
Yerusalem dengan belas kasihan, rumah-Ku
akan dibangun di dalamnya, firman TUHAN
(YAHWEH - 3068) semesta alam (Tsebaot -
6635), dan tali pembatas akan direntangkan
atas Yerusalem.
17 Lagi, serukanlah dengan mengatakan:

Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068) alam
(Tsebaot - 6635) berfirman: Lagi pula,
kota-kota-Ku akan berlimpah-limpah dengan
kebaikan, dan TUHAN (YAHWEH - 3068)
masih akan menghibur Sion dan masih akan
menjatuhkan pilihan atas Yerusalem."
18 Lalu aku melayangkan mataku dan melihat,

dan tampaklah empat tanduk.
19Dan aku berkata kepada malaikat yang

berbicara denganku, "Apakah artinya ini?"
Dan dia berkata kepadaku, "Ini adalah
tanduk-tanduk yang telah menyerakkan
Yehuda, Israel, dan Yerusalem."
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20Dan TUHAN (YAHWEH - 3068)

memperlihatkan kepadaku empat orang
perajin.
21Dan aku berkata, "Orang-orang ini datang

untuk melakukan apa?" Lalu dia menjawab
dengan mengatakan, "Ini adalah tanduk-
tanduk yang telah menyerakkan Yehuda
sehingga tidak seorang pun mengangkat
kepalanya. Namun, mereka ini telah datang
untuk mengganggu mereka dan untuk
melemparkan tanduk-tanduk bangsa-bangsa
yang telah mengangkat tanduknya melawan
negeri Yehuda, untuk menyerakkannya."

2
1 Lalu aku melayangkan mataku dan
melihat, dan tampaklah seseorang, dan

tali pengukur ada di tangannya.
2Dan aku berkata, "Ke manakah engkau

pergi?" Dan dia berkata kepadaku, "Ke
Yerusalem, untuk mengukurnya, untuk melihat
berapa lebarnya dan berapa panjangnya."
3Dan lihatlah, malaikat yang berbicara

dengan aku keluar, dan malaikat yang lain
keluar untuk menjumpainya,
4 dan dia berkata kepadanya, "Berlarilah,

bicaralah kepada orang muda itu, dengan
mengatakan: Yerusalem akan didiami seperti
kota tanpa tembok, karena banyaknya manusia
dan ternak di tengah-tengahnya.
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5Dan Aku baginya akan menjadi tembok

api yang mengelilinginya, firman TUHAN
(YAHWEH - 3069), dan Aku akan ada di
tengah-tengahnya sebagai kemuliaan."
6 "O, o, sekarang luputkanlah dirimu dari

negeri utara," firman TUHAN (YAHWEH -
3068), "sebab Aku telah menyerakkan kamu
seperti keempat penjuru mata angin di langit,"
firman TUHAN (YAHWEH - 3068).
7O, Sion yang tinggal bersama putri Babilon,

lepaskanlah dirimu!
8Karena beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

semesta alam (Tsebaot - 6635) berfirman --Dia
telah mengutus aku, di belakang kemuliaan,
kepada bangsa-bangsa lain yang menjarah
kamu; sebab, siapa yang menjamah kamu, ia
menjamah biji mata-Nya--
9 "Karena, lihatlah, Aku akan mengebaskan

tangan-Ku terhadap mereka, dan mereka akan
menjadi jarahan bagi hamba-hamba mereka."
Dan kamu akan mengetahui bahwa TUHAN
(YAHWEH - 3068) alam (Tsebaot - 6635) telah
mengutus aku.
10 "Bersoraklah dan bersukacitalah, hai putri

Sion! Karena, lihatlah, Aku datang dan akan
tinggal di tengah-tengahmu, firman TUHAN
(YAHWEH - 3068).
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11Dan pada hari itu, banyak bangsa

lain akan ikut bergabung kepada TUHAN
(YAHWEH - 3068), dan bagi-Ku mereka akan
menjadi suatu umat, dan Aku akan tinggal
di tengah-tengahmu." Dan engkau akan
mengetahui bahwa TUHAN (YAHWEH - 3068)
alam (Tsebaot - 6635) telah mengutus aku
kepadamu.
12Dan TUHAN (YAHWEH - 3068) akan

mewariskan bagian-Nya atas tanah yang
kudus kepada Yehuda, dan Dia akan memilih
lagi Yerusalem.
13Hai semua manusia berdiam dirilah di

hadapan TUHAN (YAHWEH - 3068), karena
Dia telah menampilkan diri-Nya dari tempat
kediaman-Nya yang kudus.

3
1Dan Dia memperlihatkan kepadaku Imam
Besar Yosua, yang berdiri di hadapan

malaikat TUHAN (YAHWEH - 3068), dan
Satan, yang berdiri di sebelah kanannya untuk
menjadi pendakwanya.
2 Lalu berkatalah TUHAN (YAHWEH - 3068)

kepada Satan, "Biarlah TUHAN (YAHWEH -
3068) menghardik engkau, hai Satan! Dan
biarlah TUHAN (YAHWEH - 3068), yang
memilih Yerusalem, menghardik engkau!
Bukankah dia ini adalah sepotong ranting yang
direnggut dari api?"
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3Adapun yang dipakaikan jubah yang kotor,

dan yang berdiri di hadapan malaikat itu,
adalah Yosua.
4Maka Dia menjawab dan berkata kepada

mereka yang berdiri di hadapan-Nya, dengan
mengatakan, "Lepaskanlah jubah yang
kotor itu dari padanya!" Lalu Dia berkata
kepadanya, "Lihatlah, Aku telah membuat
kesalahanmu terhapus dari padamu, dan Aku
akan mengenakan pakaian pesta kepadamu!"
5Kemudian aku berkata, "Biarlah mereka

memakaikan serban tahir di kepalanya." Lalu
mereka memakaikan serban tahir di kepalanya,
bahkan mereka mengenakan jubah padanya.
Dan sementara malaikat TUHAN (YAHWEH -
3068) berdiri,
6maka malaikat TUHAN (YAHWEH - 3069)

memperingatkan Yosua, dengan mengatakan,
7 "Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

semesta alam (Tsebaot - 6635) berfirman:
Jika engkau berjalan menurut jalan-jalan-Ku,
dan jika engkau berpegang pada perintah-Ku,
maka engkau pun akan mengatur rumah-Ku
dan engkau juga akan menjaga pelataran-Ku,
bahkan Aku akan memberikan jalan kepadamu
di antara mereka yang berdiri itu.
8Dengarkanlah sekarang, hai Imam Besar

Yosua! Engkau dan teman-temanmu yang
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sedang duduk di hadapanmu, karena mereka
adalah orang-orang mukjizat. Sebab, lihat,
Akulah yang menampilkan hamba-Ku, sang
Tunas.
9Sebab, lihatlah, batu yang telah Kuletakkan

di hadapan Yosua, pada satu batu itu ada
tujuh mata; lihat, Akulah yang mengukir
ukirannya, firman TUHAN (YAHWEH - 3068)
alam (Tsebaot - 6635). Maka Aku yang akan
menghapuskan kesalahan negeri itu dalam
satu hari.
10 Pada hari itu, firman TUHAN (YAHWEH

- 3068) alam (Tsebaot - 6635), kamu
masing-masing akan memanggil sesamanya
untuk berada di bawah pohon anggur dan di
bawah pohon ara."

4
1Dan malaikat yang berbicara denganku
itu telah datang lagi dan membangunkan

aku, seperti seorang yang dibangunkan dari
tidurnya.
2 Lalu ia berkata kepadaku, "Apa yang

kaulihat?" Dan aku berkata, "Aku telah
melihat, dan tampaklah sebuah kaki pelita,
emas seluruhnya, dan tangkinya ada di atas
kepalanya, dan ketujuh pelitanya ada padanya,
dan pada ketujuh pelita itu ada tujuh pipa
yang terletak di atas kepalanya.
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3Dan ada dua pohon zaitun di sampingnya,

satu di sebelah kanan tangki itu dan satu di
sebelah kirinya."
4 Lalu aku menjawab dan berbicara kepada

malaikat yang sedang berbicara denganku,
sambil mengatakan, "Apa artinya ini, Tuanku?"
5Dan malaikat yang sedang berbicara

denganku itu menjawab dan berkata
kepadaku, "Tidakkah engkau mengetahui,
apa artinya ini?" Dan aku menjawab, "Tidak,
Tuanku!"
6Kemudian dia menjawab dan berkata

kepadaku dengan mengatakan, "Inilah firman
TUHAN (YAHWEH - 3068) kepada Zerubabel,
yang berkata: Bukan dengan kekuatan dan
bukan dengan kuasa, tetapi dengan Roh-Ku,
TUHAN (YAHWEH - 3068) alam (Tsebaot -
6635) berfirman.
7Siapakah engkau, hai gunung yang besar?

Di hadapan Zerubabel, bagaikan tanah
rata! Dan dia akan mengeluarkan batu
penjuru utama, dengan seruan baginya: Yang
berkenan! Yang berkenan!"
8Dan datanglah firman TUHAN (YAHWEH -

3068) kepadaku, dengan mengatakan,
9 "Kedua tangan Zerubabel telah meletakkan

dasar bait ini, dan kedua tangannya akan
menyelesaikannya." Dan engkau akan
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mengetahui bahwa TUHAN (YAHWEH - 3068)
semesta alam (Tsebaot - 6635) telah mengutus
aku kepadamu.
10Sebab, siapakah yang meremehkan

hari-hari yang sepele? Maka mereka akan
bersukacita, bahkan akan melihat batu
unting-unting di tangan Zerubabel. Inilah
ketujuh mata TUHAN (YAHWEH - 3068),
mereka inilah yang menjelajah ke seluruh
bumi.
11Kemudian aku melanjutkan dan berkata

kepadanya, "Apakah arti kedua pohon zaitun
ini, yang di sisi kanan kaki pelita itu dan di sisi
kirinya?"
12Dan untuk kedua kalinya aku melanjutkan

serta berkata kepadanya, "Apakah arti kedua
cabang pohon-pohon zaitun yang ada di kedua
lengan pipa-pipa emas yang sedang menguras
minyak keemasan dari padanya?"
13Dan dia berbicara kepadaku dengan

mengatakan, "Tidakkah engkau mengetahui
apa artinya ini?" Dan aku berkata, "Tidak,
Tuanku!"
14 Lalu ia berkata, "Ini adalah kedua orang

yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan
seluruh bumi!"
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5
1 Lalu Aku berbalik dan melayangkan
mataku, dan melihat, dan tampaklah

sebuah gulungan kitab yang melayang-layang.
2Dan dia berkata kepadaku, "Apa yang

kaulihat?" Dan aku berkata, "Aku melihat
sebuah gulungan kitab yang melayang-layang,
panjangnya dua puluh hasta dan lebarnya
sepuluh hasta."
3Dan dia berkata kepadaku, "Inilah sumpah

yang keluar ke seluruh muka bumi; karena
sejak ini, setiap orang yang mencuri akan
dibersihkan dengan hal itu; dan sejak ini,
setiap orang yang bersumpah akan dibersihkan
dengan hal itu.
4 "Aku telah mengeluarkannya," firman

TUHAN (YAHWEH - 3069) semesta alam
(Tsebaot - 6635), "dan hal itu akan masuk ke
dalam rumah pencuri dan ke dalam rumah
orang yang bersumpah demi Nama-Ku untuk
penipuan, lalu hal itu akan tinggal di tengah-
tengah rumahnya dan akan menghabisinya
baik kayu-kayunya maupun batu-batunya."
5Dan malaikat yang berbicara denganku

itu keluar dan berkata kepadaku, "Sekarang,
angkatlah matamu dan lihatlah, apakah yang
muncul itu?"
6Maka aku berkata, "Apakah itu?" Dan Dia

berkata, "Yang muncul itu adalah sebuah efa."
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Dan dia berkata, "Itu adalah gambaran mereka
di seluruh bumi!
7Ya, lihatlah, ada tutup timah yang diangkat,

dan di situ ada seorang wanita yang duduk di
tengah-tengah efa."
8Dan dia berkata, "Inilah kejahatan!" Lalu ia

mendorongnya kembali ke tengah-tengah efa
itu dan melepaskan kembali batu timah itu ke
mulutnya.
9Kemudian aku mengangkat mataku dan

melihat, dan tampaklah dua wanita sedang
keluar, dan ada angin pada sayap-sayap
mereka, bahkan pada mereka ada dua sayap
seperti sayap burung bangau, dan mereka
mengangkat efa itu ke antara bumi dan langit.
10Maka aku berkata kepada malaikat yang

berbicara denganku itu, "Ke manakah mereka
membawa efa itu?"
11Dan dia berkata kepadaku, "Ke tanah

Sinear, untuk membangun sebuah rumah
baginya." Lalu rumah itu didirikan dan dia
ditempatkan di sana, di tempatnya.

6
1Dan aku balik kembali, dan aku
mengangkat mataku dan melihat, dan

tampaklah ada empat kereta yang keluar dari
antara dua gunung, dan gunung-gunung itu
adalah gunung-gunung perunggu.
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2 Pada kereta yang pertama ada kuda-kuda

merah, dan pada kereta yang kedua ada
kuda-kuda hitam.
3Dan pada kereta yang ketiga ada kuda-kuda

putih, dan pada kereta yang keempat ada
kuda-kuda belang yang kuat.
4Dan aku menjawab dan berkata kepada

malaikat yang berbicara denganku itu, "Apakah
artinya ini, Tuanku?"
5Dan malaikat itu menjawab serta berkata

kepadaku, "Inilah keempat roh dari surga,
yang keluar dari kehadiran mereka di hadapan
Tuhan seluruh bumi.
6Yang padanya ada kuda-kuda hitam, itulah

yang keluar ke negeri utara; dan yang putih,
keluar di belakang mereka; dan yang belang,
keluar ke negeri selatan;
7 dan yang kuat, keluar dan berusaha untuk

berjalan kian kemari di bumi." Lalu dia berkata,
"Pergilah, berjalanlah kian kemari di bumi!"
Dan mereka berjalan kian kemari di bumi.
8 Lalu ia memanggil aku dan berbicara

kepadaku dengan mengatakan, "Lihatlah,
mereka yang keluar ke negeri utara, telah
memberi kelegaan kepada Roh-Ku di negeri
utara."
9Dan datanglah firman TUHAN (YAHWEH -

3068) kepadaku dengan mengatakan,
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10 "Untuk mengangkut dari pembuangan, dari

Heldai dan dari Tobia dan dari Yedaya, maka
engkau, engkau sendiri harus datang pada hari
itu, dan engkau harus datang ke rumah Yosia
anak Zefanya, yang telah datang dari Babel.
11Dan engkau harus mengambil perak dan

emas, dan engkau harus membuat mahkota
dan mengenakannya di kepala Yosua anak
Yozadak, imam besar itu.
12Dan engkau harus berkata kepadanya

dengan mengatakan: Beginilah TUHAN
(YAHWEH - 3068) alam (Tsebaot - 6635)
berfirman dengan mengatakan: Lihatlah
seseorang, namanya Tunas. Dan dari
tempatnya, dia akan bertunas, dan dia akan
membangun tempat suci TUHAN (YAHWEH -
3068).
13Ya, dia akan membangun tempat suci

TUHAN (YAHWEH - 3068), dan dia akan
membawa keagungan, dan dia akan duduk
serta memerintah di atas takhtanya, dan dia
akan menjadi imam di atas takhtanya, dan
nasihat damai sejahtera akan ada di antara
keduanya.
14Dan akan ada mahkota-mahkota untuk

Helem, dan untuk Tobia, dan untuk Yedaya,
dan untuk Hen anak Zefanya, sebagai
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kenangan di tempat suci TUHAN (YAHWEH -
3068).
15Dan orang-orang yang jauh akan datang

dan mereka akan membangun di tempat suci
TUHAN (YAHWEH - 3068)." Dan kamu akan
mengetahui bahwa TUHAN (YAHWEH - 3068)
alam (Tsebaot - 6635) telah mengutus aku
kepadamu, dan hal ini akan terjadi apabila
kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara
TUHAN (YAHWEH - 3068), Allahmu (Elohimmu
- 430).

7
1Dan terjadilah pada tahun keempat
pemerintahan Raja Darius, datanglah

firman TUHAN (YAHWEH - 3068) kepada
Zakharia, pada tanggal keempat bulan
kesembilan, dalam bulan Kislew.
2Adapun Sharezer dan Regem-Melekh

serta orang-orangnya telah mengutus untuk
memohon kemurahan di hadapan TUHAN
(YAHWEH - 3069) ke Betel,
3untuk mengatakan kepada para imam yang

ada di bait TUHAN (YAHWEH - 3068) semesta
alam (Tsebaot - 6635), dan kepada para nabi,
dengan mengatakan, "Haruskah aku menangis
pada bulan kelima untuk dinazirkan seperti
yang telah aku lakukan selama bertahun-tahun
ini?"
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4Maka datanglah firman TUHAN (YAHWEH

- 3068) alam (Tsebaot - 6635) kepadaku,
dengan mengatakan,
5 "Berbicaralah kepada seluruh umat

negeri itu dan kepada para imam, dengan
mengatakan: Ketika kamu berpuasa dan
berkabung dalam bulan kelima dan ketujuh,
bahkan tujuh puluh tahun ini, apakah kamu
sungguh-sungguh berpuasa untuk Aku?
6Dan ketika kamu makan bahkan ketika

kamu minum, bukankah kamu sendiri yang
makan dan kamu sendiri yang minum?
7Bukankah perkataan-perkataan ini yang

telah TUHAN (YAHWEH - 3068) sebutkan
dengan perantaraan para nabi terdahulu,
pada saat Yerusalem ada yang menghuni dan
tenteram, bahkan kota-kotanya di sekitarnya,
juga Negeb dan Shefela, ada yang menghuni?"
8Maka datanglah firman TUHAN (YAHWEH -

3068) kepada Zakharia, yang mengatakan,
9 "Beginilah TUHAN (YAHWEH -

3068) semesta alam (Tsebaot - 6635)
berfirman dengan mengatakan: Putuskanlah
penghakiman yang benar dan lakukanlah
kebaikan dan kemurahan seorang terhadap
saudaranya.
10 Janganlah kamu menindas janda dan anak

yatim, pengembara, dan orang miskin. Dan
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janganlah kamu merencanakan kejahatan
dalam hatimu seorang terhadap saudaranya!"
11Namun, mereka menolak untuk

mendengarkan, bahkan mereka memasang
bahu yang menentang, dan telinga mereka
telah menjadi berat untuk mendengarkan.
12Dan mereka telah membuat hati mereka

keras untuk mendengarkan torat dan firman
yang telah TUHAN (YAHWEH - 3068) semesta
alam (Tsebaot - 6635) sampaikan melalui
Roh-Nya dengan perantaraan para nabi
terdahulu, maka datanglah murka yang besar
dari TUHAN (YAHWEH - 3068) * (Tsebaot -
6635).
13 "Dan terjadilah, sebagaimana yang telah

Dia sebutkan, tetapi tidak mereka dengarkan,
maka sekalipun mereka berseru, namun Aku
tidak akan mendengarkan," TUHAN (YAHWEH
- 3068) semesta alam (Tsebaot - 6635)
berfirman.
14 "Dan Aku akan menyerakkan mereka

ke segala bangsa yang mereka tidak
mengenalnya. Dan sesudahnya, negeri itu
akan dijadikan sunyi sepi dari mereka yang
melintas dan yang kembali, dan mereka akan
menjadikan negeri kesukaan itu menjadi
ketandusan."
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8
1Dan datanglah firman TUHAN (YAHWEH
- 3068) alam (Tsebaot - 6635), dengan

mengatakan,
2 "Demikianlah TUHAN (YAHWEH - 3068)

semesta alam (Tsebaot - 6635) berfirman: Aku
cemburu karena Sion, dengan kecemburuan
yang besar; dan dengan panas yang membara
Aku cemburu kepadanya.
3Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068) *

(Tsebaot - 0) berfirman: Aku telah kembali
kepada Sion dan akan tinggal di tengah-tengah
Yerusalem. Dan Yerusalem akan disebut: Kota
Kebenaran, dan gunung TUHAN (YAHWEH -
3068) semesta alam (Tsebaot - 6635): Gunung
Kudus.
4Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068) semesta

alam (Tsebaot - 6635) berfirman: Pria-pria
tua dan wanita-wanita tua masih akan
duduk-duduk di jalan-jalan Yerusalem, dan
masing-masing dengan tongkat di tangannya
karena lanjut usia.
5Dan tempat-tempat terbuka kota itu

akan dipenuhi oleh anak-anak lelaki dan
anak-anak perempuan yang bermain-main di
tempat-tempat terbuka kota itu.
6Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3069) semesta

alam (Tsebaot - 6635) berfirman: Jika hal itu
dianggap ajaib dalam pandangan sisa bangsa
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ini pada masa seperti itu, apakah hal itu juga
dianggap ajaib dalam pandangan-Ku? Firman
TUHAN (YAHWEH - 3069) semesta alam
(Tsebaot - 6635).
7Demikianlah TUHAN (YAHWEH - 3068)

semesta alam (Tsebaot - 6635) berfirman:
Lihatlah, Aku akan menyelamatkan umat-Ku
dari negeri terbitnya matahari dan dari negeri
terbenamnya matahari.
8Dan Aku akan membawa mereka, dan

mereka akan tinggal di tengah-tengah
Yerusalem. Dan mereka akan menjadi umat
bagi-Ku dan Aku akan menjadi Allah (Elohim -
430) bagi mereka dalam kebenaran dan dalam
keadilan."
9Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068) alam

(Tsebaot - 6635) berfirman, "Biarlah kedua
tanganmu menjadi kuat, kamu yang pada
hari-hari ini mendengar perkataan-perkataan
ini dari mulut para nabi, bahwa tempat suci
akan dibangun pada hari difondasikannya
bait TUHAN (YAHWEH - 3068) semesta alam
(Tsebaot - 6635).
10Karena sebelum hari-hari itu, tidak ada

upah bagi manusia dan bagi binatang,
juga tidak ada damai bagi dia yang keluar
atau masuk, oleh karena musuh. Dan Aku
menyuruh setiap orang melawan sesamanya.
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11Namun, sekarang Aku tidak lagi bertindak

terhadap sisa bangsa ini seperti hari-hari yang
lalu," firman TUHAN (YAHWEH - 3068) alam
(Tsebaot - 6635).
12 "Oleh karena benih damai sejahtera, maka

pohon anggur itu akan menghasilkan buahnya,
dan tanah akan memberikan hasilnya, dan
langit akan menurunkan embunnya, dan
Aku akan membuat sisa bangsa ini mewarisi
semuanya itu.
13Dan akan terjadi, bahwa sebagaimana

kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-
bangsa, hai keluarga Yehuda dan keluarga
Israel, demikianlah Aku akan menyelamatkan
kamu, dan kamu akan menjadi berkat.
Janganlah takut, biarlah tanganmu menjadi
kuat!
14Karena beginilah TUHAN (YAHWEH -

3068) alam (Tsebaot - 6635) berfirman:
Sebagaimana yang telah Kurencanakan untuk
melakukan yang jahat terhadap kamu, ketika
para leluhurmu membangkitkan amarah-Ku,
dan Aku tidak menyesal," TUHAN (YAHWEH -
3068) alam (Tsebaot - 6635) berfirman.
15 "Maka pada hari-hari ini Aku telah berbalik,

Aku telah merencanakan untuk melakukan
yang baik bagi Yerusalem dan bagi keluarga
Yehuda. Janganlah takut!
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16 Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan:

Bicarakanlah kebenaran seorang terhadap
sesamanya. Tetapkanlah keadilan dan damai
sejahtera di pintu-pintu gerbangmu.
17Dan biarlah dalam hatimu tidak

merencanakan kejahatan seorang terhadap
sesamanya; dan janganlah mencintai sumpah
palsu, karena Aku membenci semuanya itu,"
firman TUHAN (YAHWEH - 3068).
18 Lalu firman TUHAN (YAHWEH - 3068) alam

(Tsebaot - 6635) datang kepadaku, dengan
mengatakan,
19 "Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

semesta alam (Tsebaot - 6635) berfirman:
Puasa pada bulan keempat dan puasa
pada bulan kelima dan puasa pada bulan
ketujuh dan puasa pada bulan kesepuluh
akan menjadi sukacita dan kegembiraan dan
perayaan-perayaan yang ceria bagi keluarga
Yehuda. Sebab itu, cintailah kebenaran dan
damai sejahtera.
20Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

alam (Tsebaot - 6635) berfirman: Masih ada
bangsa-bangsa yang akan datang, bahkan
yang mendiami banyak kota.
21Dan yang mendiami satu kota akan pergi

ke kota yang lain sambil berkata: Kita akan
benar-benar pergi untuk menenangkan wajah
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TUHAN (YAHWEH - 3068) dan untuk mencari
TUHAN (YAHWEH - 3068) alam (Tsebaot -
6635). Biarlah aku pergi, ya, Aku.
22Dan banyak orang serta bangsa-bangsa

yang kuat, akan datang untuk mencari TUHAN
(YAHWEH - 3068) alam (Tsebaot - 6635) di
Yerusalem, dan untuk menenangkan wajah
TUHAN (YAHWEH - 3068).
23Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068)

semesta alam (Tsebaot - 6635) berfirman:
Pada hari-hari itu ada sepuluh orang dari
segala bangsa menurut bahasanya yang akan
memegang kuat-kuat dan menggenggam
punca jubah seorang Yahudi dengan berkata:
Kami akan pergi bersamamu, karena kami
telah mendengar bahwa Allah (Elohim - 430)
ada besertamu."

9
1 Pesan firman TUHAN (YAHWEH - 3068)
terhadap negeri Hadrakh dan Damshik,

tempat peristirahatannya, ketika mata manusia
dan semua suku Israel tertuju kepada
Tuhanlah (YAHWEH - 3068).
2Dan juga Hamat yang berbatasan

dengannya, Tirus dan Sidon, meskipun mereka
sangat bijaksana.
3Tirus telah membangun benteng bagi

dirinya dan menimbun perak seperti debu serta
menimbun emas seperti lumpur di jalan-jalan.
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4 Lihatlah, Tuhan (Tuhan - 136) akan

melucutinya dan Dia akan membenamkan
kekayaannya ke dalam laut, dan dia sendiri
akan dilahap oleh api.
5 "Askelon akan melihatnya dan menjadi

takut, juga Gaza, dia akan menggeliat
sangat kesakitan, bahkan Ekron, karena
pengharapannya telah mempermalukan. Dan
raja telah lenyap dari Gaza, bahkan Askelon
tidak akan berpenduduk lagi.
6Dan anak haram akan mendiami Asdod, dan

Aku akan melenyapkan keangkuhan Filistin.
7Aku akan menyingkirkan darah dari

mulutnya, dan kejijikan dari antara giginya."
--Tetapi dia yang tertinggal, ya, dia, akan
menjadi milik Allah (Elohim - 430) kita, Dan dia
akan menjadi seorang pemimpin di Yehuda,
dan Ekron akan seperti orang-orang Yebus--
8 "Namun Aku akan berkemah di sekeliling

rumah-Ku sebagai penjaga, oleh karena
yang melintas dan yang kembali, dan yang
menindas tidak akan melewatinya lagi, karena
sekarang Aku telah melihat dengan mata-Ku
sendiri."
9Bersukarialah dengan sangat, hai putri

Sion! Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem.
Lihatlah, Rajamu datang kepadamu! Dia adil
dan jaya, rendah hati dan menunggang seekor
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keledai, dan seekor keledai muda, anak keledai
betina.
10Aku akan memusnahkan kereta perang

dari Efraim dan kuda perang dari Yerusalem,
bahkan busur perang akan dimusnahkan."
--Adapun Dia akan memberitakan damai
sejahtera kepada bangsa-bangsa, dan
pemerintahan-Nya dari laut ke laut dan dari
sungai sampai ke ujung-ujung bumi.--
11 "Lagi pula engkau, oleh darah perjanjian

denganmu, Aku telah membebaskan tawanan-
tawananmu dari lubang yang di dalamnya
tidak ada air.
12Kembalilah ke kubu pertahanan, hai

para tawanan pengharapan; lagi pula hari
inilah yang menyatakan bahwa Aku akan
mengembalikan kepadamu dua kali lipat.
13Karena Aku telah menginjak-injak Yehuda,

milik-Ku, Aku telah mengisi busur dengan
Efraim, dan Aku telah membangkitkan anak-
anakmu, hai Sion, melawan anak-anakmu, hai
Yunani. Dan Aku telah menjadikan engkau
seperti pedang seorang pahlawan."
14Maka TUHAN (YAHWEH - 3068) akan

tampak di hadapan mereka dan anak
panah-Nya akan melesat seperti kilat; dan
Tuhan (Tuhan - 136) ALLAH (YAHWEH - 3069)
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akan meniup sangkakala dan akan berjalan
dalam badai selatan.
15TUHAN (YAHWEH - 3069) semesta alam

(Tsebaot - 6635) akan mempertahankan
mereka. Dan mereka akan melahap dan
menaklukkan para pengumban batu. Dan
mereka akan minum, mereka akan gaduh
seperti karena anggur. Dan mereka akan
menjadi penuh seperti bokor-bokor, seperti
sudut-sudut mezbah.
16Dan pada hari itu, TUHAN (YAHWEH -

3068), Allah (Elohim - 430) mereka, akan
menyelamatkan mereka seperti kawanan
domba umat-Nya, sebab, batu permata
mahkota itulah yang didirikan di atas
tanah-Nya.
17Sungguh, alangkah baiknya dan alangkah

indahnya! Orang-orang muda akan bertumbuh
pesat karena gandum dan anak-anak dara
karena anggur baru.

10
1Mintalah hujan kepada TUHAN
(YAHWEH - 3069), hujan akhir pada

musimnya. Tuhanlah (YAHWEH - 3069)
yang menjadikan guntur, dan Dia akan
memberikan hujan lebat kepada mereka,
tumbuh-tumbuhan di ladang kepada setiap
orang.
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2Sebab terafim telah mengatakan yang

jahat, dan yang menelaah telah melihat
kebohongan, dan mereka membicarakan
mimpi-mimpi kosong. Mereka menghibur
dengan kehampaan. Oleh karena itu,
mereka sesat seperti kawanan domba,
mereka menderita karena tidak ada yang
menggembala.
3 "Murka-Ku menyala-nyala terhadap

penggembala, dan Aku akan memberi balasan
terhadap kambing-kambing jantan," sebab,
TUHAN (YAHWEH - 3068) alam (Tsebaot
- 6635) telah memerhatikan kumpulan
ternak-Nya, yakni keluarga Yehuda, dan
Dia telah membuat mereka seperti kuda
kebesaran-Nya dalam peperangan.
4Dari pada-Nya akan muncul batu penjuru,

dari pada-Nya akan muncul patok, dari
pada-Nya akan muncul busur perang, dari
pada-Nya akan muncul semua yang menindas
bersama-sama.
5Dan mereka akan menjadi seperti para

pahlawan yang menjejakkan kaki di lumpur
jalanan dalam peperangan. Dan mereka
akan berperang karena TUHAN (YAHWEH
- 3068) beserta mereka, dan mereka akan
mempermalukan para penunggang kuda.
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6 "Dan Aku akan memperkuat keluarga

Yehuda, juga Aku akan membuat keluarga
Yusuf selamat, bahkan Aku akan membawa
mereka pulang kembali, karena Aku
berbelaskasihan kepada mereka. Dan mereka
akan menjadi seperti yang tidak pernah
Kutolak, karena Akulah TUHAN (YAHWEH -
3068), Allah (Elohim - 430) mereka, dan Aku
akan menjawab mereka.
7Dan, Efraim akan menjadi seperti seorang

pahlawan dan hati mereka akan bergembira
seperti anggur, dan anak-anak mereka akan
melihat dan bergembira; biarlah hati mereka
bersukacita di dalam TUHAN (YAHWEH -
3068).
8Aku akan bersuit bagi mereka, dan Aku

akan mengumpulkan mereka, karena Aku
telah menebus mereka. Dan mereka akan
menjadi banyak, sebagaimana mereka telah
menjadi banyak.
9Sekalipun Aku menyerakkan mereka ke

antara bangsa-bangsa, namun mereka akan
mengingat Aku di tempat-tempat yang jauh,
dan mereka akan hidup bersama dengan
anak-anak mereka, lalu mereka akan kembali.
10Dan Aku akan membawa mereka pulang

dari tanah Mesir, dan dari Ashur Aku akan
mengumpulkan mereka. Dan Aku akan
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membawa mereka masuk ke tanah Gilead dan
Libanon, sehingga tidak lagi ditemukan tempat
bagi mereka.
11Dan dia akan menyeberang melewati

laut kesukaran, dan dia akan menerjang
gelombang-gelombang di laut; dan dia akan
membuat kering seluruh kedalaman sungai Nil,
dan keangkuhan Ashur akan diruntuhkan dan
dia akan menyingkirkan tongkat kekuasaan
Mesir.
12Dan Aku akan membuat mereka kuat

di dalam TUHAN (YAHWEH - 3068); dan
mereka akan berjalan ke sana kemari di dalam
Nama-Nya," firman TUHAN (YAHWEH - 3068).

11
1Hai Libanon! Bukalah pintu-pintumu,
supaya api dapat melahap di antara

pohon-pohon arasmu.
2Merataplah, hai pohon cemara, karena

pohon aras telah tumbang, karena pohon-
pohon yang kuat telah dihancurluluhkan,
merataplah hai pohon-pohon tarbantin di
Basan, karena hutan yang lebat itu telah
longsor.
3Satu suara ratapan dari para penggembala,

bahwa jubah kemuliaan mereka telah
dihancurkan; satu suara auman dari singa-
singa muda, bahwa keangkuhan Yordan telah
dihancurkan.
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4Beginilah TUHAN (YAHWEH - 3068), Allahku

(Elohimku - 430), berfirman, "Gembalakanlah
kawanan domba sembelihan!
5Sebab, yang membeli mereka akan

membantainya dan tidak merasa bersalah.
Juga yang menjual mereka akan mengatakan:
Diberkatilah TUHAN (YAHWEH - 3068), karena
aku menjadi kaya, meski para gembala mereka
tidak berbelaskasihan atas mereka.
6Karena Aku tidak akan berbelaskasihan lagi

atas penduduk negeri itu," firman TUHAN
(YAHWEH - 3068), "maka lihatlah, Akulah
yang menyebabkan manusia menyerahkan
setiap orang ke dalam tangan sesamanya,
dan ke dalam tangan rajanya, dan mereka
akan memukul negeri itu dan Aku tidak akan
meluputkannya dari tangan mereka."
7Dan aku akan menggembalakan kawanan

domba sembelihan, bahkan kamu, hai yang
miskin di antara kawanan domba. Maka aku
mengambil dua tongkat bagiku, yang satu
aku menyebutnya Kesenangan dan yang
lain aku menyebutnya Kesatuan. Lalu aku
menggembalakan kawanan itu.
8Dan dalam satu bulan aku menyingkirkan

tiga penggembala. Karena jiwaku menjadi
tidak sabar terhadap mereka, sebaliknya jiwa
mereka pun merasa benci terhadap aku.
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9Maka aku berkata, "Aku bukanlah

penggembala kamu, yang mau mati, biarlah
dia mati, dan yang mau lenyap, biarlah dia
lenyap, dan yang masih tertinggal, biarlah
yang betina memakan daging sesamanya!"
10Kemudian aku mengambil tongkatku, yaitu

Kesenangan, dan mematahkannya menjadi
dua untuk membatalkan perjanjianku yang
telah kuadakan dengan semua bangsa.
11Maka pada hari itu, hal itu telah dibatalkan;

dan, demikianlah yang miskin dari kawanan
domba itu, yang memerhatikan aku, akan
mengetahui bahwa itulah firman TUHAN
(YAHWEH - 3068).
12Dan aku berkata kepada mereka,

"Sekiranya baik menurut pandanganmu,
berikanlah upahku, tetapi jika tidak, tahanlah!"
Maka mereka membayar upahku, tiga puluh
keping perak.
13Namun, TUHAN (YAHWEH - 3069)

berfirman kepadaku, "Serahkanlah itu kepada
tukang periuk!" Oleh karena aku telah dihargai
oleh mereka dengan harga tinggi, maka aku
mengambil ketiga puluh keping perak itu dan
menyerahkannya kepada tukang periuk di bait
TUHAN (YAHWEH - 3069).
14Kemudian, aku mematahkan tongkatku

yang kedua, yaitu Kesatuan, supaya aku dapat
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memecahkan persaudaraan antara Yehuda
dan Israel.
15Selanjutnya TUHAN (YAHWEH - 3068)

berfirman kepadaku, "Ambillah lagi bagimu
peralatan seorang penggembala yang bodoh!
16Karena, lihatlah, Aku akan membangkitkan

seorang penggembala di negeri ini. Dia tidak
mencari yang terhilang, ia tidak memelihara
yang muda, dan dia tidak menyembuhkan
yang terluka, dia tidak menopang yang belajar
berdiri. Sebaliknya, dia memakan daging yang
gemuk, dan dia mencabuti kuku-kuku mereka.
17Celakalah penggembala kesia-siaan yang

mengabaikan kawanan domba! Sebilah pedang
ada pada lengannya dan pada mata kanannya!
Lengannya akan benar-benar menjadi kering
dan mata kanannya akan benar-benar menjadi
buta!"

12
1 Pesan firman TUHAN (YAHWEH -
3068) terhadap Israel. Firman TUHAN

(YAHWEH - 3068) yang membentangkan langit
dan yang meletakkan dasar bumi, dan yang
menciptakan roh manusia di dalam dirinya.
2 "Lihatlah, Akulah yang membuat Yerusalem

sebagai cawan yang memusingkan bagi semua
bangsa sekelilingnya, bahkan hal itu pun
terjadi atas Yehuda, pada saat pengepungan
terhadap Yerusalem.
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3Dan terjadilah pada hari itu, Aku akan

membuat Yerusalem batu beban bagi semua
bangsa. Semua yang mengangkutnya akan
terluka parah; dan semua bangsa di bumi akan
dikumpulkan melawan dia.
4 Pada hari itu, firman TUHAN (YAHWEH -

3068), Aku akan menghantam semua kuda
dengan kepanikan, dan yang menungganginya
dengan kegilaan. Dan, Aku akan membuka
mata-Ku terhadap keluarga Yehuda, tetapi
Aku akan menghantam setiap kuda dari
bangsa-bangsa dengan kebutaan.
5Maka para pemimpin Yehuda akan berkata

dalam hatinya: Penduduk Yerusalem bersama
TUHAN (YAHWEH - 3068) alam (Tsebaot -
6635), Allah (Elohim - 430) mereka, adalah
kekuatan bagiku.
6 Pada hari itu, Aku akan membuat para

pemimpin Yehuda seperti tungku api di antara
pepohonan, dan seperti obor api pada berkas
gandum; dan mereka akan melalap semua
bangsa di sekitarnya, di sebelah kanan dan
di sebelah kirinya. Dan Yerusalem akan tetap
berdiam di tempatnya, yaitu di Yerusalem."
7TUHAN (YAHWEH - 3068) akan

menyelamatkan kemah-kemah Yehuda terlebih
dahulu, supaya keindahan keluarga Daud dan
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keindahan penduduk Yerusalem tidak akan
bermegah terhadap Yehuda.
8 Pada hari itu TUHAN (YAHWEH - 3068)

akan mempertahankannya demi penduduk
Yerusalem. Dan pada hari itu, orang yang
tersandung di antara mereka akan menjadi
seperti Daud, dan keturunan Daud akan
seperti Allah (Elohim - 430), seperti Malaikat
TUHAN (YAHWEH - 3068) di hadapan mereka.
9 "Dan pada hari itu akan terjadi, Aku akan

berusaha untuk menghancurkan semua
bangsa yang datang melawan Yerusalem.
10 Lalu, ke atas keluarga Daud dan ke atas

penduduk Yerusalem, Aku akan mencurahkan
roh anugerah dan permohonan. Dan mereka
akan memandang kepada-Ku yang telah
mereka tikam; mereka akan meratap atasnya,
seperti ratapan atas anak tunggal; dan akan
merasa pahit karenanya, seperti merasa pahit
karena anak sulung.
11 Pada hari itu besarlah ratapan di Yerusalem,

seperti ratapan di Hadad-Rimon, di lembah
Megido.
12Dan, negeri itu akan meratap, kaum

demi kaum tersendiri; kaum keluarga Daud
tersendiri dan istri-istri mereka tersendiri;
kaum keluarga Natan tersendiri dan istri-istri
mereka tersendiri;
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13 kaum keluarga Lewi tersendiri dan istri-istri

mereka tersendiri; kaum Simei tersendiri dan
istri-istri mereka tersendiri;
14 semua kaum yang tertinggal, kaum

demi kaum tersendiri dan istri-istri mereka
tersendiri."

13
1 Pada hari itu akan ada sebuah mata
air yang terbuka untuk keturunan Daud

dan untuk penduduk Yerusalem, bagi dosa dan
kenajisan.
2 "Dan pada hari itu akan terjadi," firman

TUHAN (YAHWEH - 3068) alam (Tsebaot -
6635), "Aku akan memusnahkan nama-nama
berhala dari negeri itu dan tidak akan diingat
lagi, dan Aku juga akan melenyapkan para
nabi dan roh kenajisan dari negeri itu.
3Dan akan terjadi, ketika seseorang

bernubuat lagi, maka ayahnya dan ibunya
yang melahirkannya akan berkata kepadanya:
Engkau tidak akan hidup, karena engkau
telah mengucapkan kebohongan dalam Nama
TUHAN (YAHWEH - 3068). Dan ayahnya
atau ibunya yang telah melahirkannya akan
menikamnya ketika bernubuat.
4Dan pada hari itu akan terjadi, para nabi

akan merasa malu, karena penglihatannya
masing-masing ketika bernubuat, dan mereka
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tidak akan mengenakan jubah berbulu untuk
menipu.
5Namun dia akan berkata: Aku bukanlah

seorang nabi, aku adalah seorang yang
menggarap tanah; karena seseorang telah
membuat aku membelinya sejak masa
mudaku.
6Dan seorang akan berkata kepadanya:

Apakah luka-luka di antara kedua tanganmu
itu? Dan dia akan menjawab: Ini karena aku
telah dilukai oleh yang mengasihiku di dalam
rumah!
7Hai pedang, bangkitlah atas gembala-Ku

dan atas laki-laki sahabat-Ku," firman TUHAN
(YAHWEH - 3069) semesta alam (Tsebaot
- 6635). "Hantamlah penggembala, dan
biarkanlah kawanan itu tercerai-berai! Namun,
Aku akan mengulurkan kembali tangan-Ku
kepada yang masih kecil-kecil.
8Dan terjadilah di seluruh negeri," firman

TUHAN (YAHWEH - 3068), "dua pertiga di
antaranya akan diangkut, mereka akan binasa,
tetapi sepertiganya akan ditinggalkan di
dalamnya.
9Dan Aku akan membawa yang sepertiga

itu ke dalam api, dan Aku akan memurnikan
mereka seperti orang yang memurnikan perak,
dan Aku akan menguji mereka seperti orang
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yang menguji emas. Mereka akan berseru
kepada Nama-Ku dan Aku akan menjawab
kepadanya. Aku akan mengatakan: Mereka
adalah umat-Ku. Dan mereka akan menjawab:
TUHAN (YAHWEH - 3068) adalah Allahku
(Elohim - 430) kami!"

14
1 "Lihatlah, hari TUHAN (YAHWEH -
3068) telah tiba! Dan jarahanmu akan

dibagi-bagi di tengah-tengahmu.
2Dan Aku akan mengumpulkan semua

bangsa ke Yerusalem untuk peperangan. Dan
kota itu akan direbut, dan rumah-rumah akan
dijarah, dan wanita-wanita akan diperkosa,
dan setengah dari kota itu akan keluar ke
pembuangan, tetapi sisa dari umat itu tidak
akan diangkut dari kota itu."
3 Lalu TUHAN (YAHWEH - 3069) akan

keluar, dan Dia akan terlibat perang dengan
bangsa-bangsa itu, seperti waktu Dia terlibat
perang pada hari pertempuran.
4Dan pada hari itu, kaki-Nya akan berjejak di

bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem
dari sebelah timur; dan bukit Zaitun itu akan
terbelah menjadi dua dari timur ke barat, suatu
lembah yang sangat besar, dan setengah dari
bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah
lagi ke selatan.
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5Maka kamu akan melarikan diri ke lembah

bukitku, karena lembah bukit itu akan
menjangkau hingga Azal. Dan kamu akan
melarikan diri seperti ketika kamu melarikan
diri terhadap gempa bumi pada zaman Uzia,
raja Yehuda. Namun, TUHAN (YAHWEH -
3068), Allahku (Elohimku - 430), akan masuk
bersamamu, hai semua orang kudus.
6Dan pada hari itu akan terjadi, bahwa

terang tidak akan ada lagi, yang megah akan
menyusut.
7Dan akan ada satu hari, hari itu diketahui

oleh TUHAN (YAHWEH - 3068), bukan siang,
bukan pula malam, tetapi akan ada terang
pada waktu senja.
8Dan akan terjadi pada hari itu, air kehidupan

akan mengalir dari Yerusalem, setengahnya ke
laut sebelah timur, dan setengahnya ke laut
sebelah barat, hal itu akan terjadi pada musim
panas dan pada musim dingin.
9Dan pada hari itu TUHAN (YAHWEH - 3068)

akan menjadi Raja atas seluruh bumi, TUHAN
(YAHWEH-lah - 3068) satu-satunya, dan
Nama-Nya pun satu.
10Seluruh bumi akan berubah menjadi

seperti tanah datar dari Geba ke Rimon yang
di sebelah selatan Yerusalem; tetapi kota itu
akan menjulang tinggi dan tetap tinggal di
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tempatnya, dari gerbang Benyamin sampai ke
tempat gerbang Utama, sampai ke gerbang
Sudut; dan dari menara Hananeel sampai ke
tempat pemerasan anggur raja.
11Dan mereka akan berdiam di dalamnya,

dan tidak akan ada lagi kehancuran, sebaliknya
Yerusalem akan berdiam dengan aman.
12Dan inilah tulah yang akan TUHAN

(YAHWEH - 3068) timpakan kepada semua
bangsa yang berperang melawan Yerusalem.
Dagingnya akan membusuk sementara dia
masih berdiri tegak di atas kakinya, dan
matanya akan membusuk di dalam rongganya,
dan lidahnya akan membusuk di dalam
mulutnya.
13Dan pada hari itu akan terjadi, bahwa

kepanikan besar dari TUHAN (YAHWEH -
3068) ada di antara mereka; dan mereka
akan mencengkeram tangan seorang terhadap
sesamanya, dan tangannya akan naik melawan
tangan sesamanya.
14Dan Yehuda pun akan terlibat peperangan

di Yerusalem. Dan kekayaan segala bangsa di
sekitarnya akan dikumpulkan, yakni emas dan
perak dan jubah dengan penuh kelimpahan.
15Dan demikianlah akan terjadi tulah atas

kuda, atas bagal, atas unta, dan atas keledai,
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dan seluruh hewan yang ada di dalam
perkemahan itu, sesuai dengan tulah itu.
16Kemudian akan terjadi, bahwa setiap orang

yang ketinggalan dari segala bangsa yang
datang melawan Yerusalem, mereka akan
datang dari tahun ke tahun untuk bersujud
kepada Raja, TUHAN (YAHWEH - 3068)
semesta alam (Tsebaot - 6635), dan untuk
merayakan hari raya Sukkot.
17Dan akan terjadi, bahwa dia yang tidak

naik dari kaum-kaum di bumi ke Yerusalem
untuk bersujud kepada Raja, TUHAN (YAHWEH
- 3068) alam (Tsebaot - 6635), maka bagi
mereka tidak akan ada hujan.
18Dan jika kaum dari Mesir tidak naik dan

tidak masuk, maka atas mereka tidak akan ada
tulah yang TUHAN (YAHWEH - 3068) timpakan
kepada bangsa-bangsa yang tidak naik untuk
merayakan hari raya Sukkot.
19 Inilah dosa Mesir dan dosa setiap bangsa

yang tidak naik untuk merayakan hari raya
Sukkot.
20 Pada hari itu akan tertulis pada giring-giring

kuda, "Kudus bagi TUHAN (YAHWEH - 3068)."
Dan belanga-belanga di bait TUHAN (YAHWEH
- 3068) akan menjadi seperti bokor-bokor
penyiraman di depan mezbah.
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21Dan setiap belanga di Yerusalem dan di

Yehuda akan menjadi kudus bagi TUHAN
(YAHWEH - 3068) alam (Tsebaot - 6635). Dan
semua yang berkurban akan masuk dan akan
mengambil dari padanya dan akan merebus
di dalamnya. Dan pada hari itu, tidak akan
ada lagi pedagang di bait TUHAN (YAHWEH -
3068) alam (Tsebaot - 6635).



Maleakhi

1
1 Pesan firman TUHAN (YAHWEH -
3068) kepada Israel dengan perantaraan

Maleakhi.
2TUHAN (YAHWEH - 3068) berfirman, "Aku

mengasihi kamu. Tetapi kamu mengatakan:
Dengan apakah Engkau mengasihi kami?
Bukankah Esau saudara Yakub? Namun Aku
mengasihi Yakub,
3 dan membenci Esau, serta membuat

pegunungannya menjadi tandus dan tanah
pusakanya untuk serigala padang gurun,
4 karena Edom berkata: Kami telah

dipukul hancur, tetapi kami akan kembali
dan membangun tempat-tempat yang
runtuh." Beginilah TUHAN (YAHWEH -
3068) alam (Tsebaot - 6635) berfirman,
"Mereka akan membangun, tetapi Aku
akan meruntuhkannya. Dan mereka akan
menyebutnya sebagai wilayah kejahatan dan
bangsa yang TUHAN (YAHWEH - 3068) murkai
sampai selama-lamanya.
5Tetapi kamu akan melihat dan berkata:

TUHAN (YAHWEH - 3068) akan dimuliakan
sampai di luar daerah Israel."
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6 "Seorang anak akan menghormati bapaknya

dan seorang hamba akan menghormati
tuannya. Dan, jika Aku adalah Bapa, di
manakah hormatmu kepada-Ku? Juga, jika Aku
adalah Tuan, di manakah takutmu kepada-Ku,
hai para imam yang merendahkan Nama-Ku?,"
TUHAN (YAHWEH - 3068) alam (Tsebaot -
6635) berfirman kepadamu. "Tetapi kamu
berkata: Dengan cara bagaimanakah kami
telah merendahkan Nama-Mu?
7Kamu membawa roti yang dicemarkan

di atas mezbah-Ku. Dan kamu berkata:
Dengan cara bagaimanakah kami telah
mencemarkan Engkau? Dengan ucapanmu
yang mengatakan: Meja TUHAN (YAHWEH -
3068) itu dapat diremehkan!
8Dan, jika kamu membawa binatang

buta sebagai kurban, bukankah itu jahat?
Juga, jika kamu membawa binatang yang
timpang dan sakit, bukankah itu jahat?
Sekarang, persembahkanlah itu kepada
gubernurmu, apakah dia akan menerimamu
atau memandang wajahmu?," TUHAN
(YAHWEH - 3069) semesta alam (Tsebaot -
6635) berfirman.
9 "Dan sekarang aku mohon, tenangkanlah

wajah Allah (Elohim - 410), dan biarlah Dia
memperkenan kita. Hal ini telah terjadi karena
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perbuatanmu, akankah Dia mengangkat wajah
dari padamu?," TUHAN (YAHWEH - 3068)
alam (Tsebaot - 6635) berfirman.
10 "Siapa pun di antara kamu, maka biarlah

dia menutup kedua pintu, dan kamu tidak
menyalakan mezbah-Ku dengan sembarangan!
Bagiku tidak ada kesukaan denganmu, dan
persembahan sajian dari tanganmu tidak akan
memuaskan Aku," TUHAN (YAHWEH - 3068)
alam (Tsebaot - 6635) berfirman.
11 "Sebab, dari timur sampai ke barat

Nama-Ku akan menjadi besar di antara
bangsa-bangsa, dan di segala tempat akan
dibawa dupa bagi Nama-Ku, dan persembahan
sajian yang murni. Sebab, besarlah Nama-Ku
di antara bangsa-bangsa," TUHAN (YAHWEH -
3068) alam (Tsebaot - 6635) berfirman.
12 "Tetapi kamulah yang mencemarkan itu

ketika kamu mengatakan: Itulah meja Tuhan
(Tuhan - 136) yang sangat tercemar, dan
sebagai buahnya, makanannyalah yang dihina.
13 Juga kamu telah berkata: Lihatlah, ada

kelelahan, dan kamu terengah-engah atasnya,"
TUHAN (YAHWEH - 3068) alam (Tsebaot
- 6635) berfirman. "Dan kamu membawa
binatang rampasan, dan yang timpang, dan
binatang yang sakit, lalu kamu membawanya
sebagai persembahan sajian. Apakah Aku
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akan menerimanya dari tanganmu?," TUHAN
(YAHWEH - 3068) berfirman.
14 "Dan, yang liciklah yang terkutuk, karena di

antara kawanan ternaknya ada pejantan yang
dia nazarkan, tetapi dia mengurbankan yang
cacat kepada Tuhan (Tuhan - 136). Sebab,
Aku ini Raja Yang Mahabesar, dan Nama-Ku
ditakuti di antara bangsa-bangsa," TUHAN
(YAHWEH - 3068) semesta alam (Tsebaot -
6635) berfirman.

2
1 "Dan sekarang, hai para imam, inilah
perintah kepadamu.

2 Jika kamu tidak mau mendengarkan dan
jika kamu tidak menyimpan dalam hati untuk
memberi kemuliaan bagi Nama-Ku," TUHAN
(YAHWEH - 3068) alam (Tsebaot - 6635)
berfirman, "maka Aku akan mengirimkan
kutuk ke antaramu dan Aku akan mengutuk
berkat-berkatmu. Bahkan Aku pun telah
mengutuknya, oleh karena tidak ada satu pun
dari kamu yang menyimpannya dalam hati.
3 Lihatlah, Akulah yang menghardik benih itu

kepadamu, dan Aku akan menebarkan kotoran
ke wajahmu, kotoran hari-hari rayamu, dan
orang akan mengangkut kamu bersamanya.
4Dan kamu akan mengetahui bahwa Aku

telah mengirim perintah ini kepadamu sebagai
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perjanjian-Ku dengan Lewi," TUHAN (YAHWEH
- 3068) alam (Tsebaot - 6635) berfirman.
5 "Perjanjian-Ku dengannya telah menjadi

kehidupan dan damai sejahtera, dan Aku telah
memberikannya sebagai kengerian kepadanya,
sehingga dia takut kepada-Ku dan dia menjadi
gentar di hadapan Nama-Ku.
6Torat kebenaran ada di dalam mulutnya, dan

kecurangan tidak ditemukan pada bibirnya.
Dalam damai sejahtera dan keadilan dia
berjalan bersama-Ku dan dia membuat banyak
orang berbalik dari kejahatan.
7Sebab bibir seorang imam akan memelihara

pengetahuan; dan orang-orang akan mencari
torat dari mulutnya, karena dia adalah utusan
TUHAN (YAHWEH - 3068) alam (Tsebaot -
6635).
8Tetapi kamu telah berbalik dari jalan

itu, sehingga kamu membuat banyak orang
tersandung pada torat itu. Kamu telah merusak
perjanjian Lewi," TUHAN (YAHWEH - 3068)
alam (Tsebaot - 6635) berfirman.
9 "Dan Aku telah membuat kamu terhina

dan rendah di hadapan semua umat, karena
kamu tidak memelihara jalan-jalan-Ku, tetapi
memandang muka di dalam torat itu."
10Tidak adakah seorang bapak bagi kita

semua? Bukankah hanya satu Allah (Elohim -
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410) yang telah menciptakan kita? Mengapa
kita saling menipu, sehingga mencemarkan
perjanjian leluhur kita?
11Yehuda telah berkhianat dan suatu kejijikan

telah dilakukan di Israel dan di Yerusalem,
karena Yehuda telah mencemarkan kekudusan
TUHAN (YAHWEH - 3068) yang Dia kasihi,
ketika Yehuda mengawini anak perempuan
allah (ilah - 430) lain.
12Biarlah TUHAN (YAHWEH - 3069)

melenyapkan orang yang melakukan itu,
yang sadar dan yang sibuk di kemah-kemah
Yakub, bahkan yang membawa persembahan
sajian kepada TUHAN (YAHWEH - 3069) alam
(Tsebaot - 6635).
13Dan inilah hal kedua yang telah kamu

lakukan: kamu menutupi mezbah TUHAN
(YAHWEH - 3068) dengan air mata, tangisan
dan dengan ratapan, karena Dia tidak lagi
memandang dan menerimanya dengan senang
dari tanganmu.
14Akan tetapi kamu berkata, "Oleh karena

apa?" "Oleh karena TUHAN (YAHWEH - 3068)
telah menjadi saksi di antara engkau dan
istri masa mudamu yang kepadanya engkau
telah berbuat khianat, padahal ia adalah
pasanganmu dan istri perjanjianmu."



MALEAKHI 2.15–3.1 7
15Dan Dia tidak membuat hanya satu, malah

padanya ada sisa roh. Sebab, bagaimana
yang hanya satu itu dapat mengupayakan
keturunan ilahi (Ilahi - 430)? Jadi, agar kamu
terpelihara dalam rohmu, janganlah berbuat
khianat terhadap istri masa mudamu!
16Sebab, "Dia membenci perceraian," TUHAN

(YAHWEH - 3068), Allah (Elohim - 430)
Israel berfirman. "Dan orang yang menutupi
kekerasan dengan pakaiannya," TUHAN
(YAHWEH - 3068) semesta alam (Tsebaot
- 6635) berfirman. Demikianlah kamu telah
dijaga dalam rohmu agar kamu tidak berbuat
khianat.
17Kamu telah menyusahkan TUHAN

(YAHWEH - 3068) dengan perkataanmu,
tetapi kamu mengatakan, "Dengan apakah
kami telah menyusahkan Dia?" Ketika kamu
mengatakan, "Setiap orang yang berbuat
jahat, itu baik di mata TUHAN (YAHWEH -
3068), dan Dia suka terhadap hal-hal itu,"
atau, "Di manakah keadilan Allah (Elohim -
430)?"

3
1 "Lihatlah Aku menyuruh utusan-Ku
dan dia akan mempersiapkan jalan di

hadapan-Ku. Dan dengan tiba-tiba Tuhan
(Tuhan - 136) yang sedang kamu cari, akan
datang ke dalam bait-Nya, yaitu Utusan
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Perjanjian yang kamu rindukan. Lihatlah Dia
sudah datang," TUHAN (YAHWEH - 3068)
semesta alam (Tsebaot - 6635) berfirman.
2 "Tetapi siapakah yang dapat bertahan pada

hari kedatangan-Nya? Dan siapakah yang
dapat tetap berdiri pada saat penampakan-
Nya? Sebab, Dia seperti api tukang pemurni
dan seperti sabun tukang penatu.
3Dan Dia akan duduk bagaikan orang yang

menyaring dan yang memurnikan perak;
Dia akan memurnikan keturunan Lewi dan
membersihkannya seperti emas dan perak
sehingga mereka akan menjadi orang-orang
yang membawa persembahan sajian dalam
kebenaran kepada TUHAN (YAHWEH - 3068).
4Oleh karena itu, persembahan sajian

Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan
hati TUHAN (YAHWEH - 3068) seperti pada
zaman dahulu dan seperti tahun-tahun yang
telah berlalu.
5Dan Aku akan mendekat kepadamu sebagai

hakim; dan Aku akan segera menjadi saksi
melawan tukang-tukang sihir, pezina, dan
mereka yang bersumpah palsu, dan mereka
yang menahan upah seorang pekerja upahan,
dan mereka yang menindas janda dan anak
yatim dan orang asing, serta yang tidak
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takut kepada-Ku," TUHAN (YAHWEH - 3068)
semesta alam (Tsebaot - 6635) berfirman.
6 "Sebab Akulah TUHAN (YAHWEH - 3068),

Aku tidak berubah, karena itu, kamu bani
Yakub tidak akan dilenyapkan.
7Sejak zaman leluhurmu, kamu telah

menyimpang dari ketetapan-Ku dan tidak
memeliharanya. Berbaliklah kepada-Ku
maka Aku akan berbalik kepadamu," TUHAN
(YAHWEH - 3068) alam (Tsebaot - 6635)
berfirman. Tetapi kamu berkata, "Dengan cara
bagaimanakah kami akan berbalik?"
8 "Dapatkah manusia merampok Allah

(Elohim - 430)? Namun kamu telah merampok
Aku. Tetapi kamu mengatakan: Dengan cara
bagaimanakah kami telah merampok Engkau?
Dalam hal persepuluhan dan persembahan
hunjukan.
9Kamulah yang terkutuk oleh suatu kutuk,

karena kamu merampok Aku, hai seluruh
umat!
10Bawalah seluruh persepuluhan ke dalam

rumah perbendaharaan supaya ada makanan
di rumah-Ku. Dan sekarang, ujilah Aku dengan
cara ini," TUHAN (YAHWEH - 3068) semesta
alam (Tsebaot - 6635) berfirman, "apakah Aku
tidak akan membuka bagimu tingkap-tingkap



MALEAKHI 3.11–16 10

langit dan mencurahkan berkat sampai
berkelimpahan?
11Dan Aku akan mengusir pelahap bagimu,

supaya tidak merusakkan hasil tanahmu atau
merontokkan buah anggurmu di ladang,"
TUHAN (YAHWEH - 3068) semesta alam
(Tsebaot - 6635) berfirman.
12 "Dan segala bangsa akan menyebutmu

berbahagia, karena kamu akan menjadi negeri
kesukaan," TUHAN (YAHWEH - 3068) alam
(Tsebaot - 6635) berfirman.
13 "Perkataanmu kurang ajar melawan Aku,"

TUHAN (YAHWEH - 3068) berfirman. "Tetapi
kamu berkata: Apakah yang kami katakan
terhadap Engkau?
14Kamu telah berkata: Adalah sia-sia

melayani Allah (Elohim - 430), dan apakah
untungnya bila kita memelihara ketetapan-Nya
dan berjalan seperti orang-orang yang
berkabung di hadapan TUHAN (YAHWEH -
3069) alam (Tsebaot - 6635)?
15Dan sekarang kita menyebut mereka yang

angkuh itu berbahagia; bukan saja mereka
yang berbuat kejahatan itu bermegah, tetapi
mereka juga mencobai Allahpun (Elohim -
430), dan luput."
16Kemudian, orang-orang yang takut akan

TUHAN (YAHWEH - 3068) akan berbicara
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bersama, masing-masing kepada sesamanya.
Dan TUHAN (YAHWEH - 3068) memerhatikan
dan mendengarkannya. Dan sebuah kitab
pengingat telah ditulis di hadapan-Nya bagi
mereka yang takut akan TUHAN (YAHWEH -
3068), dan bagi mereka yang menghormati
Nama-Nya.
17 "Dan mereka akan menjadi milik-Ku,"

TUHAN (YAHWEH - 3068) alam (Tsebaot -
6635) berfirman. "Sebab pada hari itu Aku
akan menyiapkan milik-Ku yang berharga. Dan
Aku akan berbelaskasihan kepadanya seperti
seorang yang berbelaskasihan kepada anaknya
yang melayani dia."
18 Lalu kamu akan melihat lagi perbedaan

antara yang benar dan yang jahat, antara
orang yang melayani Allah (Elohim - 430) dan
orang yang tidak melayani Dia.

4
1 "Sebab lihatlah, hari itu datang menyala
seperti tungku perapian, dan semua orang

yang angkuh dan setiap orang yang berbuat
kejahatan akan menjadi sekam; dan hari yang
datang itu akan membakar mereka," TUHAN
(YAHWEH - 3069) alam (Tsebaot - 6635)
berfirman. "Hari itu tidak akan meninggalkan
baik akar maupun cabangnya."
2 "Tetapi bagi kamu yang takut akan Nama-

Ku, surya kebenaran akan terbit, kesembuhan
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akan terdapat pada sayap-Nya. Dan kamu
akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti
anak-anak lembu keluar dari kandang.
3Dan kamu akan menginjak-injak orang-

orang jahat, karena mereka akan menjadi
debu di bawah telapak kakimu pada hari yang
sedang Aku siapkan," TUHAN (YAHWEH -
3068) alam (Tsebaot - 6635) berfirman.
4 "Ingatlah akan torat Musa, hamba-Ku, yang

telah Aku perintahkan di Horeb untuk semua
orang Israel, yaitu ketetapan-ketetapan dan
hukum-hukum."
5 "Lihatlah Aku mengutus Nabi Elia kepadamu

sebelum datangnya hari TUHAN (YAHWEH -
3068) yang besar dan mengerikan itu.
6Dan dia akan mengubah hati bapak-bapak

berbalik kepada anak-anak, dan hati anak-anak
terhadap bapak-bapaknya, sehingga Aku tidak
datang memukul bumi sampai musnah."
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